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1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA
Az E.102. számú utasítás (továbbiakban: Utasítás) kiegészíti az E. 101. számú
Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére (a
továbbiakban: E. 101. sz. Utasítás) utasítást. Célja a felsővezetékes villamos
üzemi munka végzésének szabályozása a felsővezetéki hálózaton és egyéb, az
Utasítás hatálya alá tartozó villamos berendezéseken.
2. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA
2.1. Az Utasítás személyi, tárgyi és területi hatálya
Az Utasítás tárgyi és területi hatálya megegyezik az E. 101. számú Utasítás
tárgyi, illetve területi hatályával.
Az Utasítás személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik felsővezetékes villamos üzemi munkát végeznek a felsővezetéki berendezésen.
Az Utasítás technikai határa megegyezik az E. 101. számú Utasítás technikai
határával.
2.2. Az Utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős
Az Utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért az üzemeltető központi erősáramú szervezetének vezetője felelős.
Az Utasítás értelmezésének és módosítási kérdéseinek eldöntésében az üzemeltető központi erősáramú szervezet állásfoglalása a mérvadó.
2.3. Az Utasítás értelmezése
Az Utasítás előírásainak értelmezése során felmerülő véleménykülönbség
vagy kétely esetén, a szolgálati út betartása mellett írásban az üzemeltető központi erősáramú szervezetéhez kell fordulni. Az Utasítás értelmezésének és
módosítási kérdéseinek eldöntésében az üzemeltető központi erősáramú szervezet állás-foglalása a mérvadó.
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3. FOGALMAK
Jelen Utasítás fogalomrendszere kiegészíti az E.101. számú Utasítás fogalomrendszerét, azzal együtt használandó.
3.1. Felsővezetékes munkavezető
A felsővezetékes személyzet területi egységének tevékenységét a helyszínen
irányító, a társszervezetekkel kapcsolatot tartó személy.
3.2. Fix munkahelyi földelés
A rögzített fémes kapcsolat beépítésével létrehozott munkahelyi földelés.
3.3. Gépi földelés
Gépi földelő berendezéssel, illetve az erre a célra kialakított, telepített berendezéssel létrehozott munkahelyi földelés.
3.4. Helyismereti vizsga
A feljogosított személy munkavégzésének helye szerinti felsővezetéki berendezések áramköri-, jellemző üzemállapot ismeretét igazoló vizsga.
3.5. Helyi távműködtetés
Helyi távműködtetésű a berendezés kezelése akkor, ha az arra feljogosított
személy a motoros működtetéssel ellátott készüléket a villamos szolgálati helyen kiépített helyi távműködtető (HETA) berendezés használatával működteti.
3.6. Ideiglenes munkahelyi földelés
A földelőrúddal (földelőrudakkal) végrehajtott munkahelyi földelés.
3.7. Kapcsolási könyv
A kapcsolási könyv a kapcsolási -, földelési műveletek és az azokkal kapcsolatos események bizonylatolására szolgáló feljogosított személyhez tartozó
dokumentum.
3.8. Karbantartási szakasz
Egy adott vasútvonal nyilvántartási egységeinek (vonal, állomás) összessége,
melyeket az üzemeltető a felsővezetéki berendezések karbantartási jellemzői
alapján műszaki szempontból összerendel.
3.9. Kézi működtetés
Kézi működtetésű a berendezés kezelése akkor, ha az arra feljogosított személy:
- a motoros működtetéssel el nem látott készüléket állítókarral, vagy
- a motoros működtetéssel ellátott készüléket hajtókarral működteti.
3.10. Oktató személy
Az üzemeltető központi, illetve területi erősáramú szervezete által írásban feljogosított személy, aki oktatási tevékenységet láthat el.
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3.11. Próbaüzem
A villamos berendezések korlátozott időtartamú (legfeljebb fél év), technológiai célú üzemben tartása. A próbaüzem során a villamos berendezéseket,
vagy azok önálló részeit előre meghatározott program alapján üzemeltetik.
3.12. Távvezérlés
Távvezérelt a berendezés kezelése akkor, ha az arra feljogosított személy a
motoros működtetéssel ellátott készüléket a villamos üzemirányítói szolgálati
helyen kiépített távvezérlő berendezés használatával működteti.
3.13. Üzemi próbák
Üzembe helyezést megelőző műveletek, melyek feszültség alá helyezéssel
járnak, de céljuk nem a berendezés, vagy berendezésrész üzembe helyezése,
hanem csak azok kipróbálása.
3.14. Üzemzavar elhárítási szakasz
Egy adott vasútvonal nyilvántartási egységeinek (vonal, állomás) összessége,
amelyet üzemzavar elhárítás céljából egységként az üzemeltető kijelöl.
3.15.Villamos üzemi napló
A villamos üzemi napló a kapcsolási, földelési műveletek és az azokkal kapcsolatos események bizonylatolására használt, villamos szolgálati helyhez
kötött dokumentum.
3.16.Vizsgáztató személy
Az üzemeltető központi erősáramú szervezet által írásban feljogosított személy, aki vizsgáztatási tevékenységet láthat el az Utasításban meghatározottak szerint.
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4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA
4.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
4.1.1. Általános együttműködési kötelezettség
Az Utasítás hatálya alá tartozó személyek a villamos üzemirányító rendelkezéseit kötelesek haladéktalanul végrehajtani, a villamos üzem folyamatosságának biztosítása érdekében az üzemet befolyásoló eseményeket, rendellenességeket részére bejelenteni.
4.1.2. Megközelítési távolság a felsővezetékes személyzet részére
A villamos berendezés üzemszerűen feszültség alatt álló részeit a felsővezetékes személyzet előzetes feszültségmentesítés nélkül legfeljebb 1,5 m távolságra közelítheti meg.
4.1.3. Megközelítési távolság fokozottan veszélyes munkahelyen a
felsővezetékes személyzet részére
A villamos berendezés üzemszerűen feszültség alatt álló részeit a fokozottan
veszélyes munkahelyen a felsővezetékes személyzet előzetes feszültségmentesítés nélkül külön intézkedések mellett legfeljebb 0,5 m távolságra közelítheti meg.
4.1.4. Felsővezetékes villamos üzemi munka végzése során előforduló veszélyek
A felsővezetékes villamos üzemi munka végzése során az alábbi veszélyforrásokat kell figyelembe venni:
- a villamos áramütés veszélyét,
- a 25 kV-os feszültség közelségét, vagy Hegyeshalom állomás vonatkozásában a 15 kV 16 2/3 Hz feszültségét is,
- az üzemi és érintésvédelmi földelések megbontásából adódó veszélyt,
- az utánfeszítési erők révén felhalmozott mechanikai energiát,
- a villamos távhatást,
- a légköri túlfeszültségeket,
- a magasban végzett munkát,
- a közlekedő vonatok elsodrási hatásából adódó veszélyt.
A felsővezetéki berendezések üzemszerűen 25 kV névleges feszültség alatt
állnak, és ebből adódóan veszélyesek. Veszélyesek a felsővezeték esetleg leszakadt, lelógó végei, valamint a kikapcsolt, de nem földelt szakaszai is.
A vontatási és a zárlati áramok a vasúti vágányhálózaton és a földön keresztül
térnek vissza a tápláló alállomásra. Ebből adódóan a vágányzat folytonosságának megszakadása veszélyes.
A vágányzat folytonosságát megszakítani csak akkor szabad, ha:
- a megszakítás helyét előzetesen megfelelően áthidalták, vagy
- az érintett és a mögöttes felsővezetéki tápszakasz feszültségmentesítésével
a sínhálózaton keresztül folyó áram kialakulásának lehetőségét kizárták.
Változatszám: 2

E102.

Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság TEB Főosztály

9/118

Az áthidaló kötés végrehajtásának eszköze a sínáthidaló, mely az erre a célra
rendszeresített szabványos, megfelelő állapotban levő - egyik végén szigetelt
fogóval rendelkező - eszköz. Az áthidalás végrehajtásakor jól vezető fémes
kapcsolatot kell létrehozni az üzemi földelés megszakításra kerülő két oldala
között.
A sínáthidaló eszköz felhelyezését csak az arra feljogosított személyzet végezheti.
A felsővezetékes hálózattal kiépített vasútvonalakon a fémes tárgyakban az
üzemi áram által gerjesztett mágneses tér indukált feszültséget hoz létre, mely
veszélyes mértékű is lehet.
A villamos felsővezetéki hálózat kialakításából adódóan mechanikai energiát
is tárol. Íves pályarészen történő munkavégzéskor erre különös figyelemmel
kell lenni. A felsővezetéki hálózat sérülése esetén a tárolt mechanikai energia
felszabadulhat, ami veszélyt jelent.
A felsővezetéki berendezések és tartozékaik minden pontján, ahol a felhalmozott mechanikai energia, mozgási energiává alakulhat, a munkálatokat csak
fokozott körültekintéssel a szükséges intézkedések megtétele után lehet megkezdeni.
A munkavégzés helyzetének megválasztásával, illetve tehermentesítéssel kell
biztosítani, hogy az esetlegesen felszabaduló mechanikai energia ne veszélyeztesse az élet- és vagyonbiztonságot.
Magasban végzett munka során csak szabványos, előírásszerűen megvizsgált,
és szabályosan alkalmazott leesést gátló egyéni vagy kollektív védőeszköz
alkalmazásával szabad munkát végezni. Ügyelni kell a kikötés szabályszerű
voltára.
A forgalmi vágányokon, űrszelvényben végzett munkánál be kell tartani a pályán dolgozók védelmére vonatkozó szabályokat.
4.1.5. Felsővezetékes villamos üzemi munka korlátozása a felsővezetéki hálózaton
A felsővezetéki berendezésen munkát végezni egyedül nem szabad, kivéve
szakaszoló működtetését, földelőrúd használatát, a szakfelügyeleti tevékenységet, és a szemrevételezéses ellenőrzést az egyéb utasítások betartása mellett.
A felsővezetéki hálózaton megközelítési távolságon belül munkát csak a berendezés feszültségmentes állapotában szabad végezni. Kivételt képez a fokozottan veszélyes munkahelyen történő munkavégzés, külön intézkedések
megtétele után (4.4.3. pont).
Zivataros, villámlásos időben a felsővezetéki berendezésen munkát végezni tilos!
A légköri túlfeszültségek ellen a használatos földelőrudak nem védenek kellő
biztonsággal, ezért közeledő zivatar esetén - a felsővezetékes munkavezető
mérlegelése alapján - a munkát kellő időben (ha a villámok keletkezése, illetve az azokat kísérő dörgések kezdete között 20 másodpercnél rövidebb idő
telik el, azaz a vihar frontja 7 kilométernél közelebb van) abba kell hagyni.
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4.1.6. Naplózás rendje
A kapcsolási, földelési műveletek és az azokkal kapcsolatos események bizonylatolásának eszköze a villamos üzemi napló vagy a kapcsolási könyv (8.
Függelék) az alábbiak szerint.
Azon villamos szolgálati helyek között ahol folyamatos hangrögzítésű telefonkapcsolat áll rendelkezésre, akkor ott a kommunikáció csak ezen keresztül
történhet.
Villamos üzemi naplót kell vezetni valamennyi villamos üzemirányító munkahelyen, továbbá valamennyi személyzettel rendelkező villamos szolgálati
helyen ahol villamos üzemmel kapcsolatos rendelkezéseket kiadnak, illetve
vesznek.
Kapcsolási könyvet kell vezetni valamennyi személyzet nélküli villamos
szolgálati helyen, illetve nyíltvonalon, ahol villamos üzemmel kapcsolatos
rendelkezéseket kiadnak, illetve vesznek, abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre folyamatos hangrögzítéssel rendelkező távközlési kapcsolat a villamos üzemirányítóval.
A szükséges naplózandó műveletet mindkét fél (rendelkezést adó és vevő)
dokumentálja az általa vezetett villamos üzemi naplóban, vagy kapcsolási
könyvben történő bejegyzéssel.
Amennyiben a fentiek miatt kapcsolási könyvben történő naplózás nem szükséges a hangrögzítő kapcsolat megléte miatt, akkor a naplózás csak a villamos
üzemirányító munkahelyen vezetett naplóban történik.
Szakaszoló hajtás karbantartásakor, szakaszoló próbakapcsolásakor a ki- és
bekapcsolási műveleteket tételesen nem kell naplózni. A működtetési próbákat a villamos üzemirányító a villamos üzemi napló következő folytatólagos
sorába, szöveges bejegyzéssel rögzíti, a tételes kapcsolásokat nem kell vezetni.
A felsővezetéki hálózat szakaszolóinak jelölését, szabványos állásukat a 9.
Függelék tartalmazza.










4.1.7. A villamos üzemirányító a felsővezetékkel kapcsolatban a villamos üzemi naplóba a következő esetekben naplóz:
felsővezetéki berendezés be- és kikapcsoláskor, és ha a szándékolt kapcsolás bejegyzése után a kapcsolás nem elvégezhető (annak okát is naplózni
kell),
felsővezetéki berendezések földelése és annak megszüntetése esetén áramkörönként csak az első földelés telepítésekor, illetve annak megszüntetésekor,
10 percet meghaladó távvezérlési kapcsolat üzemzavar miatti megszakadásakor és helyreállásakor,
értekezési lehetőség hiánya alatti táplálás esetén,
üzemzavar miatti táplálás szüneteltetése esetén,
üzembe helyezés és üzemen kívül helyezés esetén,
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 kezelési jogosultság átadása és visszavétele esetén
 szolgálat átadás, átvétel esetén.
 feszültségmentesítés után a munkavégzést engedélyező szóbeli hozzájárulás kiadását és a munkavégzés befejezésének esetén.
4.1.8. A kapcsolási műveletet kezdeményező, illetve végrehajtó a
következő esetekben naplóz (forgalmi szolgálattevő vagy egyéb
kapcsolási-, földelési műveletre feljogosított személyzet)
Személyzettel rendelkező villamos szolgálati helyeken:
 kézi működtetésű berendezés kapcsolása esetén,
 helyi távműködtetett berendezés kapcsolása esetén,
 távvezérelt berendezés kapcsolása esetén csak a feljogosított személy által
kezdeményezett műveletet kell bejegyezni,
 földelés végrehajtása esetén az áramkörönkénti első földelés telepítésekor,
illetve annak megszüntetésekor,
 Rakodási engedély kiadása, valamint visszavétele alkalmával,
 a szóbeli hozzájárulás kiadásakor, illetve az engedélyezett munka befejezésekor.
A villamos üzemi naplóba a műveletet kezdeményező, illetve a művelet végrehajtására engedéllyel rendelkező naplóz.
A forgalmi szakszolgálat a szolgálat átadás-átvételt a 8. Függelékben leírtak
szerint köteles a villamos szolgálati hely villamos üzemi naplójában rögzíteni.
Azokon a villamos szolgálati helyeken, ahol nem a kapcsolás végrehajtására
kijelölt dolgozó (pl. nem a külső forgalmi szolgálattevő) kap engedélyt a kapcsolásra/földelésre, a rendelkezés a végrehajtására kijelölt dolgozó (pl. külső
forgalmi szolgálattevő) részére tovább adható, a villamos üzemi naplóba történő bejegyzés a vevő dolgozó (rendelkező forgalmi szolgálattevő) kötelezettsége. A fentiekkel kapcsolatos részletes előírásokat az ÁVU-ban kell szabályozni.
Azokon a villamos szolgálati helyeken, ahol a külső forgalmi szolgálattevő
kap engedélyt a kapcsolásra/földelésre, a kapcsolás végrehajtása előtt köteles
jelentést tenni a rendelkező forgalmi szolgálattevőnek a műveletről, a villamos üzemi naplóba való bejegyzés a külső forgalmi szolgálattevő kötelezettsége. A fentiekkel kapcsolatos részletes előírásokat az ÁVU-ban kell szabályozni.
Abban az esetben, ha a forgalmi szolgálattevő nem kezdeményez kapcsolási
műveletet és a kapcsolást a villamos üzemirányító hajtja végre az adott villamos szolgálati helyen, a forgalmi szolgálattevőnek a kapcsolást akkor is naplóznia kell. A kapcsolásról és a szabványos állástól eltérő állású szakaszolókról a villamos üzemirányító ez esetben is köteles a forgalmi szolgálattevőt tájékoztatni. A kapcsolást és a szabványos állástól eltérő kapcsoló állást a forgalmi szolgálattevőnek elő kell jegyeznie a villamos üzemi naplóba.
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Személyzet nélküli villamos szolgálati helyen, továbbá nyílt vonali műveletek
esetén a feljogosított személyzet az alábbi esetekben naplóz a kapcsolási
könyvébe:
 kézi működtetésű berendezés kapcsolása,
 helyi távműködtetett berendezés kapcsolása esetén,
 távvezérelt berendezés kapcsolása esetén csak a feljogosított személy által
kezdeményezett műveletet,
 földelés végrehajtása esetén az áramkörönkénti első földelés telepítésekor,
illetve annak megszüntetésekor,
 a szóbeli hozzájárulás kiadásakor, illetve az engedélyezett munka befejezésekor.
Azokon a személyzet nélküli villamos szolgálati helyeken (forgalmi szempontból távkezelt, távvezérelt állomások), ahol a forgalomszabályozó állomás
forgalmi szolgálattevője kezdeményezi a villamos üzemirányítónál a kapcsolást, a kapcsolásokat a forgalomszabályozó állomás forgalmi szolgálattevője
vagy a központi forgalomirányító villamos üzemi naplójában elő kell jegyezni, megjelölve, hogy melyik állomás áramköre került kapcsolásra.
4.1.9. Szakaszolók működésének meggátlása
A szakaszolók működésének meggátlása az alábbi módokon történhet:
 kézi működtetésű szakaszoló esetén a hozzá rendszeresített lakattal történő
lezárással,
 helyi távműködtetett szakaszoló esetén a szakaszoló hajtásházában lévő
bénító kapcsolóval,
 távvezérelt szakaszoló esetén: a szakaszoló hajtásházában lévő bénító kapcsolóval, reteszeléssel (FET) vagy az üzemmód választó kapcsoló megfelelő pozícióba állításával,
 a szolgálati felsőbbség által jóváhagyott egyéb műszaki megoldással.
Kézi működtetésű szakaszolóknál a fentieken túlmenően az előzőek lehetetlensége esetén egyenértékű működés meggátlásnak kell tekinteni az őrzést is.
4.1.10.
Villamos berendezések ismertetése
A villamos felsővezetéki berendezések műszaki kialakítását, energiaellátásának ismertetését a 10. Függelék tartalmazza.
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4.2. A FELSŐVEZETÉKES VILLAMOS ÜZEMI MUNKA VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS JOGOSULTSÁGI SZABÁLYAI
4.2.1. A szolgálat ellátása közben követendő magatartási szabályok
A feljogosított- és a felsővezetékes személyzet minden tagjának kötelessége a
rábízott teendőket szakképzettségének és kioktatottságának megfelelően, legjobb tudása szerint, higgadtan és megfontoltan, körültekintően, de késedelem
nélkül ellátni. A villamos felsővezetéki berendezésen, illetve annak üzemvitelével kapcsolatban mindenkinek kizárólag csak azt a tevékenységet szabad
végeznie, amivel megbízták, azon a munkahelyen dolgozhat, amelyet számára
kijelöltek és azokat a szerszámokat, munkaeszközöket használhatja, amelyeket részére rendszeresítettek és azok használatára kioktatták. A védőeszközök
használata kötelező.
4.2.2. Felsővezetékes villamos üzemi munka végzésének feltételei
(az Utasítás szempontjából)
A villamosított vasútvonalakon önállóan felsővezetékes villamos üzemi munkát - még ideiglenesen is - csak az a személy végezhet, aki munkába állás
előtt az E.101. sz. Utasításból és ezen Utasítás rá vonatkozó részeiből eredményes vizsgát tett. A felsővezetéki berendezésen munkát végző feljogosított
személynek (szakközeg, felsővezetékes munkavezető, csoportvezető, a kapcsolásra és földelésre feljogosított személyek) helyismereti vizsgával is kell
rendelkeznie.
A felsővezetékes villamos üzemi munkát végzőknek meg kell felelnie a vasúti
felsővezeték üzemeltetéséhez szükséges - a jogszabályokban, rendeletekben
és utasításokban meghatározott - feltételeknek.
Rendelkezniük kell:
- az elvégzett feladattól függően, igazolt szakképzettséggel, szakképesítéssel, vagy kioktatottsággal,
- érvényes munkaegészségügyi alkalmassággal,
- érvényes helyismereti vizsgával (akinek az Utasítás előírja),
- érvényes oktatási állapottal,
- a munkavégzésre alkalmas jogosultsággal.
4.2.3. A rendelkezés adására jogosultak névjegyzéke
Az Utasítás hatálya alá tartozó berendezésekre vonatkozó feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési műveleteket azon munkavállalók engedélyezhetik, illetve rendelhetik el, akiknek neve szerepel az adott villamos szolgálati
helyet illetően a rendelkezés adására jogosultak névjegyzékében.
A rendelkezés adására jogosultaknak rendelkezniük kell E. 101. sz., E. 102.
sz. Utasításokból vizsgával, valamint adott villamos szolgálati helyre vonatkozó felsővezetéki helyismereti vizsgával.
A névjegyzék tartalmazza a rendelkezés adására jogosított munkavállalók nevét, beosztását és értesítési lehetőségét. Ezen túlmenően fel kell tüntetni a
névjegyzéken a területileg illetékes villamos üzemirányító elérhetőségét is.
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A felsővezetékes villamos üzemi munkát illetően rendelkezés adására az
üzemeltető területi erősáramú szervezet által kijelölt munkavállalók jogosíthatók fel.
4.2.4. A rendelkezés adására jogosítottak névsorának összeállítása,
megküldése
A területi erősáramú szervezetek összeállítják saját, rendelkezés adására feljogosított munkavállalóinak névsorát és megküldik:
 az üzemeltető központi erősáramú szervezete részére,
 a területileg illetékes felsővezetékes szolgálat részére,
 a villamos üzemirányítási szakaszokhoz tartozó villamos szolgálati helyekre,
 a területileg illetékes villamos üzemirányító szolgálat részére,
 a szomszédos területi erősáramú szervezetek részére.
4.2.5. A névsor tartalma
A rendelkezés adására feljogosítottak névsora tartalmazza (1. ábra):
- az üzemeltető területi erősáramú szervezetei részéről rendelkezés adására
jogosultakat,
- az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányító szolgálat
részéről rendelkezés adására jogosultakat.
A névsoron fel kell tüntetni a jogosultság egyértelműen meghatározott területi
határait.
Rendelkezés adására jogosítottak névsora
……………………………………………..
(rendelkezés adásának területi határa)
Név

Villamos szolgálati hely

Beosztás

Elérhetőség (telefonszám)
Üzemi

Mobil

1. ábra
4.2.6. A névsor kezelése
A rendelkezés adására feljogosított munkavállalók névsorát a területi erősáramú szervezet köteles naprakészen nyilvántartani és minden érdekelt számára hozzáférhetővé tenni.
Ha a villamos üzemirányító, illetve a felsővezetékes szolgálat tevékenységi
területe az üzemeltető több területi erősáramú szervezetének területére terjed
ki, akkor a rendelkezés adására jogosított munkavállalók névsorát a területi
elhatárolásoknak megfelelően kell minden érdekelt számára hozzáférhetővé
tenni, illetve oktatni.
A villamos szolgálati helyek vezetői felelősek azért, hogy a villamos szolgálati helyre megküldött névsorok ki legyenek függesztve azokban a helyiségekben, ahol a rendelkezések vétele történik.
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4.2.7. A névsor módosítása
A rendelkezések adására jogosultak névjegyzékét a változásoknak megfelelően rendszeresen módosítani kell.
A névjegyzékekben beállt változásokról az érintetteket írásban értesíteni kell.
Az értesítés alapján a névjegyzék módosítása az 4.2.4. pontban részletezett
villamos szolgálati helyek feladata.
Amennyiben a névjegyzékben jelentős változás (legalább öt fő névjegyzékben
jelölt változása esetén) áll be, de minden évben január 15.-ig az értesítés helyett új névjegyzéket kell készíteni, és az érintett villamos szolgálati helyek
részére meg kell küldeni.
4.2.8. Rendelkezések vételére és végrehajtására jogosultak névjegyzéke
Villamos üzemmel kapcsolatos műveletek végzésére vonatkozó rendelkezések és engedélyek vételére, illetve végrehajtására a feljogosított személyzet és
a felsővezetékes személyzet azon tagjai jogosultak, akik:
 az E101. számú utasításból,
 az Utasítás rájuk vonatkozó részéből eredményes vizsgát tettek,
 az adott villamos szolgálati helyre érvényes helyismereti vizsgával rendelkeznek,
 szerepelnek az adott szolgálat helyre vonatkozó névjegyzékben (2. ábra).
A kapcsolási és földelési rendelkezések, illetve engedélyek továbbadása, az
engedély továbbadójának felelőssége mellett szükség esetén megengedett.
Rendelkezés vagy engedély továbbadásakor egy közvetítőnél több nem lehet.
Rendelkezést vagy engedélyt csak olyan személy továbbíthat, aki azok vételére és végrehajtására egyébként jogosult.
Kapcsolási és földelési rendelkezések, illetve engedélyek csak olyan személynek adhatók tovább, akik az adott villamos szolgálati hely vonatkozásában szerepelnek a rendelkezések vételére és végrehajtására jogosultak névjegyzékében.
4.2.9. A rendelkezések vételére jogosítottak névsorának összeállítása, megküldése
Villamos szolgálati helyenként, a feljogosított személyzet és a felsővezetékes
szolgálat részéről össze kell állítani a villamos üzemmel kapcsolatos rendelkezések vételére és végrehajtására jogosult személyek jegyzékét, és ki kell
függeszteni azon a villamos szolgálati helyen, ahol a rendelkezések vétele történik.
Az üzemeltető területi erősáramú szervezete állítja össze a saját, rendelkezés
vételére feljogosított munkavállalóinak névsorát, és megküldik:
 a villamos üzemirányítási szakaszokhoz tartozó villamos szolgálati helyekre,
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 a területileg illetékes villamos üzemirányító szolgálat részére,
 a szomszédos területi erősáramú szervezetek részére, amennyiben a karbantartási szakasza a szomszédos villamos üzemirányítói szolgálat területére is kiterjed.
Adott villamos szolgálati helyre a feljogosított személyzet közül a rendelkezések vételére jogosítottak névsorát a villamos szolgálati hely vezetője köteles összeállítani és megküldeni az üzemeltető területi erősáramú szervezet részére, aki köteles továbbítani a villamos üzemirányító részére.
4.2.10.
A névsor tartalma
A rendelkezés vételére feljogosítottak névsora tartalmazza (1. ábra):
- az üzemeltető területi erősáramú szervezetei részéről rendelkezés vételére
jogosultakat,
- az adott villamos szolgálati helyen rendelkezés vételére jogosultakat.
A névsoron fel kell tüntetni a jogosultság egyértelműen meghatározott területi
határait is.
Rendelkezés vételére jogosítottak névsora
…………….…………………..
(szervezeti egység)
……………………………………………..
(rendelkezés vételének területi határa)
Név

Elérhetőség (telefonszám)
Villamos szolgálaBeosztás
ti hely
Üzemi
Mobil
2. ábra

4.2.11.
A névsor kezelése
A rendelkezés vételére feljogosított munkavállalók névsorát a kiadásért felelős szervezeti egység vezetője köteles naprakészen nyilvántartani és minden
érdekelt számára hozzáférhetővé tenni.
A villamos szolgálati helyek vezetői felelősek azért, hogy a villamos szolgálati helyre megküldött névsorok ki legyenek függesztve azokban a helyiségekben, ahol a rendelkezések vétele történik.
4.2.12.
A névsor módosítása
A rendelkezések vételére jogosultak névsorát a változásoknak megfelelően
rendszeresen módosítani kell.
A névjegyzékekben beállt változásokról az érintetteket írásban értesíteni kell.
Az értesítés alapján a névsor módosítása az 4.2.4. pontban részletezett villamos szolgálati helyek feladata.
Amennyiben a névsorban jelentős változás (legalább öt fő névjegyzékben jelölt változása esetén) áll be, az értesítés helyett új névsort kell készíteni, és az
érintett villamos szolgálati helyek részére meg kell küldeni.
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4.3. OKTATÁS, VIZSGÁZTATÁS
A feljogosított személyeket évente az E 101 sz. Utasítás 4.5. pontjában meghatározottak alapján a jogosultságuknak megfelelően tárgyi utasításból oktatni
kell, illetve az E 101. sz. és E 102 sz. Utasítások ismeretanyagából háromévenként időszakos vizsgát kell tenniük (17. sz. Függelék).
Az E 102 sz. Utasításon kívül a feljogosítás függvényében évente egy/két alkalommal a jogosultságuknak megfelelően kapcsolási- és földelési műveletekből, továbbá helyismeretből oktatni kell.
Az erősáramú gyakorlati oktatás során a kapcsolási- és földelési műveletek
gyakorlati végrehajtásának elsajátításáról kell számot adni, beleértve a szakaszolók kézi működtetéssel, illetve helyi távvezérléssel történő ki- és bekapcsolását is.
Az előzőek mellett a kapcsolási és földelési műveletek végzésére való feljogosítás esetén helyismeretekből is vizsgát kell tenni.
Az időszakos oktatások és vizsgáztatások rendje az E.101. sz. Utasítás 4.5.
fejezetében meghatározottak szerint történik.
Az oktatások és vizsgáztatások megtörténtéig a munkavállalók csak felügyelet
alatt, a felügyeletet ellátó munkavállaló jelenlétében és felelősségére végezhetnek munkát. A felügyeletet ellátó munkavállalót írásban kell megbízni.
Egy felügyeletet gyakorló munkavállaló mellé, egy időben csak egy felügyelet alatti munkavállaló osztható be.
Az oktatási, vizsgáztatási tevékenység jogosultságait egységes szerkezetben a
16. Függelék tartalmazza.
4.3.1. Oktatási tevékenység
Az Utasításban megfogalmazott tevékenységeknél az 1. táblázatban felsorolt
feljogosításokhoz a megadott fejezetekből kell oktatást tartani.
Villamosított vasútvonalakon az E.101. sz. Utasítás oktatását – E.101. és
E.102. sz. Utasításokból szerzett alapvizsga után - az üzemeltető központivagy területi erősáramú szervezete által arra írásban feljogosított személy végezheti el.
Villamosított vasútvonalakon E.102. sz. Utasításból, valamint az Utasítás hatálya alá tartozó erősáramú berendezés kezelésből, továbbá hely- és áramkör
ismeretből oktatási tevékenységet az üzemeltető központi erősáramú szervezete által írásban arra feljogosított személyek láthatnak el.
Az idegen személyzet munkavezetőjét, az üzemeltető területi erősáramú szervezete által az E.101. sz. Utasítás oktatására feljogosított munkavállalója oktatja. 1 évnél hosszabban tartó munkák esetén az oktatást évente meg kell ismételni. Az oktatást követően az idegen személyzet munkavállalóinak oktatása a munkavezető felelőssége, amelyhez számára a munkák idejére az E.101.
sz. Utasítást hozzáférhetővé kell tenni.
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4.3.2. Vizsgáztatási tevékenység
Villamosított vasútvonalakon az E.101. sz. Utasításból vizsgáztatási tevékenységet – E.101. és E.102. sz. Utasításokból szerzett alapvizsga után - vizsgáztatási jogosultsággal rendelkező személyek láthatnak el. Feljogosítást ezen
tevékenység folytatására az üzemeltető területi, illetve központi erősáramú
szervezete adhat ki.
Villamosított vasútvonalakon E.102. sz. Utasításból vizsgáztatási tevékenységet az üzemeltető központi-, vagy területi erősáramú szervezetének létszámába tartozó személyek láthatnak el. Feljogosítást e tevékenység folytatására az
üzemeltető központi erősáramú szervezete adhat ki.
Az Utasítás hatálya alá tartozó erősáramú berendezés kezeléséből, valamint
hely- és áramkör ismeretből vizsgáztatási tevékenységet az üzemeltető területi
erősáramú szervezete által írásban feljogosított, a területi erősáramú szervezetének létszámába tartozó személyek láthatnak el.
4.3.3. Egyéb rendelkezések
A felsővezetéki berendezések üzembe helyezését megelőzően az érintett
munkavállalókat a vonatkozó utasításokból ki kell oktatni és le kell vizsgáztatni.
A vizsgára kötelezett személyek körét az érintett szervezet vezetője határozza
meg. Felsővezetékes villamos üzemi munkát csak azok végezhetnek, akik érvényes vizsgákkal rendelkeznek.
Az Utasítás személyi hatálya alá tartozó újfelvételes, vagy villamosított vonalra áthelyezett munkavállalókat első alkalommal a vonatkozó utasításokból
vizsgáztatni kell. A továbbiakban részükre az időszakos oktatásokat 17 sz.
Függelék szerint kell tartani.
Azon munkavállalóknak, akik az áthelyezéskor az Utasítás tartalmából érvényes vizsgával rendelkeznek, felsővezetéki helyismereti vizsgát és szükség
szerint erősáramú gyakorlati vizsgát kell tenniük.
Az Utasítás hatálya alá eső egyéb személyzetre az alábbiak vonatkoznak:
1. Az üzemeltető központi erősáramú szervezetének tagjai az Utasítás tartalmát önképzéssel sajátítják el. Vizsgát tenniük nem kell, azonban nyilatkozniuk kell arról, hogy az Utasítást elolvasták, megértették és tudomásul vették.
2. Az üzemeltető erősáramú szervezetének területi vezetői az Utasítás tartalmát önképzéssel sajátítják el. Vizsgát tenniük nem kell, azonban nyilatkozniuk kell arról, hogy Utasítást elolvasták, megértették és tudomásul vették.
3. Az üzemeltető területi erősáramú szervezetének felsővezetékes üzemeltetési tevékenység felügyeletét ellátó munkavállalói az Utasítás tartalVáltozatszám: 2
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mát és a helyismeretet önképzéssel sajátítják el a vizsgakötelezettség
fenntartása mellett.
Amennyiben az 1.-2. pontban felsorolt munkavállalók oktatási, vizsgáztatási
tevékenységet végeznek, illetve rendelkezés adására jogosultak, az Utasításból a jogosultságnak megfelelő vizsgára kötelezettek.
A feljogosított személyeket évente a jogosultságuknak megfelelően oktatni
kell. 3 évente időszakos vizsgát kell tenniük, valamint helyismereti vizsgát, ha
azt számára az Utasítás előírja.
Ezen túlmenően:
1. Amennyiben az oktatásra- és vizsgáztatásra feljogosított személy egyéb
feljogosítással is rendelkezik, az üzemeltető központi erősáramú szervezete az oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozóan 3 évente oktatja és
vizsgáztatja.
2. A felsővezetékes személyzet az E.101. sz. Utasításból évi egy alkalommal, E.102 sz. Utasításból évi két alkalommal részesülnek oktatásban.
Az utasítások ismeretanyagából 3 évente kötelesek vizsgát tenni az
üzemeltető központi erősáramú szervezete által vizsgáztatásra feljogosított személynél.
Az oktatások és vizsgáztatások gyakoriságát, valamint az oktatások időtartamát 17. sz. Függelék tartalmazza.
Azon munkavállalót, aki az esedékes vizsgán nem felel meg, mindaddig, míg
érvényes vizsgát nem tesz, villamosított vonalon önállóan foglalkoztatni nem
lehet.
Amennyiben a szolgálati vezető részéről felmerül egy munkavállaló esetében
az ismeretek hiánya, részére soron kívüli oktatás és vizsgáztatás rendelhető el.
Az E.102. sz. Utasításból eredményes vizsgát tett, feljogosított munkavállalókról az üzemeltető területi erősáramú szervezete köteles elektronikus nyilvántartást vezetni, illetve vezettetni. A nyilvántartásba be kell jegyezni az
alapvizsga és az időszakos vizsga dátumát, illetve a vizsga eredményességét,
a feljogosítás mértékét.
Az oktatások során az Utasítás elméleti ismertetésén túlmenően a gyakorlati
tudnivalókat is oktatni kell.
Helyismereti vizsgával is rendelkezniük kell:
 a kapcsolási és földelési műveletek végrehajtására feljogosítottaknak,
 a felsővezetékes személyzetnek,
 a helyismeret oktatására feljogosított szakmai oktatóknak.
Részükre a munkavégzési területük szerinti felsővezetéki berendezések ,
áramköri és jellemző üzemállapoti ismereteinek oktatása (elmélet és gyakorlat) és helyismereti vizsgán való számonkérése kötelező.
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A helyismereti oktató önképzéssel sajátítja el a szükséges tudásanyagot.
A munkavállalók az Utasításból való eredményes vizsga után a munkavégzés
helyén szerzik meg a helyismeretet. Az eredményes helyismereti vizsga után
jogosult a munkavállaló önálló munkavégzésre.
Oktatási tevékenység
Felővezetékes személyzet
Kapcsolás és földelés
Egyedi feljogosítás

1
X
X
X

2
X
X
X

3
X
X
X

E 102 utasítás fejezetek
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.
X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
A feljogosítás mértéke szerint egyedileg

1. Táblázat
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4.4. A FELSŐVEZETÉKES VILLAMOS ÜZEMI MUNKA VÉGZÉSE
4.4.1. A felsővezetékes villamos üzemi munka általános szabályai
A felsővezetékes villamos üzemi munka megkezdése előtt a felsővezetékes
munkavezetőnek értesítenie kell a területileg illetékes forgalmi személyzetet.
A területileg illetékes forgalmi személyzet hatásköre a hozzájárulás adása a
szükséges feszültségmentesítés megkezdéséhez.
A területileg illetékes forgalmi személyzet különösen indokolt esetben a vonatközlekedés fenntartása érdekében, rendkívüli vonatforgalmi helyzetben a
feszültségmentesítési rendeletben előírt időpontokat, illetve a feszültségmentesítés területi határait módosíthatja. A módosítást elrendelő munkavállaló a
munkák kellő indokok nélküli hátráltatásáért felelősséggel tartozik. A vágányzári és feszültségmentesítési utasítástól eltérő rendelkezéseket a területileg illetékes, a feszültségmentesítést engedélyező szervezet vizsgálhatja.
Közvetlen veszély esetén a területileg illetékes forgalmi személyzet a veszély
konkrét megjelölésével, a tápszakasz szerint illetékes villamos üzemirányító
azonnali intézkedését kérheti. Ezt a kérelmet a villamos üzemirányító nem
tagadhatja meg.
A területileg illetékes forgalmi személyzet arra feljogosított tagjai felelősek:
 az általuk végzett kapcsolások és földelések helyességéért,
 a részére kiadott rendelkezések és engedélyek szükség szerinti továbbadásáért,
 az általuk végzett kapcsolások és földelések villamos üzemi naplóba való
szabályos rögzítéséért,
 a rendelkezés adására jogosultak részére adott visszajelentés helyességéért,
 az állomási és vonatszemélyzet értesítéséért.
A felsővezetékes és a feljogosított személyzet munkavállalói felelősek:
 a munkafolyamatok általuk végzett részeiért,
 az általuk végzett kapcsolások és földelések helyességéért,
 a részükre kiadott rendelkezések és engedélyek szükség szerinti továbbadásáért,
 az általuk végzett kapcsolások és földelések villamos üzemi naplóba vagy
szükség szerint a kapcsolási könyvbe való szabályos rögzítéséért,
 a rendelkezés adására jogosultak részére adott visszajelentés helyességéért,
 a területileg illetékes forgalmi személyzettel történő folyamatos kapcsolattartásért.
A felsővezetékes villamos üzemi munkát a feljogosított személyzetnek kell
kezdeményeznie.
A munkavezetőnek szóbeli hozzájárulást kell kérni a villamos üzemirányítótól
a tervezett munka megnevezésével és a munkaterület határainak megadásával.
Változatszám: 2
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A felsővezetéki rendszeren történő munkavégzéskor az alállomási visszakapcsoló automatikát (VA) bénítani köteles a villamos üzemirányító, amennyiben
erre a kiépített távvezérlő berendezés lehetőséget biztosít.
A villamos üzemirányító a végzendő munka megkezdhetőségéről szóbeli hozzájárulást köteles kiadni a munkavezető részére.
A szóbeli hozzájárulásban vissza kell igazolnia:
- az elvégezni kívánt munka megnevezését,
- a munkaterület határait.
A villamos üzemirányító által kiadott szóbeli hozzájárulás után kezdhető meg
a tényleges villamos üzemi munka.
A villamos üzemirányító részéről, a munkavégzéshez szükséges minden engedély és hozzájárulás csak a bejelentkezett munkavezető részére adható ki,
illetve minden visszajelentés, csak tőle fogadható el.
A felsővezetékes villamos üzemi munkát a 12. Függelékben található módon
kell végezni.
A munkavezető a munkavállalók munkára való beosztása során jogosult a
munkavállalókat egy egységben, vagy csoportokra osztva feladattal megbízni.
A felsővezetéki csoportba beosztott munkavállalók a felsővezetéki berendezésen a villamos üzemi munkát csak a munkavezető egyértelmű szóbeli, vagy
írásbeli rendelkezései alapján kezdhetik el és végezhetik.
A munkavezető az egy területen egy időben több csoport munkájának koordinatív irányítására csoportvezetőt bízhat meg.
Ha a munkavezető személyében változás történik vagy a feladat elvégzésével
más személyt bíz meg, azt előzetesen köteles a villamos üzemirányító tudomására hozni.
Ha a munkavezető nem rendelkezik az adott területen helyismereti vizsgával,
akkor csak az adott területen helyismerettel rendelkező feljogosított személy
által kiadott munkaengedély birtokában végezhet munkát.
A felsővezetékes villamos üzemi munka befejezése után a munkavezetőnek
értesítenie kell a területileg illetékes forgalmi személyzetet, valamint be kell
jelentenie a munka befejezését a villamos üzemirányítónak.
Azokon a helyeken ahol a 2. Függelék szerinti nagyfeszültségre figyelmeztető
tábla került kihelyezésre a munkavégzést fokozott figyelemmel és a megközelítési távolság betartására vonatkozó előírások szerint kell végezni.
4.4.2. Feszültségmentesítést nem igénylő villamos üzemi munka
A felsővezetékes személyzet, felsővezetékes villamos üzemi munka végzése
során a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezést 1,5 m-es távolságig közelítheti meg előzetes feszültségmentesítés nélkül, kivéve a 4.4.3 pont alá tartozó munkavégzést.
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4.4.3. Fokozottan veszélyes munkahelyen végzendő villamos üzemi
munka
Fokozottan veszélyes munkahelyen (a feszültség alatt álló berendezéstől 1,5
m-től 0,5 m-ig mért távolságok között) a felsővezetékes személyzet munkáját
csak írásbeli engedély birtokában, az abban foglaltak szerint, felügyelet mellett végezheti.
Fokozottan veszélyes munkahelyen végzendő munka esetében a munkavezető
köteles a munkavállalókkal egyértelműen közölni, hogy kit oszt be munkavégzésre és kit a fokozott felügyelet ellátására.
Az írásbeli engedélynek tartalmaznia kell:
- a munkafolyamat rövid leírását,
- a munkaterület körülhatárolását,
- a legközelebbi feszültség alatt álló pont (pontok) megnevezését,
- a munkát végző és a felügyeletet ellátó munkavállaló nevét,
- a kiállításának időpontját,
- az időbeni érvényességének meghatározását.
A fokozottan veszélyes munkahelyen engedélyt a munkára vonatkozó engedélyt a munkavezető készíti el 3 példányban, majd azokat mindhárman (munkavezető, munkavégző, felügyeletet ellátó) aláírják, és egy-egy példányt maguknál tartanak.
Fokozottan veszélyes munkahelyen csak legalább 3 év felsővezetékes villamos üzemi szakmai gyakorlattal, helyismereti vizsgával, I. munkaköri csoportos orvosi alkalmassággal rendelkező munkavállaló végezhet munkát, megszakítás nélkül legfeljebb 1 óra időtartamig.
Adott munkavállaló részére ismételten - fokozottan veszélyes munkahelyen munkavégzést elrendelni csak 3 óra elteltével lehetséges.
Fokozottan veszélyes munkahelyen a munkát olyan testhelyzetben, olyan módon kell végezni, hogy zuhanás, vagy bármely véletlenszerűen bekövetkező
elmozdulás esetén se kerülhessen a munkavállaló, vagy az általa használt
munkaeszköz, szerszám, gép, stb. az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezéshez 0,5 méternél közelebb.
A felügyeletet gyakorló munkavállalónak legalább 5 év szakmai gyakorlattal,
helyismereti vizsgával kell rendelkeznie.
A felügyeletet ellátó munkavállaló csak felügyeleti feladatot láthat el és köteles a munkavégzés alatt a munkahelyen tartózkodva, a felügyelt munkavállaló
munkáját folyamatosan figyelemmel kísérni.
Fokozottan veszélyes munkahelyen viharos, zord időjárás esetén, vagy sötétedés után, munkavégzés nem rendelhető el.
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4.4.4. Feszültségmentesítéssel végzett villamos üzemi munka
Feszültségmentesítéssel végzett villamos üzemi munka esetén, az általános
szabályokban foglaltakon túlmenően a feszültségmentesítést is el kell végezni. Szükség esetén a munkához vágányzárat is biztosítani kell.
A feszültségmentesítést a 4.7. fejezetben leírtak szerint kell végezni.
Feszültségmentesítéssel végzett villamos üzemi munka esetén a villamos
üzemirányító szóbeli hozzájárulásának az általános részen túl tartalmaznia
kell:
- a kikapcsolt áramköröket és az azokat leválasztó szakaszolók megnevezését és helyét,
- az áramkörö(kö)n elvégzett földelés(ek)tényét és helyét földelés(ek) elmaradása esetén előbb rendelkezést, vagy hozzájárulást kell adni a naplózandó földelés(ek) elhelyezésére és utána szabad a szóbeli hozzájárulást kiadni.
A szóbeli hozzájárulás kiadását be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba
vagy szükség szerint a kapcsolási könyvbe.
A villamos üzemirányítótól kapott hozzájárulást követően, a munkavezető
által szóban kiadott rendelkezésnek tartalmaznia kell:
- a végzendő munka pontos műszaki megnevezését,
- a munkaterület határait,
- a kikapcsolt és földelt, és az ezt határoló feszültség alatt álló áramkörök
pontos megjelölését, különös tekintettel azokra az oszlopokra, amelyeken
feszültség alatti áramkör is megtalálható,
- a naplózott munkahelyi földelések létesítésének helyét,
- a munkaterületen található speciális feltételekre való felhívást.
A fentieket a munkavezetőnek a munkahelyen munkát végző valamennyi
munkavállalóval lehetőleg egyidejűleg, szóbeli rendelkezéssel kell közölnie.
A naplózott munkahelyi földeléseken kívül, szükség szerinti további ideiglenes munkahelyi földelés telepítéséről és a szükséges csoportok kijelöléséről is
rendelkeznie kell. A munka megkezdésére ezek után adhat rendelkezést.
A munkavezető, illetve a csoportvezető rendelkezéseit a munkavállalók kötelesek végrehajtani.
A munkavezető által kiadott, a munka megkezdésére vonatkozó rendelkezést
megelőzően a felsővezetéki berendezés feszültség alatt állónak tekintendő.
A munkát végző a munkavezetőtől, illetve csoportvezetőtől kapott rendelkezésben foglaltakon felül, minden új munkafázis megkezdése előtt személyesen is köteles meggyőződni arról, hogy:
- az a rész, amelyiken munkát végezni kíván, a munkaterületként kijelölt felsővezeték szakaszhoz tartozik-e,
- az adott részt fedező földelőrúd láthatóan el van-e helyezve.
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Bármilyen rendellenességet, hiányt, vagy a munkaterület beazonosításának
bizonytalanságát haladéktalanul köteles jelenteni a munkavezetőnek, illetve a
csoportvezetőjének. A munkafolyamat csak a felmerült akadályozó tényezők
elhárítását követően folytatható.
A munkavezető, illetve a csoportvezető folyamatosan köteles figyelemmel
kísérni a munkafolyamatot. Rendellenesség esetén haladéktalanul intézkednie
kell azok megszüntetésére.
A munkavállalók az egyes munkafázisok elvégzéséről kötelesek értesíteni
munkavezetőjüket, illetve csoportvezetőjüket. A következő munkafázis elkezdéséhez az ő hozzájárulása szükséges.
A munkavállaló a munkaterületről csak a munkavezetője, illetve csoportvezetője beleegyezésével távozhat el. Visszaérkezve az eltávozását engedélyező
munkavezetőjénél, illetve csoportvezetőjénél köteles jelentkezni.
A munkavezetőnek, illetve csoportvezetőnek újból munkába kell állítani a
munkavállalót. Ennek során tájékoztatást köteles adni az időközben beállott
változásokról és újból meg kell határoznia azt a feladatot és munkahelyet,
ahol a munkavállaló a munkát folytathatja.
A munkavezető, illetve csoportvezető tudta és hozzájárulása nélkül az előzetesen félbehagyott munkafolyamatot folytatni TILOS!
A csoportvezetők kötelesek a számukra előírt munkafeladatot maradéktalanul
elvégezni, illetve elvégeztetni. A munka befejezését követően erről tételes
jelentést kötelesek tenni a munkavezető részére. Az esetlegesen elmaradt
munkafázisokra ki kell térni.
A munkavezető akkor nyilváníthatja az adott munkaterületen a munkát befejezettnek, ha a csoportvezetők az általuk felügyelt munkafolyamatokat készre
jelentik, mely után köteles a munka befejezésének tényét közölni valamennyi
munkavállalóval. Ezután a felsővezetéki berendezés feszültség alatt állónak
tekintendő!
A munkavezető a készre jelentés és a befejezésről történt közlés után rendelkezhet az önállóan telepített földelések megszüntetéséről.
Feszültségmentesítéssel végzett villamos üzemi munka befejezése után, a feszültség alá helyezést el kell végezni.
A munkavezető szóban köteles a munka befejezésének tényét a villamos
üzemirányítóval közölni. A munka befejezésének tényét a villamos üzemi
naplóba, illetve hangrögzítő berendezés hiánya esetén személyzet nélküli villamos szolgálati helyen, vagy nyíltvonalon a kapcsolási könyvbe rögzíteni
kell.
A közlésnek tartalmaznia kell, hogy:
- a munkát befejezték,
- a munkavállalók a feszültségmentesített berendezésektől eltávolodtak,
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- a munkaterületet közvetlenül fedező, nem naplózott telepített földeléseket
megszüntették, és
- részükről az érintett berendezés feszültség alá helyezésének akadálya
nincs.
Ekkor a feszültség alá helyezés folyamata megkezdhető.
A felsővezetékes szolgálat személyzete - eltérő rendelkezés hiányában - csak
akkor vonulhat be a telephelyére, ha az előzetesen munkába vett felsővezetéki
berendezés üzemszerűen feszültség alá helyezése megtörtént és rajta a villamos vontatás megindulhat.
4.4.5. A felsővezetéki berendezéseken végzett kísérletek és mérések
(továbbiakban: kísérletek)
4.4.5.1.

Előkészítés

A felsővezetéki berendezéseken végzett kísérletek előkészítése és lebonyolítása csak írásban rögzített és jóváhagyott dokumentáció alapján történhet.
A jóváhagyott dokumentációt a kísérlet során érintett intézmények, szervezetek és villamos szolgálati helyek részére előzetesen meg kell küldeni.
Ha a kísérlet több villamos üzemirányító munkahelyet is érint, akkor azok
együttműködése szükséges. Az előzetes koordináció az üzemeltető központi
erősáramú szervezetének feladata.
4.4.5.2.

Jóváhagyási hatáskör

Az üzemeltető területi erősáramú szervezete olyan kísérletek dokumentációjának jóváhagyására jogosult, amelyek nem okoznak jelentős változást a felsővezetéki berendezésekben és nem érintik más területi erősáramú szervezet
tápszakaszát. A jóváhagyó dokumentumból egy példányt a központi erősáramú szervezet részére meg kell küldeni.
Azon kísérletek dokumentációjának jóváhagyására, amelyek a területi erősáramú szervezet jóváhagyási jogkörét meghaladják, az üzemeltető központi
erősáramú szervezete jogosult.
A villamos vontatású vonatok forgalmát befolyásoló kísérletek dokumentációját üzemviteli szempontból a területileg illetékes forgalmi személyzettel
egyeztetni kell.
4.4.5.3.

A kísérlet levezetésének irányítása

A kísérlet levezetésének irányításával a területi erősáramú szervezet azon
munkavállalója bízható meg, akinek neve a kísérlet által érintett összes szakszolgálati helyet illetően szerepel a rendelkezés adására jogosultak névjegyzékében.
A kísérlet irányításával a fentiek szerint megbízott munkavállaló a kísérlet
egyszemélyi helyszíni felelőse.
A kísérlet időtartama alatt a kísérlettel összefüggő műveletek vezénylését a
kísérlet helyszíni felelőse végzi.
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A kísérlet helyszíni felelősének tevékenységét és intézkedéseit az üzemeltető
központi erősáramú szervezete munkavállalói a felelősség és az irányítás egyidejű átvállalása mellett szakmailag felülbírálhatják, illetve megváltoztathatják. A rendelkezések megváltoztatását a kísérlet helyszíni felelősével kell közölni.
4.4.5.4.

A területileg illetékes forgalmi személyzet hatásköre

A kísérlet által érintett terület szerint illetékes forgalmi személyzet
- a vasútüzem érdekében,
- rendkívüli vonatforgalmi helyzetben,
a kísérlet ütemtervében előírt időpontokat a kísérlet helyszíni felelősével történt egyeztetés után módosíthatják. A módosítást elrendelő munkavállaló a
munkák kellő indokok nélküli hátráltatásáért felelősséggel tartozik.

Változatszám: 2

Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság TEB Főosztály

E102.

29/118

4.5. FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉSEK KÖZELÉBEN VÉGZENDŐ NEM FELSŐVEZETÉKES VILLAMOS ÜZEMI MUNKÁK
4.5.1. Biztonsági övezeten belül, de megközelítési távolságon kívül
végzett nem felsővezetékes villamos üzemi munka
A villamos felsővezeték biztonsági övezetében, de a megközelítési távolságon
kívül végzendő munkák a kijelölt rakterületen végzett rakodási munkák kivételével az Utasítás szempontjából engedélyhez nem kötöttek. Ilyen munkavégzés esetén az E.101. sz. Utasításban szabályozott módon kell a munkát
elvégezni, különösen figyelve arra, hogy a munkavégzés során a munkavállaló saját testével vagy az általa használt szerszámokkal, eszközökkel a villamos felsővezeték üzemszerűen feszültség alatt álló részeit a megközelítési
távolságnál jobban ne közelítse meg.
Ilyen munkavégzéshez felsővezetékes szakközeg kirendelése nem szükséges.
Amennyiben a munkavégző vagy a felsővezetékes szakszolgálat úgy ítéli
meg, hogy a munkavégzés biztonsága vagy a felsővezetéki berendezések épségének megóvása szükségessé teszi, akkor a munkához felsővezetéki szakközegi tevékenységet írhat elő.
A kijelölt rakterületen végzett rakodási munkák esetén ugyanakkor Rakodási
engedély (1.2. Függelék) kiadása szükséges (E.101. Utasítás 4.1.11. pont).
Az idegen személyzet által, nem kijelölt rakterületen történő rakodási munkák
munkaengedély kiadásához kötöttek.
4.5.2. Biztonsági övezeten és megközelítési távolságon belül végzett
nem felsővezetékes villamos üzemi munka
Felsővezeték közelében a megközelítési távolságon belül végzett nem villamos üzemi munkák végzése engedélyhez (rakodási-, illetve munkaengedély)
kötött.
A munkavégzéshez előzetes feszültségmentesítés, továbbá szakközegi tevékenység szükséges.
Rakodási tevékenység esetén - kijelölt rakterületen – a rakodást végző részére
a feljogosított forgalmi személyzetnek a szükséges feszültségmentesítés elvégzése után rakodási engedélyt kell kiadnia az E.101. sz. Utasítás 4.1.11.
pontjában leírtak szerint.
Rakodási engedélyt (1. 2. Függelék) ad ki:
 rakodási munkához a rakterület szerint illetékes forgalmi személyzet,
 tűzoltáshoz, elsősegélynyújtáshoz, kárelhárításhoz (katasztrófavédelem) a
területileg illetékes forgalmi személyzet,
 egyedi feljogosítás alapján - vonat, határrendészeti és vámvizsgálat esetén határállomásokra vonatkozóan arra feljogosított személyzet.
Munkaengedélyt (1.1. Függelék) állít ki:
 idegen személyzet munkavégzéséhez szakközeg,
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 tűzoltáshoz, segélynyújtáshoz, kárelhárításhoz (katasztrófavédelem), forgalmi személyzet hiányában a szakközeg,
 vontatási telepen végzett járműjavítási munka esetén, az arra egyedileg feljogosított személy vagy szakközeg,
 forgalmi vágányon történő rakodás, vámvizsgálat, járművek tetején végzendő munkák esetén a szakközeg,
 a szakközeg mindazon munkához, mely szakfelügyeletet igényel.
Határállomási munkaengedély:
 Határállomásokon a vonatátvétel-átadás előtt kiadott 2 nyelvű engedély,
vállalkozó vasúti társaság részére, amit csak a területileg illetékes feljogosított forgalmi személyzet állíthat ki (ld. Közös szolgálati szabályzat 10. sz.
melléklet), mely határrendészeti és vámvizsgálatra is jogosít.
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4.6. FELSŐVEZETÉKI SZAKKÖZEGI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA
4.6.1. Általános rendelkezések
A felsővezetékes szakközeg az Utasítás hatálya alá eső területen munkát végzők biztonságos munkavégzési körülményeinek kialakításával, valamint ezzel
összefüggésben a vasútüzem biztonságának megtartásával kapcsolatos tevékenységet köteles ellátni.
A szakközeg a végzendő munkához munkaengedélyt ad ki, munkát végezni
csak érvényes munkaengedély birtokában szabad.
A szakközeg köteles a munkavégzés ideje alatt a munkaterületen tartózkodni.
A megbízott munkavezető vagy szakközeg személyében történt változás esetén a régi munkaengedélyt vissza kell vonni és a változásnak megfelelően újat
kell kiadni. Erről a villamos üzemirányítót, valamint a területileg illetékes
forgalmi személyzetet szóban értesíteni kell.
Ha a megbízott munkavezető, vagy szakközeg a munkavégzés helyét - akár
ideiglenesen is - úgy hagyja el, hogy feladatát nem tudja ellátni, illetve vele a
kapcsolattartás nem lehetséges, a munkavégzést szüneteltetni kell.
A szakközeg(ek) számát a kirendelő szervezet úgy köteles megállapítani,
hogy a munka jellegét, térbeli tagoltságát figyelembe véve a szakfelügyeleti
feladatok végzése a munkavégzés során maradéktalanul biztosítható legyen.
4.6.2. A szakközeg feladatai
A munkavégzés során a felsővezetékes szakközeg feladatát az alábbiakban
meghatározottak szerint köteles ellátni.
A. A munkavégzést megelőzően
- név szerinti bejelentkezéssel felveszi a kapcsolatot a területileg illetékes
villamos üzemirányítóval,
- felveszi a kapcsolatot a megbízott munkavezetővel, tájékozódik az elvégzendő feladatokról,
- felveszi a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmi személyzettel,
- kezdeményezi, illetve közreműködik a feszültségmentesítés végrehajtásában a villamos üzemirányító rendelkezéseinek megfelelően,
- a feszültségmentesítés megtörténtéről tájékoztatja a vágányzárért felelős
munkavezetőt.
A munka megkezdéséhez munkaengedélyt ad a megbízott munkavezető részére, amelyben tájékoztatja a kikapcsolt és földelt, és az ezt határoló feszültség alatt álló áramkörök pontos helyéről, különös tekintettel azokra az oszlopokra, amelyeken feszültség alatti áramkör is található, továbbá a munkaterületen található speciális feltételekről.
B. A munkavégzés közben
- folyamatosan a munkaterületen tartózkodik és kapcsolatot tart a megbízott
munkavezetővel és a területileg illetékes forgalmi személyzettel,
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- kapcsolatot tart a területileg illetékes villamos üzemirányítóval,
- ellenőrzi a villamos üzemmel kapcsolatos rendelkezések, óvórendszabályok betartását, megteszi a szükséges módosító intézkedéseket, végső
esetben jogosult a munka leállítására,
- továbbítja a villamos üzemirányító és a területileg illetékes forgalmi személyzet rendelkezéseit a megbízott munkavezető részére,
- rendelkezés alapján egyéb villamos üzemi feladatokat végez el, ha ez szakfelügyeleti teendőinek ellátásában nem akadályozza.
C. A munka befejezése után:
- a kiadott munkaengedélyt visszavonja, és azon írásbeli nyilatkozatot kér a
megbízott munkavezetőtől, hogy a munkát végzők a munkát befejezték, a
felsővezetéki berendezések üzemszerűen feszültség alatt álló részeitől
megközelítési távolságon kívülre távoztak, és a továbbiakban a berendezést feszültség alatt állónak tekintik,
- ellenőrzi, hogy a feszültség alá helyezésnek a munkaterületen nincs-e életés vagyonbiztonságot, vagy a villamos üzem zavartalanságát veszélyeztető
akadálya,
- kezdeményezi a villamos üzemirányítónál a feszültség alá helyezést és
végrehajtja a rendelkezéseit,
- a feszültség alá helyezés megtörténtéről tájékoztatja a vágányzárért felelős
munkavezetőt.
A szakközeg - eltérő rendelkezés hiányában - csak akkor vonulhat be a telephelyére, ha a felsővezetéki berendezés feszültség alá helyezése megtörtént, és
rajta a villamos vontatás megindulhat.
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4.7. FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS
A feszültségmentesítési műveleteket az illetékes villamos üzemirányító engedélye, vagy rendelkezése szerint kell végrehajtani.
A villamos üzemirányító a felsővezetékes- és feljogosított személyzetet rendelkezéssel, vagy engedéllyel jogosítja fel a kapcsolási és földelési művelet
elvégzésére.
A rendelkezés adására jogosult személy felelős az általa kiadott rendelkezésekért és engedélyekért.
Rendelkezés vagy engedély csak az adott villamos szolgálati helyre vonatkozóan kapcsolásra és földelésre feljogosított személy számára adható ki, akinek
a neve szerepel a rendelkezés vételére jogosultak névjegyzékében.
A feszültségmentesítési munkafolyamatot a 13. Függelékben látható módon
kell végezni.
A kapcsolási könyvbe történő naplózást hangrögzítő berendezés megléte esetén személyzet nélküli villamos szolgálati helyeken, vagy nyíltvonalon a továbbiakban ismertetett kapcsolási-, illetve földelési műveletek során nem kell
elvégezni.
4.7.1. Hozzájárulás feszültségmentesítéshez
A feszültségmentesítés végrehajtásáért felelős személynek meg kell kérnie a
területileg illetékes forgalmi személyzet hozzájárulását a feszültségmentesítés
megkezdéséhez.
A forgalmi személyzettel rendelkező állomás Fejrovatos előjegyzési naplójának következő folytatólagos sorába a forgalmi szolgálattevő az F 2. Forgalmi
Utasítás szerinti bejegyzéssel írásban engedélyezi a feszültségmentesítés
megkezdését, melyet szóban is megismétel a munkát végző felsővezetékes
munkavezetőjének.
Ezután jegyezheti be a munkavezető a feszültségmentesítés megkezdését az
állomás Fejrovatos előjegyzési naplójába.
A forgalmi személyzet nélküli állomáson a központi forgalomirányítást, forgalomszabályozást végző villamos szolgálati helytől kell a feszültségmentesítés megkezdéséhez a hozzájárulást megkérni a vágányzárért és feszültségmentesítésért felelősnek.
Nem szükséges az illetékes forgalmi személyzet előzetes hozzájárulása az
üzemzavar behatárolás során a hibás áramkör kereséséhez szükséges kapcsolásokhoz, és a hibás áramkör leválasztásához, a villamos energia rendszer biztonsága érdekében végrehajtott kapcsolásokhoz, üzemviteli átállásokhoz, a
megkerülő- és tápvezetékek kikapcsolásához (amennyiben az a forgalom
számára zavartatást nem okoz), továbbá a közvetlen élet-, vagy vagyonveszély elhárítása céljából végzett kapcsolásokhoz/feszültségmentesítéshez.
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4.7.2. A vontatójárművek személyzetének értesítése a feszültségmentesített rész határairól
A vontatójárművek személyzetének értesítése történhet:
- Előre tervezett feszültségmentesítés esetén az F.1. sz. Jelzési Utasítás és az
F.2. sz. Forgalmi Utasítás szerinti, „Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők” kitűzésével és Írásbeli rendelkezéssel,
Abban az esetben, ha a feszültségmentesítés ideje alatt villamos vontatójármű a feszültségmentesített áramkörön nem közlekedik, a jelző kitűzése
elhagyható. Ebben az esetben a forgalmi személyzetnek intézkedni kell,
hogy az adott áramkörön villamos mozdony ne közlekedjen.
- Előre nem tervezett feszültségmentesítés esetén Írásbeli rendelkezéssel,
és (ha az a körülmények miatt lehetséges) a „Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők” kitűzésével
- Rendkívüli esetben élőszóval az F.2. sz. Forgalmi Utasítás szerint.
A „Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők” (E 101. sz. utasítás
10. Függelék) ideiglenes kihelyezése a felsővezetékes szolgálat feladata. A
kihelyezés előtt, illetve, ha a jelzők kihelyezése nem lehetséges a területileg illetékes forgalmi személyzetet értesíteni kell. A vonatok személyzetének értesítését a forgalmi személyzet végzi. Az érintett villamos vontatójárművek személyzetét mindaddig értesíteni kell a feszültségmentesített
rész határairól, míg az újbóli feszültség alá helyezés meg nem történik.
Vonatforgalom zavartatása nélküli esetben a vontatójárművek értesítése a
hozzájárulás (4.4.1.) előtt is megkezdhető.
4.7.3. Az áramkör kikapcsolása és leválasztása
A felsővezetéki áramkör kikapcsolása az áramkört tápláló szakaszoló (több
irányból táplált áramkör esetén: szakaszolók) kikapcsolásával történik. A szakaszoló(k) kikapcsolása egyben leválasztást is jelent.
Szakaszolóval csak terheletlen áramkör, vagy terheletlen segédüzemi
transzformátor kikapcsolása engedélyezett!!
A terhelés alatt álló áramkörök kikapcsolására a szakaszoló nem alkalmas.
Terhelt áramkörhöz tartozó szakaszoló esetén a kikapcsolás előtt a villamos
üzemirányítónak ki kell kapcsolnia a tápszakasz megszakítóját.
Terhelt áramkörnek tekintendő, ha az adott áramkörön:
villamos vontatójármű közlekedik,
a villamos vontatójármű felengedett áramszedővel tartózkodik,
helyhez kötött, felsővezetékről táplált fogyasztók találhatóak.
a mögöttes hálózaton üzemelő fogyasztók részére üzemi áram jelenlétével
kell számolni.
A szakaszolók kapcsolása engedélyhez kötött.
-
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Kivételt képez a balesetveszély, valamint a közvetlen élet- és/vagy vagyonveszély esete, amikor a szükséges műveleteket bármely, kapcsolásra és földelésre feljogosított munkavállaló engedély nélkül elvégezheti.
Ebben az esetben a kapcsolási és földelési műveleteket végző munkavállaló a
műveletek befejezése után mielőbb köteles a területileg illetékes villamos
üzemirányító tudomására hozni az elvégzett műveleteket, az időpontok pontos
megjelölésével. A villamos üzemirányítónak értesítenie kell az érintett forgalmi személyzetet.
A. Kézi működtetésű szakaszolók kikapcsolása
A szakaszolók kikapcsolása során az alábbi műveleti sorrendet kell betartani:
1. Meg kell győződni a kikapcsolandó áramkör terheletlenségéről.
2. A felsővezetékes, vagy a kapcsolásra feljogosított személyzet részéről
szükségessé váló kapcsolások esetén az üzemirányítási szakasz szerint
illetékes villamos üzemirányítótól a szakaszoló kikapcsolására engedélyt kell kérni.
3. A villamos üzemirányító részéről szükségessé váló kapcsolások esetén
- a forgalmi szempontú egyeztetéseket követően – a villamos üzemirányító ad rendelkezést a kapcsolások elvégzésére.
4. Az engedély megadása, illetve a rendelkezést követően a tervezett kikapcsolást be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba vagy a kapcsolási
könyvbe.
5. Rátekintéssel ellenőrizni kell a szakaszolót tartó oszlop érintésvédelmi
földeléseinek meglétét, folytonosságát, épségét. Ha az érintésvédelmi
földelés nem felel meg az előírásoknak, úgy a kapcsolást TILOS elvégezni. Ennek tényét jelenteni kell a villamos üzemirányítónak és meg
kell tenni a szükséges intézkedéseket. A végrehajthatatlan kapcsolást be
kell jegyezni a villamos üzemi naplóba vagy a kapcsolási könyvbe.
6. A szakaszoló kikapcsolását végre kell hajtani. A kikapcsolás tényleges
megtörténtéről rátekintéssel meg kell győződni. Amennyiben a szakaszoló kikapcsolásakor keletkező villamos ív a kapcsolás során nem
szakad meg, vagy a szakaszoló feles állásba kerül, haladéktalanul meg
kell kísérelnie a szakaszoló bekapcsolását.
A kapcsolás végrehajthatatlanságát a villamos üzemirányítónak be kell
jelenteni és be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba vagy a kapcsolási könyvbe.
7. A kikapcsolás megtörténtét a villamos üzemi naplóba vagy a kapcsolási
könyvbe be kell jegyezni.
8. A kikapcsolás végrehajtását a villamos üzemirányítónak vissza kell jelenteni.
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B. Helyi távműködtetésű szakaszolók kikapcsolása
Helyi távműködtetés esetén a kikapcsolás végrehajtása a helyi működtető berendezés kezelési utasításában foglaltak szerint, az alábbi módon történik.
A szakaszolók kikapcsolása során az alábbi műveleti sorrendet kell betartani:
1. Meg kell győződni a kikapcsolandó áramkör terheletlenségéről.
2. A felsővezetékes, vagy a kapcsolásra feljogosított személyzet részéről
szükségessé váló kapcsolások esetén az illetékes villamos üzemirányítótól kell a szakaszoló kikapcsolására engedélyt kérni.
3. A villamos üzemirányító részéről szükségessé váló kapcsolások esetén
- a forgalmi szempontú egyeztetéseket követően – a villamos üzemirányító ad rendelkezést kapcsolás elvégzésére.
4. Az engedély megadása, illetve a rendelkezést követően a tervezett kikapcsolást be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba vagy a kapcsolási
könyvbe.
5. A szakaszoló kikapcsolását végre kell hajtani a helyi távműködtető berendezés kezelési utasítása alapján.
6. A kikapcsolás tényleges megtörténtéről a végállás jelzések alapján meg
kell győződni. Amennyiben valamelyik működtetett szakaszoló végállásáról visszajelzés nem érkezik meg, akkor meg kell kísérelni az adott
szakaszolót ismételt kezeléssel kikapcsolni. Ha a hibajelenség továbbra
is fennáll, haladéktalanul értesíteni kell a villamos üzemirányítót, aki
rendelkezik a további intézkedések megtételéről. A végrehajthatatlan
kapcsolást be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba vagy a kapcsolási
könyvbe.
7. A kikapcsolás megtörténtét a villamos üzemi naplóba vagy a kapcsolási
könyvbe be kell jegyezni.
8. A kikapcsolás végrehajtását a villamos üzemirányítónak vissza kell jelenteni.
C. Távvezérelt szakaszolók kikapcsolása
A szakaszolók kikapcsolása során az alábbi műveleti sorrendet kell betartani:
1. Meg kell győződni a kikapcsolandó áramkör terheletlenségéről.
2. A felsővezetékes, vagy a kapcsolásra feljogosított személyzet részéről
szükségessé váló kapcsolások esetén az illetékes villamos üzemirányítótól kell a szakaszoló kikapcsolását megkérni.
3. A villamos üzemirányító részéről szükségessé váló kapcsolásokat - a
forgalmi szempontú egyeztetéseket követően – a villamos üzemirányító
végzi el.
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4. A villamos üzemirányító a tervezett kikapcsolást minden esetben köteles bejegyezni az általa vezetett villamos üzemi naplóba. Távvezérelt
szakaszoló kikapcsolása esetén csak a felsővezetékes, vagy a kapcsolásra feljogosított személy által kezdeményezett műveletet kell bejegyezni az adott villamos szolgálati hely villamos üzemi naplójába vagy
a kapcsolási könyvbe.
5. A szakaszoló kikapcsolását a villamos üzemirányítónak végre kell hajtania a távvezérlő berendezés kezelési utasítása alapján.
6. A kikapcsolás tényleges megtörténtéről a villamos üzemirányítónak a
távvezérlő berendezés visszajelzései alapján meg kell győződnie.
7. Ha a kapcsolást a felsővezetékes, vagy a kapcsolásra feljogosított személyzet kezdeményezi, akkor a villamos üzemirányító a kapcsolás elvégzését köteles részére visszajelenteni.
8. Ha a kapcsolást a felsővezetékes, vagy a kapcsolásra feljogosított személyzet kezdeményezi, akkor a kikapcsolás megtörténtét a villamos
üzemi naplóba vagy a kapcsolási könyvbe be kell jegyezni.
D. Távvezérelt szakaszolók kézi kikapcsolása
A motoros működtetésű szakaszolók kézi kikapcsolását – a kezelési utasításban foglaltak szerint – az e célra szolgáló hajtókar segítségével kell végrehajtani, az „A” pontban foglalt sorrend betartásával. A művelet megkezdése előtt – a kezelési utasításban foglaltak szerint – gondoskodni kell a
villamos működtetés meggátolásáról.
Olyan szakaszolók esetén, amelynek hajtása lehetőséget biztosít a hajtásházban elhelyezett nyomógombok segítségével helyi motoros működtetésre, a kikapcsolást a hajtásház kezelési szabályzatában foglaltak szerint kell
végrehajtani.
4.7.4. A szakaszolók téves visszakapcsolásának meggátlása
A kézi működtetésű szakaszolók téves visszakapcsolását a hozzá rendszeresített lakattal kell meggátolni. A szakaszolókat az áramkörön munkát végző dogozók saját lakatjukkal is lezárhatják. A kézi működtetésű szakaszolók esetén
az őrzés is elfogadható meggátlási módnak tekintendő.
A motoros hajtással ellátott szakaszolók téves visszakapcsolását az adott berendezés kezelési utasításában meghatározott módon kell elvégezni.
A téves visszakapcsolás meggátlását a földelés megkezdése előtt minden
esetben el kell végezni.
4.7.5. Munkahelyi földelés létesítése
4.7.5.1.

Ideiglenes munkahelyi földelés telepítése

A földelés végrehajtásának eszköze a földelőrúd. A földelés végrehajtásakor
jól vezető fémes kapcsolatot kell létrehozni az üzemszerűen feszültség alatt
álló (de a földelés telepítése előtt kikapcsolt) felsővezetéki berendezés és az
üzemi földelés, vagy az azzal fémes kapcsolatban lévő fémtárgy között.
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A kikapcsolt felsővezetéki áramkör feszültségmentesítése érdekében a feszültség alatt álló és maradó villamos berendezés a földelőrúddal 0,5 m távolságig megközelíthető a biztonságos munkavégzéshez szükséges időjárási körülményeket (pl. szél) figyelembe véve.
4.7.5.2.
A telepítendő ideiglenes munkahelyi földelések száma, láthatósága
Ideiglenes munkahelyi földelést kell telepíteni a munkahely védelmére minden olyan hely felől, ahonnan a téves kapcsolás, vagy villamos mozdony
áramszedője révén feszültség alá kerülhet.
A munkát végző dogozónak a munkavégzés helyéről legalább egy, a munkahelyet védő földelőrudat kell látnia. Szükség esetén e célra külön ideiglenes
munkahelyi földelést kell telepíteni. A biztonság érdekében nem tiltott a szükségesnél több ideiglenes munkahelyi földelés telepítése sem. Változó munkahely esetén legalább 750 m-ként egy földelőrúd telepítése szükséges. Az e
célból létesített földelésre felhasználható a söntölő rúd.
4.7.5.3.
Műveleti sorrend az ideiglenes munkahelyi földelés telepítése
során
Földelés telepítése során az alábbi műveleti sorrendet kell betartani:
1. A művelethez használni kívánt földelőrúd használatra alkalmas állapotáról szemrevételezéssel meg kell győződni.
2. Az áramkörönkénti első földelés végrehajtására az illetékes villamos
üzemirányítótól engedélyt kell kérni. (Az engedélykérés elmarad, ha a
földelés végrehajtására a villamos üzemirányító ad rendelkezést)
3. Az áramkörönkénti első szándékolt földelést be kell jegyezni a villamos
üzemi naplóba vagy kapcsolási könyvbe. (Az ezen túlmenően telepített
földelések naplózása nem kötelező.)
4. A földelőrúd saruit a sínre, vagy a sínnel közvetlen fémes kapcsolatban
lévő fémszerkezetre kell erősíteni. Utóbbi esetben először meg kell
győződni az érintésvédelmi földelés meglétéről, folytonosságáról.
5. A földelőrudat a nyelénél fogva, fel kell akasztani a földelni kívánt felsővezetéki berendezésre, vagy az azzal fémes kapcsolatban lévő egyéb
alkatrészre. Kerülni kell a földelőrúd kis keresztmetszetű alkatrészre
való akasztását, az esetleges zárlati sérülések elkerülése érdekében, kivéve a kiépített földelési helyeket.
Ha a földelés során űrszelvényt kell biztosítani, akkor a földelőrúd nyelét az oszlophoz ki kell kötni úgy, hogy a földelőrúd egyik része se legyen az űrszelvényben.
6. A földelőrúd felhelyezése után szemrevételezéssel meg kell győződni
arról, hogy a földelő rúd stabilan van-e felhelyezve a feszültségmentesítendő szerkezeti elemre.
7. Az áramkörönkénti első földelés végrehajtását be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba vagy kapcsolási könyvbe.
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8. A földelés végrehajtását a villamos üzemirányítónak be kell jelenteni.
Az ezen túlmenően telepítendő földelések elhelyezésére engedély kérése, és
azok naplózása nem kötelező.
4.7.5.4.

Gépi földelés műveleti sorrendje

1. A földelés végrehajtására az illetékes villamos üzemirányítótól engedélyt kell kérni. Az engedélykérés elmarad, ha a földelés végrehajtására
a villamos üzemirányító ad rendelkezést.
2. A szándékolt földelést be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba vagy
a kapcsolási könyvbe.
3. A földelést a gépi földelő-berendezéssel, annak kezelési utasítása szerint el kell végezni.
4. A földelés végrehajtását be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba
vagy kapcsolási könyvbe.
5. A földelés végrehajtását a villamos üzemirányítónak be kell jelenteni.
(A földelő jelzésképe, a 7. sz. Függelékben található.)
4.7.5.5.

Fix munkahelyi földelés

Abban az esetben, ha az ideiglenes munkahelyi földelést hosszabb időre kell
telepíteni, a biztonság fokozása érdekében az üzemszerűen feszültség alatt
álló (de a fix földelés telepítése előtt kikapcsolt és földelőrudakkal leföldelt)
felsővezetéki berendezések és az üzemi földelés között a
földelőrúdon/rudakon kívül fémsodrony segítségével is tartós, jól vezető fémes kapcsolatot kell létesíteni.
4.7.6. Az érdekeltek tájékoztatása a feszültségmentesített rész határairól
A felsővezetékes személyzet tájékoztatása a végzendő munka függvényében
szóban, vagy írásban történhet.
Az érintett üzemi és idegen személyzet értesítése munkavezetőjük útján írásban történik.
4.7.7. Kényszerföldelés alkalmazása
A kényszerföldelés a feszültség alatt álló berendezésen zárlat, földelőrúddal
való szándékos létrehozása, amelynek eredményeképpen tartós zárlati leoldás
jön létre.
Baleset megelőzés, élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében, ha a kikapcsolás bármely ok miatt nem lehetséges, akkor a rendkívüli és indokolt
esetben kényszerföldelés alkalmazható. Veszélyhelyzetben kényszerföldelés a
villamos üzemirányító előzetes engedélye nélkül is elvégezhető. Az elvégzett
kényszerföldelésről a villamos üzemirányítót értesíteni kell.
A kényszerföldelés alkalmazásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az Utasításban megfogalmazott veszélyeken túlmenően számolni kell a kényszerföldelés alkalmával keletkező szikra és fémolvadék lehullásával valamint a felsővezetéki berendezés fokozott sérülésveszélyével.
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A kényszerföldelést az alábbi műveleti sorrend betartásával kell végezni:
1. A művelethez használni kívánt földelőrúd használatra alkalmas állapotáról szemrevételezéssel meg kell győződni.
2. A földelőrúd saruit a vágány mindkét sínszálára, vagy a kapcsolókert
állandó földelési helyeire kell felerősíteni.
3. A földelőrudat a nyelénél megfogva, fel kell akasztani a kényszer földelni kívánt felsővezetéki berendezésre (lehetőleg a legnagyobb keresztmetszetű szerkezeti elemre).
4. A kényszerföldelés helyéről és végrehajtásáról a villamos üzemirányítót annak megtörténte után értesíteni kell.
5. A kényszerföldelés végrehajtását és okát be kell jegyezni a villamos
üzemi naplóba vagy kapcsolási könyvbe.
6. A kényszerföldelés alkalmazása esetén a felsővezetéki berendezést feszültség alá helyezés előtt ellenőriztetni kell a felsővezetékes személyzettel.
Kényszerföldelést a kapcsolási és földelési műveletek elvégzésére egyébként
feljogosított személy végezhet.
A kényszerföldelés során ügyelni kell arra, hogy a földelőrúd lehetőleg olyan
alkatrészre legyen felakasztva, hogy a keletkező zárlati áram az alkatrészt
megolvasztva ne tegye hatástalanná a kényszerföldelést.
A kényszerföldelés végrehajtása során figyelembe kell venni, hogy az
alállomás felsővezetéki védelme a zárlat érzékelése után a kitápláló megszakítót leoldja, de a védelmi beállítástól függő idő eltelte után vonalvizsgálat céljából ismételten bekapcsolja. Ha a vonalvizsgálat során érzékeli a kényszerföldelést, akkor a kitápláló megszakító végleges kioldást kap. Ellenkező esetben a felsővezeték folyamatosan feszültség alatt marad.
A kényszerföldelés céljából használt földelőrúd felakasztása után gondoskodni kell az érintett áramkör feszültségmentesítésének maradéktalan végrehajtásáról.
A kényszerföldeléshez használt földelő rudat a földelés megszüntetése után
soron kívüli vizsgálat alá kell vetni. Addig azt használaton kívül kell helyezni.
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4.8. FESZÜLTSÉG ALÁ HELYEZÉS
A feszültség alá helyezés megkezdése előtt a villamos üzemirányító köteles
meggyőződni arról, hogy annak akadálya nincs.
A feszültség alá helyezési műveleteket minden esetben az illetékes villamos
üzemirányító engedélye, rendelkezése után lehet végrehajtani.
A villamos üzemirányító a felsővezetékes- és feljogosított személyzetet rendelkezéssel, vagy engedéllyel jogosítja fel a kapcsolási és földelési művelet
elvégzésére.
A rendelkezés adására jogosult személy felelős az általa kiadott rendelkezésekért és engedélyekért.
Rendelkezés vagy engedély csak a rendelkezés vételére feljogosított munkavállaló számára adható ki.
A feszültség alá helyezési munkafolyamatot a 14. Függelékben látható módon
kell végezni.
A kapcsolási könyvbe történő naplózást nem kell elvégezni hangrögzítő berendezés megléte esetén személyzet nélküli villamos szolgálati helyeken,
vagy nyíltvonalon a továbbiakban ismertetett kapcsolási-, illetve földelési
műveletek során.
4.8.1. Az érdekeltek értesítése a feszültségmentes állapot megszűnéséről
A feszültségmentes állapot megszűnéséről az összes érintett munkavállalót
értesíteni kell.
A felsővezetékes csoport beosztott munkavállalóit a munkavezető szóban értesíti a feszültségmentes állapot megszűnéséről. Fokozottan veszélyes munkahely esetén az ilyen munkára beosztott munkavállalók értesítése a kiadott
munkaengedély visszavonásával írásban történik.
Szakközegi tevékenységet igénylő munkák esetén a feszültségmentesítés
megszűnéséről a munkavezetőt a munkaengedély visszavonásával írásban kell
értesíteni.
Rakodási engedéllyel engedélyezett tevékenység esetén a feszültségmentes
állapot megszűnéséről a rakodási engedély visszavonásával kell az engedélyest írásban értesíteni.
4.8.2. Munkahelyi földelés megszüntetése
A felsővezetéki berendezések ideiglenes földelése mindaddig nem szüntethető
meg, míg valaki biztonságát szolgálja.
Földelés megszüntetése előtt meg kell győződni arról, hogy az érintett berendezés(ek) megközelítési távolságán belül munkát végzők nem tartózkodnak.
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4.8.3. Ideiglenes munkahelyi földelés megszüntetése
A naplózott földelés(ek) megszüntetésére az illetékes villamos üzemirányítótól engedélyt kell kérni (az engedélykérés elmarad, ha a földelés
megszüntetésére a villamos üzemirányító ad rendelkezést).
A földelés megszüntetésének a szándékát elő kell jegyezni a villamos
üzemi naplóba vagy kapcsolási könyvbe.
A földelőrudat a nyelénél megfogva, le kell akasztani a felsővezetéki
berendezésről.
A földelőrúd saruit a vágányzatról, vagy az azzal közvetlen fémes kapcsolatban lévő fémszerkezetről le kell szerelni.
A naplózott földelés megszüntetésének végrehajtását be kell jegyezni a
villamos üzemi naplóba vagy kapcsolási könyvbe.
A naplózott földelés megszüntetését vissza kell jelenteni a villamos
üzemirányítónak.
4.8.4. Gépi földelés megszüntetésének műveleti sorrendje
A földelés megszüntetésére az illetékes villamos üzemirányítótól engedélyt kell kérni Az engedélykérés elmarad, ha a földelés végrehajtására
a villamos üzemirányító ad rendelkezést.
A földelés megszüntetésének a szándékát elő kell jegyezni a villamos
üzemi naplóba vagy kapcsolási könyvbe.
A földelés megszüntetését a gépi földelő-berendezéssel, annak kezelési
utasítása szerint el kell végezni.
A földelés megszüntetését be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba
vagy kapcsolási könyvbe.
A földelés megszüntetését a villamos üzemirányítónak vissza kell jelenteni.

4.8.5. Az áramkör bekapcsolása
Szakaszoló bekapcsolása csak akkor kezdeményezhető, ha a bekapcsolandó
áramkörről az összes földelést már eltávolították.
A. A szakaszolók bekapcsolása kézi működtetéssel
1. A szakaszoló bekapcsolására az üzemirányítási szakasz szerint illetékes
villamos üzemirányítótól engedélyt kell kérni (az engedélykérés elmarad, ha a szakaszoló bekapcsolására a villamos üzemirányító rendelkezést ad).
2. A tervezett bekapcsolást be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba
vagy a kapcsolási könyvbe.
3. A szakaszoló működésének meggátlását meg kell szüntetni, és a szakaszolót be kell kapcsolni.
4. A bekapcsolás tényleges megtörténtéről a szakaszolóra történő rátekintéssel meg kell győződni.
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5. A szakaszoló bekapcsolásának megtörténtét be kell jegyezni a villamos
üzemi naplóba vagy a kapcsolási könyvbe.
6. A szakaszoló bekapcsolásának megtörténtét a villamos üzemirányítónak vissza kell jelenteni.
Motoros működtetésű szakaszolók kézi bekapcsolását – a kezelési utasításban
foglaltak szerint – az e célra szolgáló hajtókar segítségével kell végrehajtani, a
fenti sorrend betartásával. A művelet befejezése után – a kezelési szabályzatban foglaltak szerint – meg kell szüntetni a villamos működtetés meggátlását.
Olyan szakaszolók esetén, amelynek hajtása lehetőséget biztosít a hajtásházban elhelyezett nyomógombok segítségével helyi motoros működtetésre, a
bekapcsolást a hajtásház kezelési szabályzatában foglaltak szerint kell végrehajtani.
B. Helyi távműködtetésű szakaszoló bekapcsolása
1. A szakaszoló működésének meggátlását meg kell szüntetni.
2. A szakaszoló bekapcsolására az illetékes villamos üzemirányítótól engedélyt kell kérni. (Az engedélykérés elmarad, ha a szakaszoló bekapcsolására a villamos üzemirányító rendelkezést ad.)
3. A tervezett bekapcsolást be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba
vagy a kapcsolási könyvbe.
4. A szakaszolót be kell kapcsolni a helyi működtető berendezés kezelési
utasításában foglaltak szerint.
5. A bekapcsolás tényleges megtörténtéről a végállás jelzések alapján meg
kell győződni.
6. A szakaszoló bekapcsolásának megtörténtét be kell jegyezni a villamos
üzemi naplóba vagy a kapcsolási könyvbe.
7. A szakaszoló bekapcsolásának megtörténtét a villamos üzemirányítónak vissza kell jelenteni.
C. Távvezérelt szakaszoló bekapcsolása
A szakaszolók bekapcsolása során az alábbi műveleti sorrendet kell betartani:
1. A szakaszoló működésének meggátlását a berendezés kezelési utasításában meghatározott módon meg kell szüntetni.
2. A felsővezetékes és a feljogosított személyzet részéről szükségessé váló
kapcsolások esetén az illetékes villamos üzemirányítótól kell a szakaszoló bekapcsolását megkérni.
3. A villamos üzemirányító részéről szükségessé váló bekapcsolást saját
hatáskörben végzi el.
4. Valamennyi tervezett bekapcsolást be kell jegyezni a villamos üzemirányító villamos üzemi naplójába. Az adott villamos szolgálati hely
villamos üzemi naplójába vagy a kapcsolási könyvbe csak azokat a
kapcsolásokat kell bejegyezni, melyeket a kapcsolásra, földelésre feljogosított személyzet kezdeményezett.
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5. A szakaszoló bekapcsolását a villamos üzemirányítónak végre kell hajtania a távvezérlő berendezés kezelési utasítása alapján.
6. A villamos üzemirányítónak bekapcsolás tényleges megtörténtéről a
távvezérlő berendezés visszajelzései alapján meg kell győződni.
7. Ha a bekapcsolást a feljogosított személyzet kezdeményezte, akkor a
villamos üzemirányító köteles a kapcsolás végrehajtását részére visszajelenteni
8. Ha a kapcsolást a feljogosított személyzet kezdeményezi, akkor a bekapcsolás megtörténtét a villamos üzemi naplóba vagy a kapcsolási
könyvbe be kell jegyezni.
4.8.6. A „Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők” eltávolítása
A felsővezetéki áramkör bekapcsolása után az áramkört fedező különleges
jelzőket el kell távolítani. Ez a felsővezetékes személyzet feladata.
4.8.7. A forgalmi személyzet értesítése a feszültség alá helyezésről
Forgalmi személyzettel rendelkező állomásokon, a munkavezető Fejrovatos
előjegyzési naplóba történő bejegyzése alapján, a forgalmi szolgálattevő az
érintett állomás Fejrovatos előjegyzési naplójának következő folytatólagos
sorába F 2. Forgalmi Utasítás szerinti bejegyzéssel veszi tudomásul a feszültség alá helyezést.
Abban az esetben, ha a munkavezető a forgalmi szolgálattevő szolgálat ellátásának helyszínén tartózkodik, akkor köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba
bejegyezni a feszültség alá helyezés tényét, melyet a forgalmi szolgálattevő a
tudomásul vétel céljából köteles aláírni.
Abban az esetben, ha munkavezető nem tartózkodik a forgalmi szolgálattevő
szolgálat ellátásának helyszínén, akkor élőszóban értesíti a forgalmi szolgálattevőt a feszültség alá helyezésről, aki a munkavezető közleményét előjegyzi a
Fejrovatos előjegyzési naplóba, majd a tudomásul vétel céljából azt aláírja.
Személyzet nélküli állomáson a központi forgalomirányítást, forgalomszabályozást végző villamos szolgálati helyet kell a munkavezetőnek élő szóban
értesítenie a feszültség alá helyezésről.
A szolgálatot ellátó forgalmi személyzet a munkavezető közleményét előjegyzi a Fejrovatos előjegyzési naplóba, majd a tudomásul vétel céljából azt
aláírja.
A területileg illetékes forgalmi vonalirányítót a felsővezeték ismételt feszültség alá helyezéséről a villamos üzemirányítónak szóban értesítenie kell.
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4.9. RENDELKEZÉSEK A VILLAMOS ÜZEMIRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT RÉSZÉRE
A felsővezeték hálózat üzemvitele felett a villamos üzemirányító rendelkezik.
A villamos felsővezetéki hálózat üzemszerű feszültség alatt tartásáról a villamos üzemirányító köteles gondoskodni.
A felsővezetéki berendezések folyamatos energiaellátása és feszültség alatt
tartása az alábbi okok miatt kerülhet megszakításra:
 a felsővezetéki berendezés feszültségmentesítését igénylő felsővezetékes
villamos üzemi munkák végzése,
 a felsővezetéki berendezés fejlesztése érdekében végzett kísérletek és mérések,
 az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésének megszüntetése,
 egyéb, a villamos felsővezeték feszültségmentesítését igénylő munkák,
 egyéb, a villamos felsővezeték kikapcsolását igénylő munkák (próbakapcsolások, F.10. Utasításban „A védett vezetők utazásainak, és különleges
szabályozást igénylő vonatok közlekedésének lebonyolítására foglaltak betartása, stb.),
 olyan rendkívüli küldeményeket továbbító vonatok közlekedése idején,
amikor a továbbítás feltétele a felsővezeték feszültségmentesítése.
A villamos üzemirányító szolgálat személyzetének - a felsővezetékkel és az
azt tápláló alállomások üzemével kapcsolatban - valamennyi érintett szakszolgálattal együttműködési kötelezettsége van.
A villamos üzemirányító felelős:
 a feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési folyamatokért,
 a távvezérlő berendezéssel végrehajtott kapcsolás végrehajtásért.
Műszaki felügyeleti munkavállaló jelenléte nem mentesíti a villamos üzemirányítót intézkedéseinek helyessége és a felelőssége alól. Ha a rendelkezés
adására jogosultak névjegyzékében szereplő műszaki felügyeleti munkavállaló azt szükségesnek látja, az intézkedés jogát - a szolgálat és a felelősség átvállalásával - a villamos üzemi naplóba való előzetes bejegyzés után a villamos üzemirányítótól átveheti.
4.9.1. A rendelkezések kiadásának módja
A villamos üzemirányító a rendelkezéseket élő szóban rövid, világos, egyértelmű formában köteles kiadni.
Az élőszóban, illetve távbeszélőn adott rendelkezést csak akkor lehet rendben
kiadottnak tekinteni, ha az átvevő azt hibátlanul visszaismétli.
A rendelkezéseket közvetlenül az azok vételére jogosított személynek kell
kiadni.
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Egy munkaterület esetén a rendelkezések, illetve engedélyek mindig ugyanazon személynek adhatók ki, illetve a visszajelentés is csak tőle fogadható el.
A kiadott, feszültségmentesítéssel és feszültség alá helyezéssel kapcsolatos
rendelkezéseket írásban kell rögzíteni. Az adott, vagy kapott rendelkezést,
illetve annak vételét az idő és az érintett felek nevének feltüntetésével kell
bejegyezni a villamos üzemi naplóba. Ez alól hangrögzítő berendezés használata sem ad felmentést.
4.9.2. Kitáplálás értekezési, távvezérlési lehetőség hiányában
Értekezési lehetőség hiányában az érintett vonalszakasz villamos energiával
való táplálását mindaddig fenn lehet tartani, míg az első tartós zárlati leoldás
meg nem történik.
A tápláló alállomás távvezérlésének megszakadása esetén az érintett vonalszakasz villamos energiával való táplálását mindaddig fenn lehet tartani, míg
az első tartós zárlati leoldás meg nem történik.
Az értekezési, távvezérlési lehetőség helyreállítását követően a villamos energia kitáplálását csak abban az esetben lehet megkezdeni, ha a villamos üzemirányító meggyőződött arról, hogy a visszakapcsolásnak nincs akadálya.
Visszakapcsolást követően fokozottan kell figyelemmel kísérni a visszakapcsolásra került hálózat üzemét. Az értekezési, távvezérlési lehetőség hiányának időtartamát a villamos üzemi naplóba be kell jegyezni.
4.9.3. A villamos energia kitáplálás megszüntetése
A villamos üzemirányító a villamos energia kitáplálását azonnal köteles megszüntetni, ha ezzel közvetlen életveszély, vagy nagyobb anyagi kár keletkezése előzhető meg.
Ebben az esetben a villamos üzemi naplóban külön fel kell tüntetni a bejelentést tevő nevét, és villamos szolgálati helyét. A megfelelő tájékozódást követően, a villamos energia kitáplálását újból megkezdeni csak a meghibásodott
szakasz leválasztása után szabad.
4.9.4. A táplált hálózat üzemzavara során követendő eljárás
A táplált hálózaton a villamos energiaellátást a lehető legrövidebb időn belül
helyre kell állítani.
A védelem működését követően a hiba további fennállásának megállapítása
érdekében próbaberendezésen keresztül, csökkentett áramú kitáplálást kell
megkezdeni.
Ha a teljes hálózatra végzett első vizsgálat szerint múló zárlat következett be,
akkor a felsővezeték táplálását haladéktalanul helyre kell állítani.
A múló zárlat keletkezési okának meghatározására az érintett területen szolgálatot ellátó üzemi, feljogosított, vagy felsővezetékes személyzet útján kísérletet kell tenni.
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Ha a teljes hálózatra végzett első vizsgálat tartós zárlatot jelez, meg kell kezdeni a hibahely behatárolási folyamatot.
A helyreállítás első lépéseként be kell azonosítani azt az áramkört, amelyen a
hibajelenség létrejött.
A villamos üzemirányítónak meg kell kérdeznie az érintett vonalszakaszon
szolgálatot ellátó üzemi- és feljogosított személyzet tagjaitól, hogy észleltek-e
az üzemzavarra, zárlatra utaló jelenséget.
Amennyiben igen - az észlelt jelenség helyének, jellegének, körülményeinek,
valamint a bejelentést tevő személy nevének és villamos szolgálati helyének
rögzítését követően - az üzemzavar helyének a behatárolását a meghibásodás
vélelmezett ismerete mellett lehet megkezdeni.
A tett bejelentéstől függetlenül számítani kell arra, hogy a hiba esetleg nem
ott, vagy nem csak ott jött létre. Ezért lehetőség szerint teljes körű tájékozódást kell végezni.
A vizsgálathoz szükséges kapcsolási helyzetet a villamos üzemirányító a feljogosított- vagy felsővezetékes személyzet érintett tagjai részére kiadott rendelkezései végrehajtatása révén hozza létre.
Korszerű távvezérlő rendszerrel ellátott vonalakon a megfelelő kapcsolási
helyzet a távvezérlő berendezés használatával hozható létre.
A megfelelő vizsgálati/kapcsolási sorozat végén a felsővezeték-hálózat meghibásodott részét le kell választani a hibátlan hálózatról. A hibátlan hálózaton
a villamos üzemet haladéktalanul fel kell venni, és intézkedni kell a hibás hálózatrész üzemzavarának elhárításáról.
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4.10.VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉS ELSŐ FESZÜLTSÉG ALÁ- ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI ELJÁRÁSA
E fejezet előírásait kell alkalmazni az Utasítás hatálya alá tartozó új villamosított vasútvonalak felsővezetéki berendezésére.
Nem vonatkozik az előírás a kísérleti jelleggel végzendő mérések, kísérletek
céljából feszültség alá helyezett felsővezeték-szakaszokra. Kísérletek esetén a
feszültség alá helyezést a mérések, és a kísérleti üzem lefolytatását az Utasításban előírtak figyelembevételével külön kell szabályozni.
A villamos felsővezetéki berendezés első feszültség alá helyezési eljárásával
kapcsolatos feladatok szervezését, koordinálását a kivitelező köteles elvégezni.
4.10.1.

Az üzembe helyezés előkészítése

Az üzembe helyezés megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 30
nappal feszültség alá helyezést megelőző értekezletet kell tartani, ahol valamennyi érdekelt nyilatkozik az üzembe helyezés esetleges akadályairól, illetve meg kell határozni ezek elhárításának módjait.
Az üzembe helyezési eljárás és a szükséges próbák elvégzésére vonatkozó
programot a kivitelező és a területi erősáramú szervezet közösen készíti el,
melyet az üzemeltető központi erősáramú szervezete hagyja jóvá.
A programnak az alábbiakat tartalmaznia kell:
1. A feszültség alá helyezést megelőzően elvégzendő feladatok felsorolását.
2. A feszültség alá helyezés kapcsolási tervét, kapcsolási lépésekre lebontva. A kapcsolási tervet úgy kell összeállítani, hogy a feszültség alá
helyezendő áramkörrel szomszédos, még be nem kapcsolt áramkörök
földeltek legyenek.
3. A feszültség alá helyezés időpontját és helyszíni felelőseit.
4. Egyéb rendelkezéseket (pl. a feszültség alá helyezést követő tevékenység).
Az üzemeltető területi erősáramú szervezetének el kell készítenie a feszültség
alá helyezési rendeletet. A rendeletnek szervezeti egységekre és felelősökre
lebontva, határidők megadásával tartalmaznia kell:
- azt az időpontot, melytől kezdődően a berendezéseket feszültség alatt állónak kell tekinteni,
- a feszültség alá helyezendő berendezések felsorolását és rövid műszaki
ismertetését, energiaellátásának leírását, a szakaszolók szabványos állását,
- az 5500 mm alatti munkavezeték magasságú helyek felsorolását,
- a felsővezeték hálózat karbantartási és üzemzavar elhárítási szakaszainak
pontos meghatározását, és a munkákat végző felsővezetékes szolgálat
megnevezését, a felsővezetékes szolgálat elérhetőségét,
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- a villamos üzemirányítási szakasz meghatározását, a hírközlő berendezések, hívószámok felsorolásával,
- a felsővezeték hálózat villamos mozdonnyal történő bejárásával, valamint
terheléses próbájával kapcsolatos teendőket,
- az utasok tájékoztatásával kapcsolatos teendőket a feszültség alá helyezés
előtti- és utáni időszakra vonatkozóan,
- az utasítás személyi hatálya alá tartozó idegen, üzemi és feljogosított személyzet értesítését,
- egyéb helyi jellegű teendőket.
Az üzembe helyezendő felsővezeték hálózat első feszültség alá helyezését az
alábbiak szerint közhírré kell tenni:
- Az érintett települések lakosságát a feszültség alá helyezést megelőzően
egy héttel, két napon keresztül (egy munkanapon és egy munkaszüneti napon) egy helyi, egy országos napilapban, valamint a pályahálózat működtető honlapján megjelenő közérdekű hirdetménnyel kell értesíteni. A közhírré tétel szövegének, időpontjának, meghatározása az üzemeltető területi
erősáramú szervezetének feladata. A megjelentetés a kivitelező feladata.
- Az érintett felsővezetékes szolgálatok és vasúti villamos szolgálati helyek
értesítésére készült rendeleteket a feszültség alá helyezést megelőzően legalább 14 nappal kell megküldeni, ahol annak tartalmát a szervezeti egységek és villamos szolgálati helyek vezetői munkavállalóik részére kimutathatóan oktatni kötelesek.
- A területen tevékenységet végző vasúti társaságokat írásban kell értesíteni
a feszültség alá helyezést megelőzően legalább 14 nappal. A vállalkozó
vasúti társaságok partnereinek értesítése a továbbiakban a vállalkozó vasúti társaságok közvetlen kapcsolatot tartó szervezeti egységeinek feladata.
- Az érintett állami és önkormányzati szervezetek, hatóságok, rendőrség,
mentők, tűzoltóság feszültség alá helyezésről történő értesítése az üzemeltető területi erősáramú szervezetének a feladata.
- A villamos felsővezeték üzembe helyezéséből adódó változást a Hálózati
Üzletszabályzatban át kell vezetni. Ennek a kezdeményezése az üzemeltető területi erősáramú szervezetének a feladata.
A villamos szolgálati helyek munkavállalóit, valamint a területen szerződéses
formában tartós munkát végző szervezetek munkavállalóit a feszültség alá
helyezést megelőzően az E.101. sz. Utasításból és az Utasítás rájuk vonatkozó
részéből ki kell oktatni és le kell vizsgáztatni.
A feljogosítással rendelkező munkavállalókat az Utasításból, a villamos berendezés kezeléséből és az áramkörök ismeretéből (helyismeret) ki kell oktatni és le kell vizsgáztatni. A villamos szolgálati helyeken ki kell függeszteni a
feljogosítással rendelkező dolgozók névjegyzékét.
4.10.2.

Előzetes műszaki vizsgálat
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A felsővezetéki berendezés szerelésének kivitelezői készre jelentése után,
meg kell kezdeni a felsővezetéki berendezés, vagy berendezés rész műszaki
átadás-átvételi eljárását.
Az üzembe helyezési eljárás keretén belül a megrendelő által összehívott - az
üzemeltető, a kivitelező, a tervező és a megrendelő megbízottjaiból alakított bizottság köteles a berendezés előzetes műszaki vizsgálatát elvégezni.
A műszaki vizsgálat elvégzésének feltétele a minősítési, illetve megvalósulási
dokumentációk üzemeltető részére történő átadása a kivitelező által.
Az előzetes műszaki vizsgálatot a szerelés befejezésére vonatkozó kivitelezői
közlés vételétől számított 15 napon belül kell megkezdeni.
Az ellenőrzés során a MÁVSZ 2922 szabvány szerinti vizsgálatokat nappal,
jó látási viszonyok között kell elvégezni gyalogos bejárással, továbbá felsővezeték szerelő járművel történő áramszedős beutazással.
Az előzetes műszaki vizsgálatok eredményét jegyzőkönyvbe kell foglalni,
meghatározva azon hiányosságokat, melyek a feszültség alá helyezést akadályozzák (építési, érintésvédelmi stb.). A feltárt hiányosságok elhárításának
határidejét és felelősét a jegyzőkönyvben meg kell határozni.
4.10.3.

Első feszültség alá helyezés

Az első feszültség alá helyezés megkezdésének feltétele a jegyzőkönyvben
rögzített feszültség alá helyezést akadályozó hiányosságok elhárítása.
Az első feszültség alá helyezés megkezdésekor minden előírt értekezési lehetőségnek biztosítottnak kell lenni, ez a feszültség alá helyezés előfeltétele.
A feszültség alá helyezés előtt meg kell győződni arról is, hogy a létesítmény
segéd- és kiegészítő berendezései alkalmasak-e a villamos üzemre (pl. távvezérlő berendezés, motoros kapcsolóhajtások, segédüzemi berendezés, stb.).
A felsővezetéki berendezés villamos próbáját, a feszültség alá helyezést a
4.10.2. pontban foglalt vizsgálatok során feltárt, feszültség alá helyezést megakadályozó hibák kijavítása után szabad megkezdeni.
A feszültség alá helyezést az üzemeltető központi erősáramú szervezetének
előzetes engedélyének birtokában lehet megkezdeni.
A feszültség alá helyezési eljáráson az Utasítás 4.10.2. pontjában meghatározott bizottságnak kötelezően részt kell venni.
A feszültség alá helyezési programban a feszültség alá helyezés egyszemélyi
helyszíni felelősét meg kell nevezni, aki a program végrehajtásának felelős
irányítója.
A feszültség alá helyezés helyszíni felelőse csak olyan személy lehet, aki az
E.101. és E.102. sz. Utasításokból érvényes vizsgával, valamint a feszültség
alá helyezendő villamos felsővezetéki hálózat tekintetében helyismerettel
rendelkezik.
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A feszültség alá helyezés egyszemélyi helyszíni felelőse nem felelős a kivitelezés során keletkezett hiányosságokért és azok következményeiért.
A feszültség alá helyezés helyszíni felelősének a feszültség alá helyezés tekintetében rendelkezés adására és kapcsolási és földelési műveletek végrehajtására vonatkozó jogosultsággal kell rendelkeznie.
A feszültség alá helyezést névleges feszültséggel, áramkörönként külön-külön
kell elvégezni.
A programtól eltérni csak a feszültség alá helyezés helyszíni felelősének rendelkezése alapján szabad.
A feszültség alá helyezés során végrehajtott földelési, földelés-megszüntetési
és kapcsolási műveleteket, az esetlegesen előforduló zárlati leoldásokat, vagy
egyéb rendkívüli eseményeket az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítói munkahely, valamint a berendezés telepítési helye szerint illetékes villamos szolgálati helyek villamos üzemi naplójába be kell jegyezni.
A földelések megszüntetésére, a kapcsolási műveletek elvégzésére a feszültség alá helyezés helyszíni felelőse kér engedélyt a villamos üzemirányítótól.
Valamely áramkör bekapcsolásakor bekövetkező rövidzárlat esetén az eljárást
a zárlat okának megállapításáig fel kell függeszteni. A zárlat okának ismeretében a feszültség alá helyezés helyszíni felelőse dönt a feszültség alá helyezés további folytatásáról.
Abban az esetben, ha az új feszültség alá helyezendő felsővezeték(rész) csatlakozik a régi, már feszültség alatt álló részhez, a feszültség alá helyezés
áramkörönkénti bekapcsolását a régi felsővezeték részre is ki kell terjeszteni.
A felsővezetéki berendezéssel közvetlenül össze nem függő vasútüzemi berendezéseknek (pl. biztosítóberendezés) az üzembe helyezéssel kapcsolatos
meghibásodása esetén a hiba kiváltó okát meg kell szüntetni és az üzembe
helyezés folyamata csak ez után folytatható.
A sikeresen feszültség alá helyezett felsővezeték berendezés karbantartási-,
hibaelhárítási tevékenységét, az üzemeltető részére történő átadásáig a kivitelező köteles ellátni.
4.10.4.

Villamos próbák

A 4.10.3. pont szerint sikeresen feszültség alá helyezett felsővezetékkel ellátott vágányokat villamos vontatójárművel be kell járni, továbbá felsővezetékes mérő kocsival meg kell mérni. A kiértékelt mérőgrafikont - az új felsővezetéki berendezések vonatkozásában - az üzemeltető területi erősáramú szervezet részére át kell adni. A kivitelező köteles a feltárt hibákat, hiányosságokat kijavítani és azok elhárítását dokumentálni.
Az üzemeltető, a tervező, a megrendelő és a kivitelező képviselőinek a bejáráson részt kell vennie. A tapasztalt áramszedési hiányosságokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
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A villamos felsővezetéki hálózat feszültség alá helyezése után az energiaellátó rendszer védelmi automatika berendezéseinek beállítása, a vontatási energiaellátó rendszer üzemszerű működésének vizsgálata érdekében külön mérési program szerinti terheléses, továbbá zárlati méréseket és vizsgálatokat kell
tartani.
A terheléses és zárlati mérésekhez kapcsolódóan végre kell hajtani a villamos
felsővezetéki hálózat működésével érintett vasúti és egyéb kábelhálózatok
villamos üzemű létesítmények zavartatási és befolyásolási méréseit, vizsgálatait. Szintén el kell végezni az első feszültség alá helyezés után az üzemi földelés szerepét betöltő vágányhálózat vágánypotenciál emelkedési méréseit.
A villamos üzemfelvételt akadályozó, vagy a kitáplálást korlátozó megállapítások, mérési eredmények esetén intézkedni kell ezek elhárítása céljából.
4.10.5.

Az üzembe helyezés lezárása

A villamos vontatási üzem felvételére a vonalszakasz által érintett közcélú
vezetékes és vasúti távközlési, biztosítóberendezési és kisfeszültségű energiaellátó berendezéseken szükséges életvédelmi és zavartatás védelmi intézkedések megtétele után kerülhet sor.
Ezt követően el kell végeztetni a létesítmény munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát, és a vizsgálat alapján az üzemeltető területi erősáramú szervezete írásban rendeli el a létesítmény – munkavédelmi szempontból történő –
üzemeltetését.
A Munkavédelmi Szabályzatban előírtaknak megfelelően a „Munkavédelmi
üzembe helyezési engedély” birtokában adható ki az üzemfelvételi engedély.
A „Munkavédelmi üzembe helyezési engedély”–t az üzemeltető területi erősáramú szervezete adja ki.
Az üzemfelvételi engedélyt a „Munkavédelmi üzembe helyezési engedély”
birtokában az üzemeltető központi erősáramú szervezete adja ki.
Ezen engedély nem mentesít a hatósági használatbavételi engedély megszerzése alól.
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4.11.VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉS ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉSI ELJÁRÁSA
E fejezet előírásait kell alkalmazni az Utasítás hatálya alá tartozó felsővezetéki berendezés üzemen kívül helyezésére.
Az üzemen kívül helyezési eljárás során a villamos felsővezetéki berendezés,
illetve annak jól körülhatárolt része, végleges, vagy ideiglenes jelleggel az
üzemi használatból kivonásra kerül.
4.11.1.
Az üzemen kívül helyezés előkészítése
Az üzemen kívül helyezési eljárás elvégzésére az üzemeltető területi szervezetének üzemen kívül helyezési programot kell készítenie. A programnak az
alábbiakat kell tartalmaznia:
1. az üzemen kívül helyezés jellegét (végleges, ideiglenes),
2. az időpontot, melytől kezdődően a felsővezetéki berendezések üzemen
kívül helyezésre kerülnek. Ideiglenes üzemen kívül helyezés esetén az
üzemen kívül helyezés kezdő és - amennyiben ismert - befejező időpontját,
3. az üzemen kívül helyezett berendezések megnevezését és határait,
4. a villamos vontatójárművekkel bejárható pályahálózat változásának
szabályozását,
5. az üzemen kívül helyezést megelőzően elvégzendő feladatok felsorolását a felelősök megnevezésével,
6. a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők kihelyezésére, áthelyezésére
vonatkozó rendelkezéséket, a végrehajtásért felelős megnevezését,
7. az üzemen kívül helyezés kapcsolási tervét,
8. az üzemen kívül helyezett berendezésekre vonatkozóan az E.101. sz.
Utasítás és az Utasítás érvénytelenségét,
9. a felsővezeték hálózat karbantartási és üzemzavar elhárítási tevékenységével kapcsolatos esetleges változásokat,
10.szükség esetén az üzemen kívül helyezett berendezés vagyonvédelmi
tervét,
11.az utasítás személyi hatálya alá tartozó érintett munkavállalók kimutatható oktatásának, értesítésének végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket,
12.a vonatszemélyzet értesítésére vonatkozó rendelkezéseket,
13.az üzemen kívül helyezéssel kapcsolatos egyéb változásokat, rendelkezéseket.
Az üzemen kívül helyezésről az üzemen kívül helyezési program megküldésével az érintetteket az alábbiak szerint értesíteni kell:
Az érintett felsővezetékes szolgálatokat és vasúti villamos szolgálati helyeket,
valamint a területen tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságokat,
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szerződéses formában tartós munkát végző szervezeteket az üzemen kívül helyezést megelőzően legalább egy héttel. A szervezeti egység vezetője köteles
a megkapott üzemen kívül helyezési programban foglaltakról az érintett személyzetet kimutathatóan értesíteni.
Az üzemen kívül helyezésről a hatóságokat, önkormányzatokat, egyéb szervezeteket szükség szerint az üzemeltető területi szervezete írásban értesíti.
A villamos felsővezeték végleges üzemen kívül helyezéséből adódó változást
a Hálózati Üzletszabályzatban át kell vezetni. Ennek a kezdeményezése az
üzemeltető területi erősáramú szervezetének a feladata. Ideiglenes jellegű
üzemen kívüli állapot esetén a HÜSZ -ben történő átvezetés nem indokolt.
4.11.2.

Üzemen kívül helyezés lebonyolítása

A végleges üzemen kívül helyezést az üzemeltető központi erősáramú szervezetének előzetes engedélye alapján lehet végezni. Ideiglenes üzemen kívül
helyezési eljárások elrendelése, engedélyezése a területi üzemeltető szervezet
hatásköre.
A kiadott engedély nem mentesít az üzemen kívül helyezéshez kapcsolódó,
szükséges hatósági és egyéb engedélyek megszerzése alól.
Az üzemen kívül helyezést, a területi üzemeltető szervezet által kiadott üzemen kívül helyezési programban foglaltak szerint kell végrehajtani, attól eltérni csak az eljárás helyszíni felelősének rendelkezése alapján szabad.
A kapcsolási műveletek elvégzésére az eljárás helyszíni felelőse kér engedélyt
a villamos üzemirányítótól.
4.11.3.
Az üzemen kívül helyezés lezárása
Az eljárás befejezéseként az üzemen kívül helyezés tényét az üzemirányítási
szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítói munkahely, valamint a berendezés telepítési helye szerint illetékes villamos szolgálati helyek villamos
üzemi naplójába.
Az üzemen kívüli eljárás befejezéséről az eljárás helyszíni felelőse köteles az
érintett forgalmi szervezetet értesíteni.
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4.12.VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉS ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZETT ÁLLAPOTOT KÖVETŐ ISMÉTELT FESZÜLTSÉG ALÁ- ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI ELJÁRÁSA
E fejezet előírásait kell alkalmazni az Utasítás hatálya alá tartozó, korábban
üzemen kívül helyezett és ismételten üzembe vett villamos felsővezetéki berendezésekre.
4.12.1.
Az üzemen kívül helyezett berendezések ismételt
üzembe helyezésének előkészítése
Az ideiglenesen üzemen kívül helyezett berendezések ismételt üzembe helyezési eljárásának lefolytatása a területileg illetékes üzemeltető szervezet feladata.
Beruházási munkák miatt üzemen kívül helyezett felsővezetéki berendezések
átépítést, felújítást követő ismételt üzembe helyezését a kivitelezésért felelős
vállalkozónak kell megkérnie a területileg illetékes üzemeltető szervezettől.
Az üzembe-, illetve feszültség alá helyezési kérelemnek az üzembe helyezés
tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal kell a területi üzemeltetőhöz beérkezni.
A kérelemnek tartalmaznia kell az üzembe, illetve feszültség alá helyezendő
berendezések felsorolását, határait, az üzembe helyezés és a feszültség alá
helyezés tervezett időpontját.
Amennyiben az üzemen kívül helyezést, majd az ismételt üzembe helyezést
az üzemeltető területi szervezet érdekkörében, üzemviteli okok miatt kell végrehajtani, akkor az előzőekben felsoroltak meghatározása saját hatáskörben a
területi üzemeltető szervezet feladata.
Az ismételt üzembe helyezési igény alapján, a területi üzemeltető szervezetnek el kell készítenie az ideiglenesen üzemen kívül helyezett berendezések
ismételt üzembe és feszültség alá helyezési programját.
Az ismételt üzembe és feszültség alá helyezési programnak szervezeti egységekre és felelősökre lebontva, szükség szerint határidők megadásával tartalmaznia kell:
1. Az ismételt üzembe- és feszültség alá helyezés végrehajtására vonatkozó rendelkezést,
2. Azt az időpontot, melytől kezdődően az előzőleg üzemen kívül helyezett, majd ismételten üzembe helyezett berendezéseket feszültség alatt
állónak kell tekinteni,
3. Az ismételt üzembe és feszültség alá helyezést megelőzően elvégzendő
feladatok felsorolását, a feladatok elvégzéséért felelős szervezet vagy
személy megnevezését,
4. Minden egyéb, a biztonságos ismételt üzem- és feszültség alá helyezés
végrehajtáshoz szükséges rendelkezést, helyi sajátosságra vonatkozó
előírásokat,
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5. Az ismételt üzembe- és feszültség alá helyezés kapcsolási tervét, kapcsolási lépésekre lebontva,
6. Az ismételt üzembe- és feszültség alá helyezés egyszemélyi helyszíni
felelősének megnevezését,
7. Az ismételten feszültség alá helyezendő berendezések, áramkörök felsorolását, megnevezését, az ismételt feszültség alá helyezés által érintett berendezések határát,
8. Az üzemen kívül helyezés időtartama alatt bekövetkezett esetleges
áramköri változások, felsővezetéki átalakítások felsorolását, rövid műszaki ismertetését, a felsővezetéki hálózat esetleges energiaellátás változásának leírását, új vagy megváltozott funkciójú szakaszolók üzemviteli jelét és szabványos állását. Amennyiben az üzemen kívül helyezés
alatt a felsővezetéki hálózaton műszaki változás nem következett be,
akkor az erről szóló értesítést,
9. A villamos mozdonyokkal bejárható pályahálózat változásának szabályozását,
10.A villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők kihelyezésére, áthelyezésére vonatkozó rendelkezéséket, a végrehatásért felelős megnevezését,
11.Azon villamos üzemirányítási szakasz/szakaszok megnevezését, melyhez/melyekhez az üzembe helyezendő felsővezetéki berendezések tartoznak,
12.A változással érintett villamos üzemirányító központok elérhetőségeinek felsorolását,
13.A feszültség alá helyezett felsővezeték hálózat karbantartási és üzemzavar elhárítási tevékenységével kapcsolatos rendelkezéseket,
14.Az utasítás személyi hatálya alá tartozó érintett munkavállalók kimutatható oktatásának, értesítésének végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket,
15.A vonatszemélyzet értesítésére vonatkozó rendelkezéseket,
16.A feszültség alá helyezést követő tevékenység szabályozására vonatkozó előírásokat,
17.Az E.101. sz. Utasítás és az Utasítás előírásainak betartására vonatkozó
felhívást,
18.Az ismételt üzembe- és feszültség alá helyezéssel kapcsolatos egyéb
rendelkezéseket.
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Amennyiben az ismételt üzembe és feszültség alá helyezendő felsővezetéki
hálózat nagysága vagy összetettsége indokolttá teszi, az üzembe helyezési
programon túl önálló üzembe helyezési ütemezés is készíthető, melynek szükségességéről az üzemeltető területi erősáramú szervezete saját hatáskörben
dönt, és készíti el. Az üzembe helyezési programot az előzőekben felsoroltak
közül az üzembe és feszültség alá helyezés előkészítésével, végrehajtásával,
kapcsolatos tartalommal kell elkészíteni és minden, az üzembe helyezés végrehatásában érintett szervezeti egység részére meg kell küldeni.
Az ismételt üzembe- és feszültség alá helyezési eljárásról, annak megkezdése
előtt legalább 14 nappal, az üzembe helyezési program megküldésével írásban
értesíteni kell az érintett felsővezetékes szolgálatokat és vasúti villamos szolgálati helyeket, a területen tevékenységet végző vasúti társaságokat, illetve a
szerződéses formában tartós munkát végző szervezeteket.
A szervezeti egység vezetője köteles a megkapott üzembe- és feszültség alá
helyezési programban foglaltakról az érintett személyzetet kimutathatóan értesíteni.
A vasúti társaságok értesítése a továbbiakban a közvetlen kapcsolatot tartó
szervezeti egységek feladata.
A felsővezetéki hálózat ismételt üzembe- és feszültség alá helyezését az érintett települések lakossága, állami és önkormányzati szervezetek, hatóságok,
rendőrség, mentők, tűzoltóság részére csak abban az esetben kell meghirdetni,
ha az üzemen kívül helyezésről is került értesítés kiadásra, vagy a bekövetkezett jelentős műszaki átalakításból kifolyólag az élet- illetve vagyonvédelmi
okok ezt indokolttá teszik. A meghírelés szükségességéről minden körülményt figyelembe véve az üzemeltető területi szervezete dönt. A beruházási
munkák esetén szükségessé váló megjelentetés a kivitelező feladata.
A villamos szolgálati helyek feljogosított és felsővezetékes személyzetét az
ismételt üzembe- és feszültség alá helyezés megkezdése előtt az esetleges
áramköri, hálózati változásokról felsővezetéki helyismeret keretében ki kell
oktatni.
4.12.2.
Üzemen kívül helyezést követő ismételt üzembe illetve
feszültség alá helyezést megelőző műszaki vizsgálat
Az ideiglenesen üzemen kívül helyezett berendezések ismételt üzembe-, illetve feszültség alá helyezését megelőzően, a területileg illetékes üzemeltető
szervezet feladata a szükséges előzetes műszaki vizsgálat elvégzése.
A villamos felsővezeték átépítése esetén a műszaki vizsgálat elvégzésének
feltétele a minősítési/átadási dokumentumok üzemeltető részére történő átadása a kivitelező által.
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Beruházási munkák miatt üzemen kívül helyezett felsővezetéki berendezések
átépítést, felújítást követő ismételt üzembe helyezése előtt a megrendelő által
összehívott - az üzemeltető, a kivitelező, és a megrendelő megbízottjaiból
alakított - bizottság köteles a berendezés előzetes műszaki vizsgálatát elvégezni, és ennek eredményét jegyzőkönyvbe foglalni.
A bizottság a vizsgálat eredményétől függően dönt az üzembe helyezés végrehajthatóságáról.
A műszaki vizsgálatot a MÁVSZ 2922 szabvány előírásai alapján nappal, jó
látási viszonyok között kell elvégezni.
Az ismételt üzembe- és feszültség alá helyezés előtt meg kell vizsgálni, hogy
a vasúti villamos szolgálati helyek rendelkeznek-e a szabványokban és utasításokban előírt elsősegély nyújtási-, villamos üzemi tájékoztató-, jelző- és figyelmeztető táblákkal, valamint az előírt biztonságtechnikai és jelző eszközökkel. Az esetlegesen hiányzó táblákat és eszközöket a villamos szolgálati
helyekre ki kell helyezni.
4.12.3.
Üzemen kívül helyezést követő ismételt üzembe-, illetve
feszültség alá helyezés
Az üzemen kívül helyezést követő ismételt üzembe-, illetve feszültség alá helyezés megkezdésének feltétele a jegyzőkönyvben rögzített feszültség alá helyezést akadályozó hiányosságok elhárítása.
Az üzembe-, illetve feszültség alá helyezést, a területi üzemeltető szervezet
által kiadott ismételt üzembe- és feszültség alá helyezési programban foglaltak szerint kell végrehajtani. Amennyiben az üzemeltető területi erősáramú
szervezet döntése alapján az üzembe- és feszültség alá helyezéshez külön
ütemezés készül, akkor a kiadott program és a jóváhagyott ütemezés alapján
kell az eljárást végrehajtani. Az üzembe- és feszültség alá helyezési eljárás
megkezdésének feltétele, hogy az Utasítás 4.10.2. pontjában meghatározott
műszaki vizsgálatok olyan hiányosságot nem állapítanak meg, melyek a feszültség alá helyezést megakadályozzák.
A feszültség alá helyezés további feltétele, a területen munkát végző idegen
kivitelezők előzetes írásos nyilatkozata, amely szerint a vonatkozó program
szerinti feszültség alá helyezés tényét tudomásul vették, és az ezzel kapcsolatos értesítések, oktatások az alvállalkozók felé is megtörténtek.
Beruházás miatti ismételt feszültség alá helyezési eljáráson, az üzemeltető
képviselőjén kívül a kivitelező képviselőjének is részt kell vennie.
Az ismételt üzembe- és feszültség alá helyezési programban (ütemezésben) a
feszültség alá helyezés helyszíni felelősét meg kell nevezni, aki az eljárás
végrehajtásának felelős irányítója.
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A feszültség alá helyezés helyszíni felelőse csak olyan személy lehet, aki az
E.101. és az E.102. sz. Utasításokból érvényes vizsgával, valamint a feszültség alá helyezendő villamos felsővezetéki hálózat tekintetében helyismerettel
rendelkezik.
A feszültség alá helyezés helyszíni felelősének a feszültség alá helyezés tekintetében rendelkezés adására, kapcsolási és földelési műveletek végrehajtására
vonatkozó jogosultsággal kell rendelkeznie.
A feszültség alá helyezést áramkörönként külön-külön kell elvégezni.
Az ismételt üzembe- és feszültség alá helyezési programban (ütemezésben)
előírtaktól eltérni, csak a feszültség alá helyezés helyszíni felelősének rendelkezése alapján szabad.
A feszültség alá helyezés során végrehajtott földelési, földelés-megszüntetési
és kapcsolási műveleteket vagy az egyéb rendkívüli eseményeket az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítói munkahely, valamint a
berendezés telepítési helye szerint illetékes villamos szolgálati helyek villamos üzemi naplójába.
A kapcsolási műveletek elvégzésére a feszültség alá helyezés helyszíni felelőse engedélyt kér a villamos üzemirányítótól.
Valamely áramkör bekapcsolásakor bekövetkező rövidzárlat esetén az eljárást
a zárlat okának megállapításáig fel kell függeszteni. A zárlat okának ismeretében a feszültség alá helyezés helyszíni felelőse dönt a feszültség alá helyezés további folytatásáról.
4.12.4.
Üzemen kívül helyezett állapotot követő ismételt üzembe-, illetve feszültség alá helyezés lezárása
A feszültség alá helyezést követően, az üzembe helyezés tényét az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítói munkahely, valamint a
berendezés telepítési helye szerint illetékes villamos szolgálati helyek villamos üzemi naplójába be kell jegyezni.
Az üzembe- és feszültség alá helyezést követően, tárgyi felsővezetéki berendezések üzemeltetésére az E.101. és az E.102. sz. Utasítások rendelkezései a
mérvadók.
Beruházási munkák miatt üzemen kívül helyezett felsővezetéki berendezések
átépítést, felújítást követő ismételt üzembe helyezését követően, az üzembe
helyezett berendezések karbantartási, üzemzavar elhárítási feladatainak végrehajtása a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig a vállalkozó kötelezettsége. Ezen feladatokat a területileg illetékes üzemeltető szervezet,
megrendelés alapján végezheti.
Ezen engedély nem mentesít a hatósági használatbavételi engedély megszerzése alól.
4.12.5.

Villamos próbák
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Amennyiben a felsővezeték rendszer átépül az Utasítás 4.10.3. pontjában előírtak szerint, sikeresen feszültség alá helyezett felsővezetékkel ellátott vágányokat villamos vontatójárművel be kell járni.
Az üzemeltető, a tervező, a megrendelő és a kivitelező képviselőinek a bejáráson részt kell vennie. A tapasztalt áramszedési hiányosságokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni és meg kell szüntetni.
A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának egyik feltétele, az új felsővezetéki berendezések vonatkozásában elkészült, és az üzemeltető területi erősáramú szervezet részére átadott kiértékelt mérőgrafikon, ill. az ez alapján feltárt hibák, hiányosságok kijavítása.
A villamos felsővezetéki hálózat feszültség alá helyezése után szükség szerint
az energiaellátó rendszer védelmi automatika berendezéseinek beállítása, a
vontatási energiaellátó rendszer üzemszerű működésének vizsgálata érdekében külön mérési program szerint terheléses-, továbbá zárlati méréseket és
vizsgálatokat kell tartani.
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4.13.RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK
4.13.1.

Eljárás a tűzoltás befejezése után

Az E.101. sz. Utasításban előírt teendőkön túl, a felsővezetékes szolgálat a tűz
eloltása után mindazon felsővezetéki berendezéseket, amelyeket hőhatás,
vagy az oltás során esetlegesen egyéb, mechanikai hatás ért, meg kell vizsgálni, szükség esetén ki kell javítani, az elkormozódott részeket meg kell tisztítani.
4.13.2.

Járművek beemelése, daruzási munkák

Daruzási munkák során törekedni kell arra, hogy a feszültségmentesített vezetéket, utánfeszítő súlyokat, oszlopokat valamint egyéb felsővezetéki szerelvényeket a daru gémje, vagy kötélzete ne közelítse meg 1 méteren belül.
Amennyiben ez nem biztosítható, az utánfeszítő súlyok megemelésével, csomópontok megbontásával kell - a vezeték rugalmasságának határain belül munkaterületet biztosítani.
Ha ez sem elegendő, akkor a felsővezetéki hosszlánc(ok) elhúzásával, megbontásával kell a daruzási munkához szükséges helyet biztosítani.
A felsővezeték helyreállítása a munkavezeték felülvizsgálatával - kígyózásának és magasságának ellenőrzésével - és feszültség alá helyezésével ér véget.
Ha a jármű emelését kézi erővel vagy hidraulikus, vágányra helyező készülékkel végzik, feszültségmentesítés csak akkor szükséges, ha a felemelt jármű
2 méternél kisebb távolságra közelíti meg a felsővezeték feszültség alatti részeit.
Feltétlenül feszültségmentesíteni kell azonban a sérült vágány felett a felsővezetéki berendezést, ha a baleset következtében a vágányzat úgy sérült meg,
hogy a sínek folytonossága nincs meg.
Amennyiben a felsővezeték feszültség alatt áll, és a kisiklott járművet annyira
meg kell emelni, hogy a sínnel egy pontban sem érintkezik, a járművet az
emelés megkezdése előtt a sínnel fémesen össze kell kötni.
Ha a baleset következtében a felsővezeték leszakadt, a pályára esett vagy a
balesetes járművet érintő felsővezetéket előzetes feszültségmentesítés után a
munkahely közvetlen közelében is földelni kell, a járművet vagy a vezetéket
megérinteni csak ezután szabad.
A járművekbe beleakadt felsővezeték esetében a vezeték tehermentesítéséig
(kiakasztásáig) a vezeték várható elmozdulási terében dolgozók nem tartózkodhatnak.
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Amennyiben a daruzási helyen országos nagyfeszültségű távvezeték halad és
valószínűsíthető, hogy a daru gémje vagy bármely más része, munkaeszköz,
felcsapódó vezeték vagy a helyreállítást végző dolgozók a nagyfeszültségű
távvezetéket megközelítési távolságon belül megközelíthetik, intézkedni kell
a távvezeték feszültségmentesítéséről. Ezeket a kapcsolásokat a villamos
üzemirányító útján az elosztói engedélyes, vagy rendszerirányító vállalat illetékes szervétől (KDSZ, MAVIR) kell kérni.
Országos nagyfeszültségű távvezeték esetén a megközelítési távolságok:
 750 kV esetén 8,4 m
 400 kV esetén 4,0 m
 220 kV esetén 3,0 m
 120 kV esetén 3,0 m
 20 kV esetén 2,0 m
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5. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVŰL HELYEZÉSEK
5.1 HIVATKOZÁSOK
 E.101. sz. Utasítás Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére

MÁV Zrt. MÁVSZ 2958 Vasúti jelzőeszközök. Jelzőtáblák
5.2 HATÁLYON KÍVŰL HELYEZŐ RENDELKEZÉS
Jelen utasítás kiadásával hatályát veszti a P - 6942/2009. (MÁV Ért 31.)
E.102. sz. Utasítás.
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6. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS
Az utasítás az E 101. sz. Utasítás MÁV Értesítőben történő közzétételt követő
napon lép hatályba.
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7. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
1. Függelék – Engedélyek
2. Függelék – Nagyfeszültségre figyelmeztető tábla
3. Függelék – Nagyfeszültségre figyelmeztető jel
4. Függelék – Erősáramú csatlakozásra figyelmeztető tábla
5. Függelék – Transzformátorra figyelmeztető tábla
6. Függelék – Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők elhelyezése fázishatároknál
7. Függelék – Gépi földelés jelzési képe
8. Függelék- Villamos üzemi napló és kapcsolási könyv
9. Függelék – Szakaszolók üzemviteli jelei és szabványos állása
10. Függelék - Villamos berendezések ismertetése
11. Függelék - A felsővezetéki energiaellátási rendszerhez kapcsolódó távközlő összeköttetések
12. Függelék - Felsővezetékes villamos üzemi munka folyamata
13. Függelék - Feszültségmentesítés munkafolyamata villamosított vasútvonalon
14. Függelék - Feszültség alá helyezés munkafolyamata villamosított vasútvonalon
15. Függelék - Rakodási munkafolyamat villamosított vasútvonalon
16. Függelék - Oktatási, vizsgáztatási tevékenység jogosultságai
17. Függelék - Oktatás, vizsgáztatás ciklus- és oktatási ideje
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1. Függelék – Engedélyek
1.1. Munkaengedély
Sorszám:
Munkaengedély
Munkavégzés helye:…………………………………………………………..
Munkát végző szervezet neve:………………………………………………..
Munkaengedélyes neve:…………………Telefonszáma:……………………..
A ........................................................................................................................
...........................................................munka elvégzése céljából a
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
.......................................................................................vágány felett levő villamos felsővezetéki szakaszt / alállomási kapcsolót kikapcsoltam és a munkahelyet leföldeltem / munkahely leföldelhető.*
Földelési pontok:……………………… …………………..…………………
……………..………………………………………………………………….
Legközelebbi feszültség alatt álló pontok:…….……………..……………………….………………………………
…………………………………………………..……………………………
…………………………………………………..……………………………
A munka a villamos üzem szempontjából .............. óra............ perckor a fenti
munka megkezdődhet.
A munkálatot ........... év……. hó….. nap..... óra ..... perckor be kell szüntetni.
20............ évi.................................. hó ..... -n.
A felsővezetékes szakközeg neve
Telefonszáma:……………….…………
.........................................................................
A felsővezetékes szakközeg aláírása
A munkaengedélyt átvettem: ............ óra .......... perckor.
.........................................................................
A munkaengedélyes aláírása
*A nem kívánt rész áthúzandó!
Figyelmeztetés!
A munkaengedélyre felvezetett lejárati időpont után a megközelítési távolságon belül tartózkodni és a felsővezeték üzemszerűen feszültség alatt levő részeit megközelíteni tilos!
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A felsővezetékes szakközeg által a felsővezeték a biztonsági intézkedések
megtétele után feszültség alá helyezhető.
Az engedély a rávezetett határidő lejárta után visszavontnak a felsővezetéki
berendezés feszültség alatt állónak tekintendő és feszültség alá helyezhető
akkor is, ha közben az engedéllyel rendelkező az engedéllyel együtt a helyszínről eltávozott!
A munkavezető eltávozása miatti munkaengedély visszavonásának elmaradásából adódó valamennyi következmény a munkavezetőt terhelik!
( a hátoldal )
Másolat
A túloldalon engedélyezett munkálatot ....... óra ..... perckor a felsővezeték
szempontjából beszüntettem, a továbbiakban a felsővezeték szakaszt feszültség alatt állónak tekintem.
20............évi ..................... hó ..... -n.
....................................................
A munkaengedélyes aláírása
Átvettem: ....... óra ...... perckor.
....................................................
A felsővezetékes szakközeg aláírása
Figyelmeztetés! A munka befejezéséréről adott ellennyugtázással a munkavezető felelősséget vállal azért, hogy az illető szakaszon a nagyfeszültségű
berendezési tárgyak közelében előírt elővigyázati rendszabályokat betartja és
tőle telhető minden eszközzel alárendeltjeivel is betartatja.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Minden esetben, amikor az utasítás munkaengedély kiállítását és átadását rendeli el, azt a felsővezetékes szakközeg vagy az arra feljogosított munkavállaló
köteles kiállítani. A munkaengedély csak határozott időtartamra adható ki.
A munkaengedély kétpéldányos, önátírós, sorszámozott, A5 formátumú
nyomtatvány.
Az eredeti példányt a munkaengedélyesnek kell átadni, aki azt köteles magánál tartani. A tőpéldányt az engedélyt kiadó köteles megőrizni.
A munka befejezése után a munkaengedélyes a munkaengedély eredeti példányát köteles visszaszolgáltatni, a tőpéldányán aláírásával hitelesítetten köteles
értesíteni az engedély kiadóját, hogy részéről a feszültség alá helyezésnek
akadálya nincs.
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Rakodási engedély
Sorszám:
Rakodási engedély
villamosított vonalak állomásain végzendő rakodásokhoz

............................................. állomás ............sz. vágányán álló vasúti kocsi
(állomási névbélyegző)
ból/ kocsiba,.......................... sz. vágány mellett levő rakterületen/sz. vasúti
kocsi körzetében*
20 ....... hó .......nap …………óra......... perctől ...... hó ..... nap ...... óra ..........
percig rakodás végezhető.
A .......... sz. vágány felett levő felsővezeték feszültségmentesítve van / nincs *,
a szomszédos vágány felett levő felsővezeték feszültségmentesítve van /
nincs*,
a rakterület felett levő megkerülő, illetve tápvezeték feszültségmentesítve van
/nincs*.
A rakodás befejezésekor vagy megszakításakor jelen engedélyt kiállítójának
vissza kell szolgáltatni.
A fenti időpont előtt vagy után rakodás nem végezhető. Rakodás megszakítása esetén a rakodás csak új rakodási engedéllyel folytatható, függetlenül attól,
hogy a korábbi engedély az előző rakodás megszakítása után a kiállítójának
visszaadásra került-e, vagy sem.
Tudomásul veszem, hogy a fent jelzett vágány feszültségmentesített felsővezetékén kívül, az állomáson lévő minden más nagyfeszültségű villamos vezeték(ek)) és az(ok) közvetlen, vagy bármilyen anyaggal közvetve 2 méternél,
vagy, ha a szomszédos vágányon feleresztett áramszedővel villamos mozdonyok közlekednek, vagy tartózkodnak, akkor azok áramszedőinek félszélességét is figyelembe véve, a szomszédos vágánytengelytől mért 3,2 m -nél kisebb távolságra való megközelítése halálos kimenetelű balesetet okozhat.
Felelősséggel kijelentem, hogy a rakodást úgy végzem, illetve az irányításom
alatt lévő dolgozókkal úgy végeztetem, hogy a feszültség alatt maradó nagyfeszültségű villamos vezetéket 2 méternél / 3,2 méternél* jobban semmi ne
közelítse meg. Kijelölt rakterületen, rakodási munka esetén a felsővezetéki
berendezés feszültségmentesített részeit rakodógéppel legfeljebb 1 m szabad
megközelíteni.
Az engedély a rávezetett határidő lejárta után visszavontnak a felsővezetéki
berendezés feszültség alatt állónak tekintendő és feszültség alá helyezhető
akkor is, ha közben az engedéllyel rendelkező az engedéllyel együtt a helyszínről eltávozott!
................. 20 ................ hó ....... -n.
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Az engedélyt kiállító
aláírása

Az engedélyben foglaltakat
tudomásul vettem

........................................................

.....................................................
(rakodást irányító aláírása)
..........................................
(szem. ig. száma)
A rakodást befejeztem / megszakítottam / befejeztettem / megszakíttattam*
Az engedély visszavonását tudomásul vettem.
20.................... hó...... nap........ óra ........ perc.
*A nem kívánt rész áthúzandó!
....................................................
(rakodást irányító aláírása)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Minden esetben, amikor az Utasítás rakodási engedély kiállítását és átadását
rendeli el, azt az arra feljogosított munkavállaló köteles kiállítani. A rakodási
engedély csak határozott időtartamra adható ki. A személyzettel rendelkező
villamos szolgálati helyen a kiadott és visszavett rakodási engedély számát a
villamos üzemi naplóba be kell jegyezni.
A Rakodási engedély kétpéldányos, önátírós, sorszámozott, A5 formátumú
nyomtatvány.
Az eredeti példányt az engedélyesnek kell átadni, aki azt köteles magánál tartani. A tőpéldányt az engedélyt kiadó köteles megőrizni.
A rakodás befejezéséről vagy megszakításáról az engedélyes a Rakodási engedély tőpéldányán aláírásával hitelesítetten köteles értesíteni az engedély
kiadóját.
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2. Függelék – Nagyfeszültségre figyelmeztető tábla
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3. Függelék – Nagyfeszültségre figyelmeztető jel

1. ábra

2. ábra

Építés, átépítés, csere esetén kizárólag az 1. ábrán szereplő, álló téglalap alakú, fekete szegélyű sárga táblán villámot ábrázoló fekete nyíl alkalmazható.
Meglévő, a hálózatba beépített a 2. ábrán szereplő, álló téglalap alakú, vörös
szegélyű fehér táblán villámot ábrázoló vörös nyíl csak átmenetileg, annak
cseréjéig alkalmazható.
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4. Függelék – Erősáramú csatlakozásra figyelmeztető tábla

Az üzemi földelés csatlakozó vezetékeinek kötéseit vörös színnel meg kell
jelölni.
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5. Függelék – Transzformátorra figyelmeztető tábla
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6. Függelék – Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők elhelyezése
fázishatároknál
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7. Függelék – Gépi földelés jelzési képe
7.1. Gépi földelés jelzési képe (a földelt vágányszám megjelölésével) –
földelt állapot

7.2.

Gépi földelés jelzési képe – földeletlen állapot
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8. Függelék- Villamos üzemi napló és kapcsolási könyv
A villamos üzemi napló a villamos üzemi munkák és az azokkal kapcsolatos
események bizonylatolására szolgáló dokumentum. Villamos üzemi naplót
minden olyan villamos szolgálati helyen és esetben kell vezetni, ahol/amikor
villamos üzemmel kapcsolatos rendelkezéseket kiadnak, illetve vesznek.
A villamos üzemi naplót rovatainak kitöltésével, sorkihagyás nélkül, kék színű tintával kell vezetni. A villamos üzemirányító a zárlatokat piros színnel
köteles bejegyezni.
Az olyan események bejegyzését (pl. ellenőrzés, rakodási engedély kiadása,
visszavétele villamos üzemvitelt befolyásoló körülmény: MP-2 visszakapcsoló automatika bénítása, stb.), amelyek számára külön rovat nincs, a következő
sorban, folyó szöveggel kell rögzíteni.
8.1.

A villamos üzemi napló vezetése

Kapcsoló jele

A kezelt szakaszoló vagy megszakító áramkör jele szerinti megnevezése. (pl. Áj, áj, stb.) Földelés bejegyzése
esetén ide kell bejegyezni a földelt áramkörhöz tartozó
szakaszoló jelét.
Szakaszoló távvezérlésének bénításakor (tiltásakor) ide
kell bejegyezni a szakaszoló jelét. Visszakapcsoló automatika bénításakor, vagy a bénítás feloldásakor a rovatba
a VA betűket kell írni.

Kapcsolás mód- KI, vagy BE. Földelés bejegyzése esetén a rovatba Ffel
vagy Fle kell írni.
ja
Rendelkezést
adta

A művelet elvégzésére szóló rendelkezés vagy engedély
adásának ideje; hónap, nap, óra, perc szerinti bontásban.
Fel kell tüntetni a rendelkezést, vagy engedélyt adó villamos szolgálati helyét és nevét is.

Rendelkezést
vette

A művelet elvégzésére szóló rendelkezés, vagy engedély
vevőjének villamos szolgálati helye, neve.

Rendelkezést
visszajelentette

A művelet elvégzésének visszajelentésének ideje, óra,
perc szerinti bontásban.

Engedélyezett
munka

Kapcsolás esetén ide kell feljegyezni a tervezett munka
rövid leírását (pl. kapcsolókert karbantartás). Fel kell
tüntetni a munka megkezdésének és tervezett befejezésének idejét is.
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Üzemi események, megjegyzések, vagy
közlések

Földelés, kapcsolás bejegyzése esetén itt kell feltüntetni
a földelést, kapcsolást végző személy nevét végrehajtás
továbbadása esetén.
A földelés elvégzését (előjegyzés, visszajelentés) nem a
megjegyzés rovatba, hanem a következő folytatólagos
sorba kell bejegyezni, a kapcsolás módja oszlopba Ffel
vagy Fle bejegyzéssel.

Szolgálat átadás-átvétel a
forgalmi szakszolgálat részére

Szolgálat átadás-átvételkor meg kell győződni és a legutolsó bejegyzést követő sorban fel kell tüntetni a szabványos állású-, a szabványostól eltérő állású szakaszolók
jelét és állását. Ezen felül meg kell győződni a
földelőrudak darabszámáról, és fel kell tüntetni a villamos üzemi naplóba.
A forgalmi szakszolgálat munkavállalóinak a szolgálat
átadást-átvételt a Villamos üzemi napló folytatólagos
sorában kell előjegyezni az alábbiak szerint:
„Szolgálat átadás dátum, óra, perc-kor. Kapcsolók szabványos/kikapcsolt állásban. (Amennyiben bármely kapcsoló a szabványostól eltérő állásban van, akkor a kapcsolók jelét és állását tételesen fel kell sorolni. ) Rakodási engedély kiadva van/nincs. …db földelőrúd átadva.
átadó:………
átvevő:………”
Szolgálat átadás-átvétel előjegyzését követően az átvevő
munkavállaló részéről külön sorban elő kell jegyezni:
„A kapcsolók állásáról és a földelőrudak meglétéről
meggyőződtem. aláírás:……..”
A személyzet nélküli (forgalmi szempontból távkezelt,
távvezérelt) villamos szolgálati helyek esetében a forgalomszabályozó állomás forgalmi szolgálattevője vagy a
központi forgalomirányító által vezetett Villamos üzemi
naplóban kell előjegyezni, hogy melyik villamos szolgálati helyen vannak a kapcsolók a szabványostól eltérő
állásban, hol van kiadva Rakodási engedély. Részletesen
a VVU -ban és az ÁVU -ban kell szabályozni.

Megjegyzés rovatba

Abban az esetben, ha a szakaszoló távvezérléssel kerül
kapcsolásra a feljogosított vagy felsővezetékes személyzet kérésére, a kapcsolást kérő nevét ebbe a rovatba kell
felvenni
Távvezérléssel történő kapcsoláskor a villamos üzemirányító villamos üzemi naplójába továbbá az adott villamos szolgálati hely villamos üzemi naplójába vagy a
kapcsolási könyvbe egységesen a rendelkezést adta és a
rendelkezést vette rovatba is a villamos üzemirányító
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neve kerül.
Abban az esetben, ha a szakaszoló távvezérléssel kerül
kapcsolásra, de nem a feljogosított vagy felsővezetékes
személyzet kérésére, (pl. zárlatkeresés) akkor a naplózást
csak a villamos üzemirányító villamos üzemi naplójába
kell elvégezni úgy, hogy egységesen a rendelkezést adta
és a rendelkezést vette rovatba is a villamos üzemirányító neve kerül.
A kapcsolási könyv szerkezete, tartalma megegyezik a villamos üzemi naplóéval.
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9. Függelék – Szakaszolók üzemviteli jelei és szabványos állása
A felsővezetéki szakaszolók üzemviteli jellel vannak ellátva. Az üzemviteli
jel utal a szakaszoló által kapcsolt áramkörre. Egy villamos szolgálati helyen
belül, nyíltvonalon valamint a fázishatáron és a hozzá tartozó alállomáson
ugyanazon üzemviteli jel csak egyszer alkalmazható.
A szakaszolók üzemviteli jelét időt állóan kell a szakaszoló oszlopán vagy
hajtásházán elhelyezni úgy, hogy a szakaszoló egyértelműen beazonosítható
legyen.
A szakaszolók szabványos állása általában a bekapcsolt állás. Az ettől eltérőeket ismertetésénél külön jelöljük.
Jelölés

Megnevezés

Táplált áramkör és a szakaszoló szabványos
állása

Áj

Állomás jobb

Egyvágányú pályán általában az átmenő fővágányt magában foglaló áramkör, kétvágányú
pályán pedig a jobb átmenő fővágányt magában
foglaló áramkör.

Áb

Állomás bal

Egyvágányú pályán általában az átmenő fővágánytól balra eső első áramkör, kétvágányú pályán pedig a bal átmenő fővágányt magában
foglaló áramkör. A helyi adottságok figyelembe vételével egyvágányú pályán lévő állomás
átmenő fővágányának áramköre is lehet.

áj

Állomás mellék Az állomás jobb áramkörtől jobbra lévő első,
jobb
második, stb. állomási áramkörök, ahol sorszám szolgál a megkülönböztetésre.

áb

Állomás mellék Az állomás bal áramkörtől balra lévő első, mábal
sodik, stb. állomási áramkörök, ahol sorszám
szolgál a megkülönböztetésre.

Öj,
Öb

Összekötő jobb, A szakaszolókhoz közvetlenül nem tartozik
Összekötő bal
áramkör.
Az Öj szakaszoló a jobb oldali szakaszoló csoportban elhelyezve, a jobb oldali szakaszolócsoportot és az összekötő gyűjtősínt köti össze.
Az Öb szakaszoló a bal oldali szakaszoló csoportban elhelyezve, a bal oldali szakaszolócsoportot és az összekötő gyűjtősínt köti össze.
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Megnevezés

Táplált áramkör és a szakaszoló szabványos
állása

…V

… vonal

Az állomással szomszédos vonalszakasz vonali
vezetékét kapcsolja. A szakaszoló elnevezését a
vonalszakasz kezdő- vagy végpontjáról kapja,
(pl. Budapest vonal: BpV, vagy Lökösháza vonal LhV). Általában egyvágányú pályán alkalmazzák.

…T

… táp

Az állomáshoz csatlakozó tápvezeték kapcsolására szolgál. Elnevezését a vonalszakasz kezdő, vagy végpontjáról kapja. Általában egyvágányú pályán alkalmazzák.

Ü…

Üzemi

Az állomási megkerülő vezeték és a vonali vezeték összekapcsolását szolgáló szakaszoló
vagy a nyíltvonali kétvágányú pálya összekötő
vágánykapcsolatának villamosítását biztosító
felsővezetéki szakasz szakaszolója. Kizárólag a
területileg illetékes felsővezetékes szolgálat
személyzete kapcsolhatja.

…j
…b

… jobb
… bal

Kétvágányú pályán a jobb és bal vágány vonali
vezetékének kapcsolására szolgál.
Elnevezését a vonalszakasz kezdő-, vagy végpontjáról kapja.

fázishatár

A fázishatároknál telepített szakaszolók jelölésére szolgál.
A jelölés után kell a vonalszakasz kezdő és
végponti irányának valamint a jobb és a bal vágánynak megfelelő betűjeleket alkalmazni
(FhBpj, FhHhj)
Az egyvágányú pályák estén a tápvezeték és
vonal betűjelet kell alkalmazni (FhBpT, FhLT,
FhBpV, FhLV).
A fázishatárnál lévő felsővezetéki szakaszok
összekötésére szolgáló szakaszolókat „ö” jelöléssel kell ellátni (FhTÖ, FhVÖ, FhVÖj,
FhVÖb)

Fh
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Megnevezés

Táplált áramkör és a szakaszoló szabványos
állása

R

Raktár

Raktár áramkört általában raktári vágányok,
rakodási helyek fölött alakítanak ki.
A raktár szakaszoló a hozzá tartozó raktár
áramkör kapcsolására szolgál. A szakaszoló
kikapcsolt helyzetében a hozzá tartozó áramkört egy pontban földeli, ez a földelés azonban
a munkavégzéshez nem elegendő.
Az egy állomáson belüli raktári áramkörök
megkülönböztetésére sorszám szolgál (R1, R2,
stb.). Szabványos állás: kikapcsolt.

T

Tároló

Tároló áramkört általában tároló-vágányok felett alakítanak ki.
A tároló áramkör kialakítása azonos a raktár
áramkörével.
Az egy állomáson belül több tároló áramkörök
megkülönböztetésére sorszám szolgál (pl. T1,
T2, stb).
Szabványos állás: bekapcsolt.

I

Iparvágány

Az áramkör kialakítása és rendeltetése azonos a
raktár áramkörével, az eltérő elnevezés az eltérő felhasználásra utal. Az egy iparvágánykörzeten belüli áramkörök megkülönböztetésére a
sorszám szolgál (pl. I1, I2, stb.).
Szabványos állását az adott villamos szolgálati hely technológiájának függvényében
egyedileg határozzák meg.
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Megnevezés

Táplált áramkör és a szakaszoló szabványos
állása

MSZ

Mozdonyszín

A hozzá tartozó áramkör egy semleges szakaszból és egy védett szakaszból áll. Az áramkör kapcsolására a mozdonyszíni szakaszoló
szolgál.
A mozdonyszíni szakaszoló bekapcsolt helyzetben a semleges és a védett szakaszt is feszültség alá helyezi, kikapcsolt helyzetben a
semleges szakaszt kikapcsolja, de nem földeli,
a védett szakaszt kikapcsolja, és egy pontban
földeli. Ez a földelés munkavégzéshez nem
elegendő.
Az áramkörök megkülönböztetésére sorszám
szolgál (pl. MSZ1, MSZ2, stb.).
Szabványos állását egyedileg határozzák
meg.

MT

Műtárgy

Kialakítása hasonló a mozdonyszíni áramkörhöz, azonban két semleges és az általuk közrefogott védett szakaszból áll. Általában valamely műtárgy közvetlen körzetében lévő felsővezetéki berendezés helyi feszültségmentesíthetőségét biztosítja.
A műtárgy áramkör készülhet kapcsolható és
nem kapcsolható kivitelben.
Szabványos állás: A műtárgy szakaszoló
szabványos állását egyedileg határozzák
meg.
A szabványos állás megváltoztatása az érdekeltek előzetes írásbeli értesítése után történhet
meg.

V

Vízdaru

Olyan állomásokon alkalmazzák, ahol vízdaruk
üzemelnek.
A vízdaruk mellett az állomási áramkörből leválasztott szakasz, mely arról az áramkörről
táplálható, amelyről az áramkört leválasztották.
A vízdaru szakaszoló kikapcsolt helyzetében a
hozzá tartozó vízdaru áramkört nem földeli.
Szabványos állását egyedileg határozzák
meg.
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Táplált áramkör és a szakaszoló szabványos
állása

F

Előfűtő

A 25/1,5 kV-os villamos előfűtő telepek energiaellátására szolgál. Az előfűtő szakaszoló a
hozzá tartozó csatlakozó vezetéket kikapcsolt
állásban földeli.
Szabványos állása: bekapcsolt.

Str

Segédüzemi
transzformátor

Az oszloptranszformátor(ok) táplálására szolgál. A megkülönböztetés sorszám alapján (pl.
Str1, Str2, stb.) történik.
A segédüzemi transzformátor szakaszoló kikapcsolt állásában a hozzá tartozó áramkört egy
ponton földeli, azonban ez a földelés munkavégzéshez nem elegendő.
Szabványos állása bekapcsolt. A kizárólagosan váltófűtési célokat szolgáló szakaszolók
fűtési szezonon kívül az üzemeltető területi
szervezetének döntése szerint kikapcsolhatók.

A fentieken kívül lehetnek egyéb célú (M: mosó, FKG: Felépítmény Karbantartó Géplánc tároló vágány, VT: vontatási telep stb.) felsővezetéki áramkörök illetve szakaszolók, melyek elnevezését és feladatát a felsővezetéki tervek
tartalmazzák, szabványos állásukat a felszültség alá helyezési rendelet határozza meg.
A felsővezeték hálózaton alkalmazott szakaszolónál kikapcsolt helyzetben, a
nem szándékolt, idő előtti bekapcsolást meg kell akadályozni.
A vonalszakaszok villamosításakor nem mindig lehetséges az áramkörök eddig leírtak szerinti kialakítása. Ez esetben az áramkör egyedileg elnevezett és
kialakított áramkör lesz, melynek kialakítására és elnevezésére a villamosítási
tervdokumentáció rendelkezik.
Egyvágányú pályán az átmenő fővágány az Áj, vagy az Áb áramkörhöz tartozik.
Több azonos mellékáramkör (pl. több állomás mellék jobb) esetén sorszámozást kell alkalmazni. A mellékáramkör sorszámát a szakaszoló jele után kell
írni (pl. áj1, áj2, stb.)
Az összekötő gyűjtősín az összekötő jobb és összekötő bal szakaszolókon keresztül a jobb és bal gyűjtősínek között teremt kapcsolatot.
Bekapcsolt helyzetű kézi működtetésű szakaszolók kikapcsolhatóságát életvédelmi okok miatt lakatolással megakadályozni TILOS, azaz a szakaszolók
működtetését meggátolni nem szabad.
Ez alól kivételek az alábbiak:
- fázishatári szakaszolók,
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üzemi szakaszolók,
segédüzemi transzformátorok szakaszolói,
előfűtő szakaszolók,
vízdaru szakaszolók,
a nem elzárt területen levő nagy terhelésű szakaszolók, amelyet csak a villamos üzemirányító személyzet vagy rendelkezésére csak a felsővezetékes
személyzet kezelhet.
A kivételként felsorolt kézi működtetésű szakaszolók lakatolása bekapcsolt
helyzetben is kötelező.
Motoros működtetésű szakaszolók távvezérléssel és helyi vezérléssel történő
működtetését reteszeléssel illetve bénítással csak az Utasítás 4.8. fejezetében
ismertetett esetekben szabad.
-
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10. Függelék - Villamos berendezések ismertetése
A MÁV Zrt. és GySEV Zrt., vasútvonalainak egy részén, a korszerű villamos
vontatási üzemmód bevezetésére váltakozó áramú energiaellátó, elosztó és
energiaátviteli rendszer épült ki.
A rendszerben az energiaellátást a villamos alállomások biztosítják. A villamos alállomások által táplált felsővezetékrendszer látja el az energiaátviteli és
elosztó feladatokat a helyhez kötött és mozgó fogyasztók irányába és egyben
speciális kialakításánál fogva lehetővé teszi a fogyasztói szerepet betöltő villamos mozdonyok - mozgás közbeni - áramszedős energiavételezését.
A felsővezetéki berendezések energiaellátásának ismertetése
10.1. Villamos alállomások
A vontatási felsővezeték hálózatot a villamos alállomások (továbbiakban
alállomások) látják el energiával.
A felsővezetéki berendezések névleges feszültsége 25 000 V (25 kV), frekvenciája 50 Hz.
Az alállomások feladatukat transzformátorok, kapcsoló-, védelmi-, jelző és
segédüzemi berendezések segítségével látják el.
A transzformátorok végzik a 120 kV-os feszültségszintű villamos energia átalakítását 25 kV-os feszültségszintű energiává, míg a kapcsoló berendezésekkel végzik el az üzem közben szükségessé váló kapcsolásokat.
A védelmi berendezések feladata a rendellenes üzemállapotok (pl. felsővezetéki zárlatok, túlterhelések) érzékelése és táplálás megszüntetésének kezdeményezése.
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Az alállomás kapcsoló-, védelmi-, és jelzőberendezéseinek működéséhez
szükséges energiát a segédüzemi berendezések biztosítják.
A jelzőberendezések az alállomás mindenkori működési állapotáról tájékoztatják a feljogosított személyzetet.
Az alállomási berendezések működtetése szempontjából megkülönböztetünk
helyi működtetésű és távvezérelt alállomásokat. A helyi működtetésű
alállomások kezelése az alállomás vezénylő épületéből, míg a távvezérelt
alállomások kezelése egy, az alállomástól nagyobb távolságra lévő vezénylő
központból történik. Biztonsági okokból a távvezérelt alállomások is alkalmasak helyi működtetésre.
Az alállomások rendeltetésszerűen csak saját tápszakaszukat táplálják, azonban üzemviteli okból a másik alállomás tápszakaszára is áttáplálhatnak.
A jelentősebb terhelésű vonalakon az alállomások nagyobb távolsága miatt
illetve a környezeti hatások csökkentése új betáplálási, energiaellátási rendszerek alkalmazását tette szükségessé. A vonal biztosítóberendezésének kialakításától függően több rendszer létezik, amely mindegyike megtartja a sín
és a felsővezeték közötti 25 kV feszültségszintű 50 Hz váltakozó áramú táplálás, illetve a villamos mozdonyok és egyéb helyhez kötött fogyasztók által
ezen a feszültségszinten történő vételezés elvét.
10.1.1.

A 2x25 kV-os rendszer

A 2x25kV-os feszültségű betáplálási rendszernél a villamos energia továbbítása 2x25 kV-os azaz 50 kV-os szinten – alacsonyabb veszteség és feszültségesés mellett – történik. A vontatási visszatérő áram csak - egy a villamos
mozdony körüli - viszonylag rövid szakaszon folyik a sínben, illetve az ezzel
párhuzamos földszakaszon, ezt követően gyakorlatilag már a sínben és a földben nem folyik áram, jelentősen csökkentve ezáltal a környezeti hatások mértékét.

Az 50 kV-on történő kitáplálást és a 25 kV-on történő vételezést az
alállomáson és a vonalszakaszon elhelyezett (az ábrán C és D jelöléssel) különleges közép megcsapolású transzformátorok teszik lehetővé.
A rendszer nem zavarja az egy vagy két sínszálas szigetelt sínnel működő biztosítóberendezés üzemét.
A rendszer kialakítása jelentős beruházási költséget, az üzemeltetése fokozott
gondosságot igényel.
10.1.2.

Földági visszavezető sodronyos rendszer

A földági visszavezető sodronyos rendszernél a villamos energia kitáplálása,
továbbítása változatlanul a hagyományos 25 kV-os rendszerben történik.
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A vontatási visszatérő áram megoszlik a sín a föld és az ezekkel párhuzamosan a sínszálakhoz ciklikusan bekötött földági visszavezető sodrony között.

A csökkenő sín és földáramhányad miatt csökken a környezeti hatás, illetve a
javuló visszavezetési körülmények miatt a feszültségesés.
A rendszer csak sínáramköröket nem alkalmazó biztosító-berendezéssel alkalmazható együtt.
A rendszer kialakítása nem igényel jelentős beruházási költséget, míg az
üzemeltetése nem jelent lényegi költségnövekedést.
10.2. A felsővezetéki berendezések ismertetése
A nagyvasúti felsővezeték kettős feladatot lát el, egyrészt energiaátviteli utat
biztosít a táplált szakasz teljes hosszában, eljutatva a fogyasztókhoz az
alállomások által biztosított villamos energiát, másrészt a speciális kialakításával biztosítja a folyamatosan változó energiavételezési helyen és változó
sebesség mellett energiát vételező villamos mozdonyok áramszedős energiavételezésének lehetőségét.
Feladatából adódóan egyrészt villamos igénybevételnek, másrészt mechanikus igénybevételnek kell eleget tennie.
A komplex igénybevételnek eleget tevő nagyvasúti felsővezeték alatt, jelenleg
kizárólag a hosszlánc rendszerű felsővezeték kialakítás értendő.

Egyedi megfogású nyíltvonali hosszlánc
A hosszlánc rendszerű felsővezeték főbb építőelemeit:
 a villamosított vágány felett vezetett hosszláncok
 a hosszláncok egyedi vagy csoportos – villamosan szigetelt – felfüggesztését, megfogását biztosító tartószerkezetek
 és a tartószerkezetek megfogását, terhelésátvételét biztosító tartóoszlopok
 valamint a tartóoszlopok talajban történő megfogását biztosító (beton-)
alapozások alkotják.
Változatszám:1

E102.

Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság TEB Főosztály 88/118

A felsővezetékrendszer energiaátviteli és energia elosztó funkciójának biztosítására - a felsővezeték rendszeren belül - az alábbi építőelemek találhatóak
meg:
 az egyes vágányszakaszok feletti felsővezeték szakaszok villamosan külön
kezelhető áramköri részeit, a feszültség alatt álló és a környező földpotenciálú tartóelemeket egymástól elhatároló szigetelők (válaszszigetelők).
 az egyes felsővezetéki áramköri részek vagy helyhez kötött fogyasztók
kapcsolható betáplálását biztosító – egyedi – szakaszkapcsolók (például
raktári szakaszkapcsoló, iparvágány szakaszkapcsoló stb.) vagy ezek csoportos elhelyezését jelentő kapcsolókertek.
 Az esetenként fellépő túlfeszültségeket korlátozó és levezető koordináló
szikraközök és túlfeszültség-levezetők.
10.2.1.

Felsővezetéki hosszláncok

A villamos mozdonyok a vontatáshoz szükséges villamos energiát áramszedőjük segítségével a munkavezetékről kapják. A munkavezeték függesztők segítségével a fölötte húzódó hossztartó sodronyhoz van rögzítve. A hossztartó
sodronynak és az azon függesztőkkel megtartott munkavezetéknek a köztes
szorító és kötőelemekkel összeszerelt- gyártási, hőtágulási és üzemeltetési
szempontok alapján - meghatározott hosszúságú szakaszait hosszláncnak nevezzük.
A felsővezeték hálózatot – hőtágulási szempontból - egymástól mechanikailag független – de áramszedővel folyamatosan átjárható - hosszláncok alkotják.
Az adott körülményektől függően a munkavezeték 100, 80, 65 mm2 kör keresztmetszetű – két oldalán horonnyal ellátott - keményre húzott vörösréz huzal, amely a villamos mozdony áramszedőjével közvetlenül érintkezik.

A hossztartó sodrony a munkavezeték tartására szolgáló50 mm2 keresztmetszetű horganyzott acél vagy bronz sodrony (a villamos és mechanikai terheléstől függően nagyobb keresztmetszetek is léteznek).
A függesztők a munkavezeték és a tartósodrony közötti rugalmas mechanikai
kapcsolatot biztosítják illetve esetenként speciális kialakítás mellett kis impedanciás villamos kötést (áramvezető függesztő) is biztosítanak a két elem között.
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A munkavezeték a vágánytengelyhez képest jobbra és balra kígyózik. A kígyózás miatt a munkavezeték az áramszedő palettával nem egy ponton érintkezik, melynek következtében a palettát a munkavezeték egyenletesen koptatja.
A vágánytengelyhez mért kígyózás értéke vonalszakaszonként eltérő lehet. A
régi rendszerben +/- 40 cm-es kígyózás volt, illetve van kialakítva. Az új építésű szakaszokon egységesen +/- 30 cm-es kígyózással kerülnek kialakításra a
hosszláncok.
A felsővezetéki hosszláncok hőmérsékletváltozásból eredő hosszirányú
hőtágulási méretváltozásának – dilatációjának – kiegyenlítésére a hosszláncok
végein utánfeszítő szerkezeteket alkalmaznak. Az utánfeszítő szerkezetek
döntően beton (régebben öntöttvas) súlyokkal kialakított acélsodronyos (régebben acélláncos), illetve rugós formában kerültek kialakításra.
Az utánfeszítő szerkezetek és a felsővezetéki hosszlánc elemek kapcsolatának
kialakítása – a hőmérsékletváltozásból eredő hosszirányú hőtágulási méretváltozás kiegyenlítésének mértéke és kiterjedése - függ a felsővezetéki
hosszláncrendszer típusától azaz:
 félkompenzált esetben a súlyutánfeszítő szerkezet csak a munkavezeték
hosszirányú hőtágulási méretváltozásának a kiegyenlítését biztosítja.
 kompenzált esetben a súlyutánfeszítő szerkezet a munkavezeték és a tartósodrony hosszirányú hőtágulási méretváltozásának a kiegyenlítését is
biztosítja (régebben közösen egy kiegyenlítő taggal újabban külön-külön
után feszítve).
Az adott szakasz felsővezetéki hosszláncának kialakítása függ a szakasz villamos és mechanikai igénybevételétől, ezen belül az áramszedős energiavételezési mód alkalmazási sebességhatáraitól.
Ennek megfelelően alapvető besorolásként
hosszlánctípusokat különböztetjük meg
A
B
B2

C

az

alábbi

felsővezetéki

Régebbi építésű felsővezeték 1500 mm szerkezeti magassággal, közös
utánfeszítéssel és „Y” függesztő nélkül
Régebbi építésű felsővezeték 1500 mm szerkezeti magassággal, közös
utánfeszítéssel és egy függesztős „Y” függesztő sodronnyal.
Rugalmasított felsővezeték 1500 vagy 1800 mm szerkezeti magassággal, külön-külön utánfeszítéssel és két függesztős „Y” függesztő sodronnyal.
Kis sebességű forgalomra – elsősorban mellékvágány fölött alkalmazott
– tartósodrony nélküli felsővezeték.
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A típusú hosszlánc

B típusú hosszlánc

B2 típusú hosszlánc

C típusú hosszlánc
A MÁV villamosított vasútvonalain kialakított hosszláncok alapvetően az
alábbi főbb építőelemekből állnak:
Munkavezeték: 100, 80, 65 mm2 kör keresztmetszetű, hornyolt keményre
húzott vörösréz huzal
Tartósodrony:
50 mm2 horganyzott acél / bronz sodrony
Megkerülő/tápfez.:
95 mm2 Cu, 150 mm2 Cu, 150/25 mm2 ACSR, 240
mm2 AASC sodrony
Függesztő sodrony:
10 mm2 bronz sodrony
Y” sodrony
25 mm2 horganyzott acél/bronz sodrony
Szorítók, függesztékek réz-, bronz- öntvény, rozsdamentes acél
Kötőelemek
csavarok, csapok, szegecsek
10.2.2.

Felsővezetéki tartószerkezetek

A felsővezetéki tartószerkezetek egyedi vagy csoportos (keresztmezős vagy
portálszerkezetes) megfogást, felfüggesztést biztosítva egyrészt megtartják a
felsővezetéki hosszláncok és az azokba beépített szerelvények illetve a rendkívüli időjárási körülmények során kialakuló zúzmara pótteher súlyát, másrészt a hosszláncok oldal irányú nyomvonalvezetéséből, iránytöréséből, kifuttatásából, előfeszítésekből és szélterheléséből eredő erőkkel egyensúlyt tartanak.
A tartószerkezetek olyan kialakításúak, hogy a hosszlánc hosszirányú
hőtágulási elmozdulását lehetővé teszik miközben annak a magassági és oldalirányú nyomvonalvezetése gyakorlatilag nem változik meg.
A mechanikai tartó funkción kívül a tartószerkezet – közbenső szigetelők alkalmazásával - villamos elválasztást, szigetelést biztosít a hosszlánc és a tartószerkezet rögzítését, megfogását megteremtő egyedi tartóoszlop(ok),
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keresztmezős vagy portálszerkezetes csoportos felfüggesztés vagy építmények, szerkezetek (hídszerkezet, épületek, alagútfalak stb.) között.
Az egyedi tartószerkezetek főbb elemei:
 Főkar: tűzihorganyzott, vastagfalú 5/4”-2”-os varratnélküli, húzott acélcső,
 Segédkar: tűzihorganyzott, vastagfalú 3/4”-5/4”-os varratnélküli, húzott
acélcső
 Oldalkar alapvetően U alakú alumínium profilrúdból készül (régebben
acél cső)
 Feszítőhuzal: 8 mm-es horganyzott lágyacél huzal
 Támasztókar: tűzihorganyzott vastagfalú 3/4” varratnélküli, húzott acélcső
 Szigetelők:(válasz és csőcsatlakozású) porcelánból, üvegből újabban kompozitból készülnek
 Rögzítő és csatlakozó elemek, szerelvények: acél vagy ötvözött alumínium öntvények
 Csuklós tartóbakok: öntött vagy hegesztett acél szerkezetek
 Feszítő sodrony:  8 mm horganyzott lágyacél huzal.
 Orrfüggesztő: belső kígyózás esetén 10 mm2 réz/bronz sodrony, külső kígyózás esetén  8 mm horganyzott lágyacél huzal.
 Szélkifúvásgátló függesztő:  4 mm rozsdamentes acél sodrony.

Egyedi felfüggesztésű tartórendszer
A csoportos tartószerkezetek főbb elemei:
 Kereszttartó: horganyzott acélsodrony
 Gerenda vagy portálszerkezet: horganyzott rácsos acélszerkezet
 Iránysodronyok: horganyzott acél/bronz sodrony
 Csomóponti függesztő huzal: 8 mm-es horganyzott lágyacél huzal
 Szigetelők: porcelánból, kompozitból készülnek
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 Iránysodrony himba: horganyzott acélcső és öntvény végszerelvény / ötvözött alumínium
 Oldalkar: U alakú alumínium profilrúdból készül (régebben acél cső)
 Rögzítő és csatlakozó elemek, szerelvények: acél vagy ötvözött alumínium öntvények

Állomási csoportos, kereszttartós felfüggesztésű tartórendszer
10.2.3.
Felsővezetéki tartóoszlopok
A tartószerkezetek megfogását, terhelés átvételét biztosító tartóoszlopok
anyaguk és terhelés felvételi irányuk, funkciójuk, rendeltetésük és méretük
szerint csoportosíthatóak.
Anyaguk szerint megkülönböztetünk:
 Fa oszlopokat (nagyon ritkán, csak ideiglenes üzemzavar-elhárítási célra
használatosak)
 Acél oszlopokat
 Idomacél elemekből kialakított oszlopok (T, F, K, KR, MKR típus)
 Acél csőből kialakított oszlopok
 Betonacél oszlopokat
 Négyszög keresztmetszetű feszített betonacél oszlopok (B. típus )
 Centrifugál öntésű betonacél oszlopok (P és BM típus)
Terhelés felvételi irányuk, funkciójuk és rendeltetésük szerint megkülönböztetünk:
 Egyszerű tartó oszlopokat (T, P és BM típus, fő terhelési irányuk a vágányra merőleges). A P és BM típusú oszlopok minden irányban azonos
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terhelhetőséggel rendelkeznek, következésként minden irányban azonosan
terhelhetők.
Feszítőoszlopokat (F típus, fő terhelési irányuk a vágánnyal párhuzamos,
de erre merőlegesen is terhelhetők)
 Kereszttartóoszlopokat (K típus, fő terhelési irányuk a vágányra merőleges, de esetenként a vágánnyal párhuzamos erőket is fel kell venniük)
 Keretállás rögzített oldali oszlopokat (KR típus, fő terhelési irányuk a
vágányra merőleges, de esetenként a vágánnyal párhuzamos erőket is fel
kell venniük)
 Keretállás tartó lengőoszlopokat (L típus), fő terhelési irányban csak a
súlyerőket kell felvenniük.
Az építési tevékenység egyszerűsítésére – az alapozási és oszlopállítási tevékenység szétválaszthatóságának biztosítására - a tartóoszlopok tőcsavaros kivitelben is készülnek, amelynél a megfelelő furatokkal ellátott talplemezekben végződtetett oszlopokat az alaptesthez un. tőcsavarokkal rögzítik (TC,
FC, KC, KRC típusok).
Felsővezetéki oszlopok jelölése betűvel és számmal történik.
Az acél oszlopok „SZÁM, BETŰ, SZÁM” formátumból az első szám az oszlopot alkotó szögacél profil mérete milliméterben, a betű az oszlop típusjelét
adja meg, a második szám pedig az oszlop hosszát adja meg méterben. (Például: 12 T 10.5 jelölés egy 120 mm gerincmagasságú U acélból készült Tartóoszlopot jelent, 10.5 méteres hosszméretben.)
10.2.4.

Felsővezetéki tartóoszlopok alapozásai

Felsővezetéki tartóoszlopok talajban történő megfogását a (beton-) alapozások biztosítják. Az alapozások alapvetően monolit beton tömbalapok, de különleges esetekben használatosak más anyagú és kialakítású alapozások is. (
Levert acél cölöp vagy beton cölöp, lemez stb.)
Az általánosan használt monolit beton alapok két csoportba sorolhatóak:
 Befogott vagy hasáb alapok az oszlop által átadott oldalirányú terhelést az
oldalirányú „befogó” földtömeg, illetve a súlyterhelést az alapozás alatti talaj irányába adják át.
 Lépcsős alapok az oszlop által átadott oldalirányú valamint a súlyterhelést
alapvetően az alapozás alatti talaj irányába adják át.)
 Lemez alapok (Típus jelük: LE), melyek súlyalapok.

Hasáb alap

Lépcsős alap
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Az alaptestek jelölése betűvel és számmal történik. A betűk az alaptest típusát
és egyben mélységét határozzák meg, a számok az alaptest oldalirányú kiterjedését határozzák meg. (Például: A 1.0 jelölés egy 1.60 méter mély 1.0x1.0
méter méretű hasáb alapot jelent.)

10.2.5.

Szigetelők

Az egyes vágányszakaszok feletti felsővezeték szakaszok villamosan külön
kezelhető áramköri részeit, a feszültség alatt álló és a környező földpotenciálú
tartóelemeket egymástól szigetelők határolják, választják el.
A szigetelők porcelánból, műanyagból készülnek, villamos elválasztó funkciójukon kívül mechanikai – húzó, nyomó, hajlító, csavaró – igénybe - vételt is
el kell viselniük. A felsővezeték rendszer szigetelői jelenleg 25 kV-os üzemi
feszültségre készülnek, de korlátozott számban – megkettőzött beépítéssel - a
régi 16 kV-os rendszerből visszamaradt szigetelők is megtalálhatóak még.
A felsővezeték rendszerben alkalmazott szigetelő alapvetően két csoportba
sorolhatóak:
 az áramszedővel járható szigetelőkre un. szakaszszigetelőkre.
 az áramszedővel nem járható szigetelőkre, amelyek feladatuktól függően
többféle beépítési formával rendelkeznek, ezeken belül megkülönböztethetőek:
 válaszszigetelők áramköri elhatárolásra, elszigetelésre (füles-füles, füles villás, csőcsatlakozású stb.)
 támszigetelők táp, megkerülő és kapcsoló vezetékek tartására
 kapcsoló álló/forgó szigetelők a szakaszkapcsolók szigetelő, tartó és a
működtetés közvetítő elemei

Szakaszszigetelő
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Csőcsatlakozású szigetelő

Támszigetelő

Válaszszigetelő

Kapcsoló szigetelő

10.2.6.
Szakaszkapcsolók
A felsővezetéki rendszerben az egyes felsővezetéki áramköri részek vagy
helyhez kötött fogyasztók kapcsolható betáplálásának biztosítására speciális
felsővezetéki szakaszolók un. szakaszkapcsolók kerültek beépítésre.

Szakaszkapcsoló
Az alkalmazott készülékek alapvetően szakaszoló funkciót látnak el, azaz
árammentes állapotban kapcsolhatóak ki és áramút kijelölésre, leválasztásra
használhatóak. A speciális felsővezetéki üzemből adódóan a terheletlen
hosszlánc szakaszok viszonylag kis kapacitív áramainak megszakítására ívoltó szarvakkal is rendelkeznek, azaz korlátozott nagyságú áram (általában max.
10 A) megszakítására is alkalmasak (innen ered a szakaszkapcsoló megnevezésük).
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A szakaszkapcsolók az állomási áramkörök kapcsolására un. kapcsolókertekben, az egyedi áramkörök kapcsolásra (raktári, vízdaru stb.) általában azok
közelében kerülnek elhelyezésre
A szakaszkapcsolók működtetése rudazaton keresztül kézi vagy motorikus
hajtással történik.
Feladatuk szerint megkülönböztethetőek:
 Állomási áramköri szakaszolók
 Üzemi szakaszolók
 Raktári, iparvágány, tároló, vízdaru szakaszolók
 Fázishatár szakaszolók,
 Mozdonyszíni szakaszolók
 Előfűtő telep, segédüzemi transzformátor szakaszolók
A szakaszkapcsolók feladatuktól függően kikapcsolt állapotban záródó földelő érintkezővel is rendelkezhetnek (Pl. Raktári, mozdonyszíni. )
10.2.7.

Túlfeszültség védelmi eszközök

A felsővezetéki rendszerben a légköri jelenségek illetve a belső kapcsolások
révén túlfeszültségek jöhetnek létre, amelyek károsíthatják a szigetelőket és a
rendszerre kapcsolódó készülékeket. A megfelelő védelem biztosítására túlfeszültségeket korlátozó és levezető túlfeszültség-levezetők kerülnek beépítésre.
A túlfeszültség-levezetők olyan készülékek, amelyek normál üzemi körülmények között szigetelőként viselkedve, túlfeszültség esetén a föld felé kis impedanciás levezetést biztosítanak. A levezetést követően regenerálódva ismét
szigetelőként viselkednek. A jelenlegi gyakorlatban szinte kizárólagosan a
túlfeszültség
levezetők
kerülnek
alkalmazásra.

Túlfeszültség levezető
10.2.8.
Felsővezetéki hosszlánc szakaszok egymáshoz való kapcsolódása
A felsővezetéki hálózat több egymástól mechanikailag független, meghatározott hosszúságú hosszláncokból tevődik össze.
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A hosszláncok hőmérsékletváltozás hatására hosszukat változtatják. Az ebből
adódó belógás változások elkerülésére a hosszláncokat a végükön – a hosszváltozást kiegyenlítő - súlyutánfeszítésekkel kell ellátni.
A hőtágulás szempontjából szimmetrikusan kialakított hosszláncok közepe az
elmozdulás ellen fixponttal van rögzítve.

A hosszlánc közepének rögzítése
A nagy fixpont feladata a tartósodrony rögzítése, a kis fixpont pedig a munkavezetéket rögzíti a tartósodronyhoz.
A hosszlánc kapcsolatok kialakításánál mechanikai (függetlenségi, áramszedés folytonossági) és villamos (áramkörökre történő osztási, külön kapcsolhatósági) igényeknek kell eleget tenni
A hosszláncrendszerek kialakításuk, elhelyezkedésük alapján két fő területre
oszthatóak:
 nyíltvonali rendszer
 állomási rendszer
Az állomási és nyíltvonali felsővezetékrendszer hosszláncainak elválasztására, a hőtágulásból adódó hosszváltozás kompenzálására szolgáló
utánfeszítések függetlenségének megteremtését szolgáló mechanikai (vonali)
szakaszolásokat és az egyes szakaszok villamosan külön álló áramköri részei
függetlenségének megteremtését szolgáló villamos (állomás előtti) szakaszolásokat építenek ki.
A mechanikai szakaszolás (vonali szakaszolás)
A mechanikai szakaszolás – a csatlakozó hosszláncok között az áramszedők
akadálytalan áthaladását lehetővé téve – csak a hosszláncok szerkezeti függetlenségét biztosítja, villamos szétválasztást nem jelent.

Vonali szakaszolás
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Villamos szakaszolás (Állomás előtti szakaszolás.)
A villamos szakaszolás elsődleges feladata – a csatlakozó hosszláncok között
az áramszedők akadálytalan áthaladását lehetővé téve – az egyes szakaszok
villamosan külön álló vonali és állomási áramköri része egymástól való elválasztása, elszigetelése.
Állomás előtti szakaszolások
Az állomás előtti szakaszolás elsődleges feladata az állomási és vonali felsővezeték rendszer villamos szétválasztása, emellett biztosítja az állomási és
vonali hosszláncok egymástól való szerkezeti függetlenségét is.

Állomás előtti szakaszolás
Fázishatárok
A fázishatárok – a csatlakozó hosszláncok között az áramszedők akadálytalan
áthaladását lehetővé téve - a villamosan független betáplálású tápszakaszok
villamosan elszigetelt, elválasztó hosszlánc kapcsolatát biztosítják.
Gyakorlatilag két állomás előtti szakaszolás egymás után helyezésével alakítható ki, amely révén a két szakaszolás között létrejön egy üzemszerűen nem
táplált un.”semleges szakasz”.
A semleges szakasz korlátozza a két villamosan független betáplálású tápszakasz közötti feszültségáthatolást.
Rendkívüli esetben (pl. a semleges szakaszon megállt villamos mozdony továbbhaladásához, vagy az alállomási áttáplálások lehetővé tételére) a fázishatár semleges szakasza szakaszolókkal feszültség alá helyezhető illetve a fázishatár villamosan áthidalható.
A fázishatár kialakítható légszigeteléssel vagy speciális fázishatár szakaszszigetelővel. A két tápszakasz közötti feszültég áthatolás gátlására a fázishatár
szakaszszigetelők középső szakasza le van földelve.
A fázishatárok rendeltetésük szerint lehetnek:
 vonali fázishatár
 alállomás előtti fázishatár
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 rendszer fázishatár
A fázishatárok kialakítását a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell elvégezni.
Vonali fázishatár
A vonalon lévő fázishatárok – a csatlakozó hosszláncok között az áramszedők
akadálytalan áthaladását lehetővé téve - a különböző táplálási szakaszok által
villamosan független betáplálású tápszakaszok villamosan elszigetelt, elválasztó hosszlánc kapcsolatát biztosítják.
A fázishatár szakaszolóinak elnevezése a vonalszakasz kezdő és végpontjáról
történik, de a név utal arra is, hogy a szakaszoló a vonali, vagy a tápvezetékben van-e elhelyezve. E szakaszolók lehetnek kézi vagy távműködtetésűek.
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Az alállomás előtti fázishatár kialakítása – a felsővezetéki hosszlánc szempontjából - azonos a vonali fázishatáréval, eltérést alapvetően a hozzájuk kapcsolódó szakaszolók kialakítása jelent.
Az alállomás előtti fázishatárnál a villamos energia betáplálása – kitáplálási
irányok megválasztását lehetővé tevő szakaszkapcsolókon keresztül történik,
amelyek kézi vagy távműködtetésűek lehetnek.
A fentiekben részletezett fázishatárok kialakíthatók speciális, e célra szolgáló
fázishatár szigetelőkkel, vagy szakaszszigetelőkkel is.
A fázishatárnál a villamos vontatás céljára szolgáló különleges jelzőket a 6.
sz. Függelék szerint kell elhelyezni.
Rendszer fázishatár
A rendszer fázishatárok – a csatlakozó hosszláncok között az áramszedők
akadálytalan áthaladását lehetővé téve - a villamosan független és nem azonos
feszültség rendszerben betáplált tápszakaszoknak - a feszültségáthatolást kizáróan - kialakított elválasztását biztosítják (például 25 kV 50 Hz váltakozó
áramú és a 3 kV egyenáramú felsővezetékrendszer találkozása).
Gyakorlati megvalósítása két egymás után sorosan kapcsolódva kialakított
fázishatár létesítésével történik, amely során a fázishatárok semleges szakaszai közötti rész – a feszültségáthatolás megelőzésére – le van földelve.
10.2.9.

A nyíltvonali felsővezeték rendszer ismertetése

A nyíltvonali felsővezeték általában egyedi oszlopokon lévő tartószerkezetekre szerelt, egymást követő hosszláncokból áll.
Feladata:
 a villamos mozdonyok áramszedős energiavételezésének biztosítása a pályára engedélyezett sebesség mellett
 helyhez kötött fogyasztó berendezések energiavételezésének biztosítása
 a táplált szakasz teljes hosszában az energiaátviteli út biztosítása
Kétvágányú pályán az egyes vágányok feletti vonali felsővezetékek egymástól szerkezetileg és villamosan is függetlenek, így a villamos energia az egyik
vonali vezeték kikapcsolása esetén a másik vonali vezetéken továbbítható a
mögöttes szakaszokra.
Egyvágányú pályán a második vonali felsővezetéket villamos szempontból a
tápvezeték helyettesíti, s így a mögöttes szakaszok táplálása ezen keresztül
oldható meg. A tápvezeték az oszlopok csúcsán lévő bakokra szerelt szigetelőkön halad.
A vonali felsővezeték az állomás előtti (villamos) szakaszolásoknál elhelyezett üzemi szakaszolón keresztül csatlakozik az állomások megkerülő vezetékéhez, s azon keresztül az állomási kapcsolókertekhez.
Nyíltvonali rendszerek általában az alábbi szerkezeti kialakításúak:
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100 mm2 CU munkavezeték + 50 mm2 horganyzott acél tartósodrony
(kétvágányú vonal két párhuzamos hosszlánc)
100 mm2 CU munkavezeték + 50 mm2 horganyzott acél tartósodrony +
tápvezeték
100 mm2 CU munkavezeték + 50 mm2 bronz tartósodrony (kétvágányú
vonal két párhuzamos hosszlánc)
100 mm2 CU munkavezeték + 50 mm2 bronz tartósodrony + tápvezeték

10.2.10.

Állomási felsővezeték

Az állomások felsővezetéke egymás mellett lévő, a kitérők felett egymást keresztező általában csoportosan felfüggesztett hosszláncokból áll.
Feladata:
 Az állomási felsővezeték hálózat, üzemviteli okok miatt vágányokra / vágány szakaszokra bontott – sugarasan táplált – áramköri elemein tartózkodó villamos mozdonyok áramszedős energiavételezésének biztosítása
 Helyhez kötött fogyasztó berendezések energiavételezésének biztosítása.
 A nyíltvonali és az állomási felsővezeték hálózat áramköreinek energia
elosztó és leválasztási feladatainak biztosítása.
Az állomási hosszláncokat a helyi adottságoktól függően:
 csoportos megfogást biztosító keresztmezőn,
 csoportos megfogást biztosító keretálláson,
 egyedi tartóoszlopokon,
lévő tartószerkezeteket tartják.

Az állomások felsővezeték hálózatában - a vágánycsoportonként történő kapcsolhatóság érdekében – egymástól villamosan elválasztott - áramköröket alakítanak ki. Az áramkörök villamos elválasztását az áramszedővel járt helyeken szakaszszigetelők, az áramszedővel nem járt helyeken pedig válaszszigetelők biztosítják.
Az áramkörök az alábbiak lehetnek:
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 állomási áramkörök,
 külön rendeltetésű áramkörök,
 egyéb áramkörök.
Az állomási áramkörök kapcsolása a kapcsolókertben, a külön rendeltetésű
áramkörök kapcsolása pedig az áramkörök közelében elhelyezett szakaszolókkal történik.
Az állomási rendszerek általában az alábbi szerkezeti kialakításúak:
Átmenő fővágányokon:



100 mm2 CU munkavezeték + 50 mm2 horganyzott acél tartósodrony
100 mm2 CU munkavezeték + 50 mm2 bronz tartósodrony

Mellékvágányokon:
 100 mm2 CU munkavezeték + 50 mm2 horganyzott acél tartósodrony
 100 mm2 CU munkavezeték + 50 mm2 bronz tartósodrony
 80 mm2 CU munkavezeték + 50 mm2 horganyzott acél tartósodrony
 80 mm2 CU munkavezeték + 50 mm2 bronz tartósodrony
 65 mm2 CU munkavezeték + 50 mm2 horganyzott acél tartósodrony
 65 mm2 CU munkavezeték + 50 mm2 bronz tartósodrony
 65 mm2 CU munkavezeték tartósodrony nélkül
Megkerülő vezeték:



150/25 mm2 ACSR, 240mm2 AASC
95 mm2 Cu, 150 mm2 Cu sodrony
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Földelések

A földelések fajtái:
- üzemi földelés,
- érintésvédelmi földelés,
- munkahelyi földelés.
Üzemi földelés
A villamos mozdonyok és a felsővezetékhez csatlakozó egyéb berendezések
(pl. előfűtő telepek, váltófűtések transzformátorai) az üzemükhöz szükséges
villamos áramot a felsővezetékről kapják. Ennek az áramnak a visszavezetése
az üzemi földelés útján történik.

Az üzemi földelést a vágányzat és a föld együttesen alkotja. Fontos, a vágányok egyes sínszálai is helyenként egymással jó vezető fémes kapcsolattal
össze legyenek kötve.
Különleges kialakítású felsővezetéki táplálási rendszereknél (Pl. 2x25kV-os
rendszer, külön földági visszavezető sodronyos rendszer stb.) a sínszálakon
kívül a rendszer párhuzamos visszavezetési utat biztosító áramútjai is részei
az üzemi földelésnek.
Nem önműködő és önműködő térközbiztosító, illetve állomási berendezéseknél csak az egyik sínszál szolgál folyamatosan az áram visszavezetésére. A
másik sínszálba épített szigetelt mezőt át kell hidalni.
Egysínszálas szigetelésű önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt
vonalakon, továbbá egysínszálas váltó- és vágányfoglaltságot jelző biztosítóberendezésekkel felszerelt állomásokon a vágányoknak váltakozva csak az
egyik sínszála szolgál a villamos vontatás üzemi földeléséül.
A másik elszigetelt sínszál a biztosítóberendezés működtetéséhez szükséges
áramot vezeti. A vágányok nem szigetelt sínszálai egymással Z alakú kötésekkel vannak összekötve.
Kétsínszálas önműködő térbiztosító berendezésekkel, továbbá a két sínszálas
szigetelésű váltó- és vágányfoglaltságot jelző biztosítóberendezésekkel felszerelt állomásokon - tekintettel a mindkét sínszál szigetelt állapotára - az üzemi
földelés a szigetelt sínszálak közé kapcsolt kiegyenlítő vágányfojtó transzformátor középkivezetéséhez fémes csatlakozással van kapcsolva.
Az új rendszerű – sínáramköröket nem használó – biztosítóberendezés esetében minden sínszál, azaz a teljes vágányhálózat villamosan egybefüggően alkotja az üzemi földelést.
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Üzemi földelés
Az üzemi földelés részeinek megbontása üzemben lévő felsővezeték mellett,
előzetes villamos kiváltás vagy feszültségmentesítés nélkül veszélyes, ezért
TILOS!
Az üzemi földelés megbontás esetén fokozott hatóképességű veszélyforrást
jelentő részei – például az alállomások földági visszavezetéseinek, a felsővezetékről táplált 25/0,230 kV-os transzformátorok és az 1500 V -os
előfűtő berendezések felsővezetéki hálózatról üzemelő transzformátorainak
síncsatlakozásai – „Erősáramú csatlakozásra figyelmeztető táblával” (4. Függelék) és a síngerinc vörös festésével figyelemfelhívóan meg vannak jelölve.
Az ilyen helyeken az üzemi földelések folytonosságát csak előzetes feszültségmentesítés után lehet megszakítani, megbontani.
A felsővezetéki hálózatról táplált oszloptranszformátorok oszlopára az 5.
Függelék szerinti „Transzformátorra figyelmeztető táblát” kell helyezni. A
transzformátort feszültség alá helyezni, csak a szabályosan kialakított üzemi
földelések esetén szabad.
Az ideiglenesen telepített párhuzamos átkötés vagy kiváltás ezeken a helyeken nem alkalmazható!
Érintésvédelmi földelés
Minden, érintésnek kitett, üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de hiba esetén feszültség alá kerülő felsővezetéki berendezést érintésvédelmi földeléssel
kell ellátni.
Az érintésvédelmi földelés kapcsolatot létesít a földelendő fémtárgy és a földelt sínhálózat között, amely eredményeképpen csökkenti hiba révén kialakuló érintési feszültséget illetve az alállomási védelem részére
észlelhetővé téve a hiba kialakulását biztosítja a hibahelyi zárlat mielőbbi
megszüntetését. A kapcsolat – az érintett vonalszakasz biztosítóberendezésének kialakításától függően - lehet közvetlen fémes, vagy közvetve szikraköz
közbeiktatásával.
Ha a csatlakozás szigetelt sínszálas biztosító berendezéshez történik, szükség
szerint (20 Ω-nál kisebb földelési ellenállás esetén) szikraköz közbeiktatásával kell kialakítani az érintésvédelmi földelést.
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Érintésvédelmi földelés
Az érintésvédelmi földelések megbontásakor veszélyhelyzet alakulhat ki,
ezért azokat csak a felsővezetékes szolgálat személyzete, a biztosítóberendezési és pályakarbantartási feljogosított személyzet végezheti el, az előzetes
óvintézkedések megtétele után (feszültségmentesítés, a javítandó, leszerelendő földelések kiváltása).
Ezen fémtárgyak érintésvédelmére egyedi elbírálás alapján érintésvédelmi
földelés helyett más érintésvédelmi mód is alkalmazható (pl. burkolás, elkerítés, stb.)
Munkahelyi földelés
Földelés, melyet ezen utasítás hatálya alá tartozó berendezéseken végzett
munkák tartalmára élet és testi épség védelem céljából ideiglenesen létesítenek, vagy amelyet az üzemi földelésen végzett munkák, mérések stb. miatt
megszakításra kerülő üzemi földelés megszakítási pont körzetében a folytonosság megtartása érdekében áthidaló kötéssel létesítenek.
A munkahelyi földelés fajtái:
- ideiglenes munkahelyi földelés,
- fix munkahelyi földelés,
- gépi földelés.
Ideiglenes munkahelyi földelés:
A földelés végrehajtásának eszköze a rendszeresített szabványos, megfelelő
állapotban levő földelőrúd.
A földelés végrehajtásakor jól vezető fémes kapcsolatot kell létrehozni az
üzemszerűen feszültség alatt álló (de a földelés telepítés előtt kikapcsolt) felsővezetéki berendezés és az üzemi földelés, vagy az azzal fémes kapcsolatban
lévő fémtárgy között.
Fix munkahelyi földelés:
Abban az esetben, ha az ideiglenes munkahelyi földelést hosszabb időre kell
telepíteni, a biztonság fokozása érdekében az üzemszerűen feszültség alatt
álló (de a fix földelés telepítése előtt kikapcsolt) felsővezetéki berendezések
és az üzemi földelés között a földelőrúdon/rudakon kívül fémsodrony segítségével is tartós, jól vezető fémes kapcsolatot lehet létesíteni. Az így elkészült
földelést fix munkahelyi földelésnek nevezzük.
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Gépi földelés:
Olyan állomásokon, ahol az ideiglenes munkahelyi földelések telepítési gyakorisága igen nagy (pl. határállomások) az ideiglenes munkahelyi földelések
telepítési idejének csökkentése érdekében gépi földelő berendezések is alkalmazásra kerülhetnek.
A gépi földelő berendezésben a földelőrudat külön e célra készült villamos
távműködtetésű földelő szakaszolók helyettesítik, az elvégzett földelés láthatóságát pedig automatikusan beálló jelzőtárcsa biztosítja (7. Függelék).
10.3. Egyéb berendezések
10.3.1.

Villamos szerelvény előfűtő berendezések

A villamos mozdonyokkal történő hatékonyabb gazdálkodás érdekében nagyobb állomásokon az induló személyszállító vonat előfűtését általában villamos szerelvény-előfűtő berendezéssel biztosítják.
A villamos szerelvény-előfűtő berendezés kapcsoló, védelmi, jelző és segédüzemi berendezésekkel ellátott 25/1,5 kV, ill. 25/1,0 kV névleges feszültségáttételű transzformátoregység, amely a felsővezeték-hálózatból nyert villamos
energiát alakítja át a fűtésre alkalmas energiává. A villamos szerelvényelőfűtő berendezés 25 kV-os feszültségszintű üzemi áramának visszavezetése
(a villamos mozdonyokhoz hasonlóan) az üzemi földelésen keresztül történik,
ezért a villamos szerelvény-előfűtő berendezés üzemi földelésének megbontása tilos. Ezen üzemi földelések folytonosságát csak előzetes feszültségmentesítés után lehet megszakítani vagy megbontani.
A villamos szerelvény-előfűtő berendezés 1500 V-os, illetve 1000 V-os feszültségszintű fűtési áramkörének része a vágányhálózat és a hozzá vezető
földági bekötés.
Ezek egyben ellátják a 1500, illetve 1000 V-os feszültségszintű fűtési rendszer üzemi földelési feladatait is továbbá csatlakozási pontjai azok érintésvédelmi földeléseinek ezért az előbbi bekezdés szerinti megszakítási, megbontási tilalom erre is vonatkozik.
Az üzemi földelések megbontásának megelőzése érdekében a tilalom hatálya
alá eső földelőkötéseket vörös színnel és a 4. Függelék szerinti táblával meg
kell jelölni.
10.3.2.

A felsővezetéki hálózatról táplált transzformátorok

Tartalék, segédüzemi ritkán elsődleges energiaellátási jelleggel a felsővezeték
hálózatról betápláltan, alkalmazásra kerülnek egyfázisú transzformátorok, melyek névleges feszültségáttétele általában 25/0,231 kV, teljesítményük pedig a
szükséglettől függő.
A transzformátorokat kis és nagyfeszültségű oldalukon egyaránt el kell látni
kapcsoló- és védelmi berendezésekkel (pl. földelő keret, stb.).
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A transzformátorok áram-visszavezetése az üzemi földelésen keresztül történik, ezért a transzformátor üzemi földelésének, továbbá a transzformátort
tartó oszlop érintésvédelmi földelésének megbontása a transzformátor bekapcsolt helyzetében TILOS!
Az ilyen tilalom alá eső földeléseket vörös színnel és az 5. sz. Függelék szerint táblákkal meg kell jelölni.
10.3.3.

Villamos váltófűtő berendezések

A téli váltóállítási nehézségek elkerülése érdekében nagyobb állomásokon,
továbbá egyes nyíltvonali kitérőknél alkalmazásra kerülnek villamos váltófűtő
berendezések is.
E berendezések energiaellátása a felsővezeték-hálózatról történik segédüzemi
transzformátorokon keresztül, így az azokra vonatkozó tilalmak ez esetben is
érvényesek.
A leírt tilalmakon túlmenően (tekintettel arra, hogy a kitérőkre is felszerelésre
kerülnek villamos berendezések) a villamos váltófűtéssel ellátott kitérőkön
bármilyen munka csak a villamos váltófűtő berendezés feszültségmentes állapotában végezhető. Minden egyéb munkavégzés esetén a P-1111/2009. Villamos váltófűtő berendezések követelmény-rendszerében foglaltakat kell figyelembe venni.
10.3.4.

Kisfeszültségű erősáramú berendezések

A villamosított vasútvonalakon az állomásokat és a nyíltvonalakat megközelítő, illetve azt keresztező kisfeszültségű erősáramú villamos
vezetékeket megközelítés esetében azokon a helyeken, ahol a felsővezetéki
berendezések veszélyeztető hatása szükségessé teszi, keresztezés során viszont minden esetben földkábeles kivitelben kell megépíteni.
A gazdaságosság érdekében villamosított állomásokon megengedett a lámpatestek felsővezetéki oszlopokon, gerendákon történő elhelyezése, továbbá a
kábelek gerendákon történő átvezetése. A megfelelő kialakítással viszont biztosítani kell a feszültségáthatolás kizárását, illetve felsővezetéki berendezések
karbantartása esetén fokozott gonddal kell eljárni a kisfeszültségű berendezésből eredő esetleges áramütés kizárása érdekében
Villamosított állomásokon a kisfeszültségű berendezések érintésvédelmi hálózatát a főelosztónál biztosító berendezés figyelembevételével az üzemi földelés részét képező vágányhálózattal fémesen össze kell kötni.
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11. Függelék - A felsővezetéki energiaellátási rendszerhez kapcsolódó
távközlő összeköttetések
11.1. A távközlő összeköttetések rendeltetése
A villamos üzem számára, az alállomások energiaellátásához a villamosított
vonalszakasz villamos üzemirányításához, valamint karbantartási- és üzemzavar-elhárítási munkákhoz, az érintettek között – külön erre a célra szolgáló értekezési lehetőséget kell biztosítani.
Az ilyen technológiai célú értekezési lehetőség biztosítása bármely vezetékes
és vezeték nélküli távközlő rendszerek alkalmazásával lehetséges, ha az:
 megszakítás nélkül rendelkezésre áll
 egyértelműen, tévedésmentesen érthető kapcsolatot biztosít
 egyértelműen beazonosítható az értekezésben részt vevő hívó és hívott
fél
 a távközlési rendszer üzemeltetője kötelezi magát a távközlő kapcsolat
esetleges megszakadása esetén, annak a lehető legrövidebb időn belüli
helyreállítására.
 a távközlési rendszer üzemeltetője kötelezi magát továbbá arra, hogy az
előre tervezett munkálatok miatt megszakadó távközlő kapcsolatról, az
érintetteket legalább 72 órával hamarabb értesíti.
 lehetőséget biztosít a hívó és hívott fél közötti kapcsolat több alternatív
úton történő kialakítására.
Az értekezési lehetőség kialakításánál előtérbe kell helyezni az Üzemeltető
által felügyelt távközlési rendszereket.
Az előzőekben felsorolt távközlési összeköttetések hiányában a felsővezeték
hálózatot (vagy alállomást) üzembe helyezni, üzemben tartani nem szabad.
11.2. FET központban, RFET központban és alállomásokon biztosítandó
értekezési lehetőségek és berendezések
11.2.1.
FET Központban, munkahelyenként:
- 1 db távközlési kezelő pult villamos üzemi kapcsolat kialakításával
- 1 db vasútüzemi kapcsolat
- 1 db közcélú vezetékes kapcsolat
- 1 db mobiltelefon
- GSM-R kapcsolat, amennyiben a rendszer lehetővé teszi.
11.2.2.
RFET központ:
- 2 db vasútüzemi kapcsolat (külső - és a tápszakasz villamos szolgálati
helyeinek előre felprogramozott hívási lehetőségével. Távvezérelt
alállomás esetén a FET központ előre programozott hívási lehetőségeivel.),
- 1 db közcélú vezetékes kapcsolat
- 1 db mobiltelefon
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11.2.3.
Alállomás:
- 2 db vasútüzemi kapcsolat (külső - és a tápszakasz villamos szolgálati
helyeinek előre felprogramozott hívási lehetőségével. Távvezérelt
alállomás esetén a FET központ előre programozott hívási lehetőségeivel),
- 1 db közcélú vezetékes kapcsolat
- 1 db mobiltelefon
11.2.4.
Vasútállomás
- 1 db vasútüzemi kapcsolat
A fentiekben felsorolt távközlési kapcsolatokat hangrögzítéssel kell ellátni.
Villamos üzemi kapcsolat
A villamos üzemi kapcsolat olyan technológiai célú távbeszélő összeköttetés,
amely valamely vasútvonal villamos üzemirányítását végző villamos üzemirányító és az alállomások, továbbá az alállomások tápszakaszára eső villamos
szolgálati helyek közötti irányító jellegű kapcsolattartásra szolgál.
A vezetékes kialakítású kapcsolatot, az alállomásról kiindulva a tápszakasz
végét jelentő fázishatáron túli első állomásig kell kiépíteni.
A kapcsolat útján összeköttetést kell tudni teremteni továbbá minden olyan
villamos szolgálati hellyel, ahol kapcsolási műveletek végrehajtására jogosított dolgozók teljesítenek szolgálatot. (pl. megálló, rakodóhely, iparvágány
kiágazás, stb.)
Vasútüzemi kapcsolat
A vasútüzemi kapcsolat a villamos üzemirányító és a különböző villamos
szolgálati helyek közötti kapcsolatteremtésre szolgál.
Technológiai célú távbeszélő összeköttetések meghibásodása esetén azok időszakos helyettesítésére is használható.
Közcélú vezetékes kapcsolat
A vasúton kívüli intézményekkel (mentők, tűzoltók, áramszolgáltató, stb.)
való értekezési lehetőség megteremtésére szolgáló közcélú kapcsolat létesítésére szolgál.
Mobiltelefon
Vezeték nélküli távközlő összeköttetésen keresztül.
GSM-R kapcsolatok
Vasútüzemi célokat kiszolgáló vezeték nélküli távközlési kapcsolat.
Hangrögzítő berendezés
Az adott- és vett közlemények rögzítésére szolgál. A hangrögzítő berendezésnek biztosítani kell:
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 a folyamatos rögzítés mellett minimálisan az elmúlt 168 óra felvételének üzembiztos megtartását,
 a folyamatos üzemet vagy az önműködő be- és kikapcsolást,
 a közlemények felvételi időpontjának behatárolását maximum egy
percnyi pontossággal.
A hangrögzítő berendezéshez csatlakoztatni – és azon folyó értekezést rögzíteni - kell minden a helyi kezelésű alállomások villamos üzem vitelében használt távközlő kapcsolatot, amelyeken rendelkezések adása - vétele történik.
A hangrögzítő berendezés megfelelő kialakításával biztosítani kell azt, hogy
illetéktelenek a berendezéshez illetve az azon rögzített adatokhoz ne tudjanak
hozzáférni, azon ne tudjanak változtatásokat végezni.
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12. Függelék - Felsővezetékes villamos üzemi munka folyamata

Felsővezetékes villamos üzemi munka folyamata
Felsővezetékes
villamos üzemi
munka igény

1

a munkavezető értesíti a
forgalmi személyzetet, ill
bejelentkezik a vill.
üzemirányítónál

a munkavezető
közli a munka
befejezését a
munkavállalókkal

vágányzár
szükséges?

a munkavezető a munka
befejezésének tényét közli a
villamos üzemirányítóval

i
vágányzár
biztosítás
n
feszültségmentesítés
történt?
feszültségmentesítés
szükséges?
i

Feszültségmentesítés

Feszültség alá helyezés
n

i
a villamos üzemirányító szóbeli
hozzájárulása a munka
megkezdhetőségére

n

n

rendelkezés a szükség szerinti
további földelőrudak telepítéséről,
a szükséges csoportok
kijelöléséről

vágányzár
történt?

i

vágányzár
lemondás

n

munkavezető
szóbeli utasítása a
munka
megkezdésére
feszültség alatt álló
berendezés, villamos vontatás
megindulhat?

Felsővezetékes villamos
üzemi munka elvégzése

i
az elvégzett munka
készre jelentése a
csoportvezetők részéről

a munkavezető értesíti a
forgalmi személyzetet a
munka befejezéséről

1

Felsővezetékes
villamos üzemi
munka vége
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13. Függelék - Feszültségmentesítés munkafolyamata villamosított vasútvonalon
Felsővezetéki berendezések feszültségmentesítése
Kikapcsolás

Munkahelyi földelés telepítése

Feszültségmentesítési
igény

kikapcsolt
berendezés
hozzájárulás
bejegyzése a
fejrovatos naplóba

forgalmi szolgálat
hozzájárulása a
feszültségmentesítéshez

*** földelőrúd
megfelelő?

n

a földelés
végrehajthattlan

vonatszemélyzet értesítése
i

jelzők kitűzése

áramkör
terheletlen?

****engedély/
rendelkezés a vill.
üzemirányítótól a
földelésre

n

i
engedély/ rendelkezés a
vill. üzemirányítótól a
kikapcsolásra ill. a
kikapcsolás megkérése

a szándékolt
művelet naplózása

villlamos üzemi
napló vagy
. kapcsolási könyv

bejelentés a
villamos
üzemirányítónak

*érintésvédelmi
földelés megvan?

n

végrehajthatatlan
kapcsolás

kezelési utasítás

bekapcsolás

****a szándékolt
földelési művelet
naplózása

villlamos üzemi
napló vagy
kapcsolási könyv

i
szakaszoló
kikapcsolása

sikeres
kikapcsolás?

saruk felszerelése

földelőrúd
felakasztása

n

i
visszakapcsolás
meggátlása

kezelési utasítás

****a végrehajtott
művelet naplózása

**a végrehajtott
művelet naplózása

villlamos üzemi
napló vagy
kapcsolási könyv

****visszajelentés a
vill. üzemirányítónak

visszajelentés a vill.
üzemirányítónak/ a
kapcsolást kérőnek

engedélyek kiadása
(villamos üzemirányító)

kikapcsolt
berendezés

Feszültségmentesített
berendezés

!

* a lépés csak kézi működtetésű berendezés esetén értelmezett
** a lépés távvezérlésű szakaszoló kikapcsolása esetén a kikapcsolást
elvégző vill. üzemirányító visszajelentése után végzendő
*** a lépés gépi földelés esetén nem értelmezett
**** a lépések csak az áramkörönkénti első földelés telepítése esetén
értelmezettek
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14. Függelék - Feszültség alá helyezés munkafolyamata villamosított vasútvonalon
Felsővezetéki berendezések feszültség alá helyezése
Munkahelyi földelés megszüntetése

Bekapcsolás

Feszültség alá
helyezési igény

földeletlen,
kikapcsolt
állapot

az érdekeltek értesítése a
feszültségmentes állapot
megszűnéséről/engedélyek
visszavonása

engedély/ rendelkezés a
vill. üzemirányítótól a
bekapcsolásra ill. a
bekapcsolás megkérése

a szándékolt
művelet naplózása

*engedély/rendelkezés
a vill. üzemirányítótól a
földelés
megszüntetésére

a szakaszoló
működés
meggátlásának
megszüntetése

földelőrúd
leakasztása

szakaszoló
bekapcsolása

saruk eltávolítása

meggyőződés a
bekapcsolás
sikerességéről

* a végrehajtott
művelet naplózása

*visszajelentés a
vill. üzemirányítónak

villlamos üzemi
napló vagy
kapcsolási könyv

n

a végrehajtott
művelet naplózása

villlamos üzemi
napló vagy
kapcsolási könyv

kezelési utasítás

villlamos üzemi
napló vagy
kapcsolási könyv

visszajelentés a vill.
üzemirányítónak/ a
vill. üzemirányító
közli a bekapcsolás
tényét az
érintettekkel

kitűzött jelzők
eltávolítása

az összes földelés
meszüntetve?

i

földeletlen,
kikapcsolt
állapot

!

forgalmi szolgálat
értesítése a feszültség alá
helyezésről

vonatszemélyzet
értesítésének befejezése

STOP
feszültség alá helyezett
berendezés

* a lépések csak az áramkörönkénti első földelés megszüntetése esetén
értelmezettek
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15. Függelék - Rakodási munkafolyamat villamosított vasútvonalon
Rakodási munkafolyamat villamos vasútvonalon
Rakodási igény

Rakodási engedély megkérése a
rakodóhely szerint illetékes
forgalmi személyzettől

ÁVU

Rakodási igény
kijelölt rakterületen?

Rakodási eng a
4.5.1 pont szerint

n

Üzemeltetési
engedély a
rakodógépre

i

Rakodás
rakodógéppel?

Érvényes
üzemeltetési
engedélyt
bemutatta?

i

n

Felelősségvállalási
nyilatkozat kitöltése

HÜSZ szerinti
érvényesség

n
i
i
Rakodási igény
villamosítottn
vágányon?

n

Rakodás nem
végezhető

i

n

Rakodás
megközelítési
távolságon
belül?
Rakodási
engedély
kiadására kijelölés

n

i

Feljogosítás a
rakodási
engedélyek
kiadására

Feszültségmentesítés

Rakodási
engedélyt
kiállítására
feljogosítottak
névsora

A rakodási
tevékenység
szabályozói

A rakodási
engedély kiállítása
két példányban

Eredeti példány a
rakodó félnek

Rakodás a
villamos
űrszelvény szerint

rendkívüli üzemi ok
miatt feszültség alá
helyezés szükséges

i

rakodási engedély
visszavonása
lehetséges?
n

n
n

Rakodás
befejezése vagy
megszakítása?

i

A rakodási engedély
visszaszolgáltatása
a kiállítónak

n
rakodási engedély
időtartama lejárt?
i

n

feszültség
mentesítés
történt?

a berendezés
feszültség alatt
állónak tekintendő!

i

Feszültség alá helyezés
Rakodási
munkafolyamat vége

*Az üzemeltetési engedély kiadását külön szabályozás tartalmazza.
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16. Függelék - Oktatási, vizsgáztatási tevékenység jogosultságai

Feljogosítás
mértéke

E101. utasítás
oktatása

E102. utasítás
oktatása

E101. utasítás
vizsgáztatása

E102. utasítás
vizsgáztatása

Oktatandó személyek

Feljogosítással
megbízható személy

E101 sz. utasítás
Oktatója

Oktató feljogosítója

Vizsgáztatója

üzemeltető területi
üzemeltető területi
erősáramú
erősáramú szervezetének
szervezetének
üzemeltető
idegen személyzet
E 101 vizsgával
oktatásra feljogosított
vizsgáztatásra
területi/központi
részére
rendelkező személyek
munkavállalói ill. E101.
feljogosított
erősáramú szervezet
utasítás oktatására
munkavállalói ill. E101.
feljogosított személyek
utasítás oktatására
feljogosított személyek
üzemeltető területi
erősáramú szervezetének
üzemi személyzet,
E 101 és E 102
üzemeltető
oktatásra feljogosított
oktatásra, vizsgáztatásra
feljogosított személyzet vizsgával rendelkező
területi/központi
munkavállalói ill. E101.
feljogosított személyek
erősáramú szervezet
részére
személyek
utasítás oktatására
feljogosított személyek
üzemeltető területi
erősáramú szervezetének
E 101 és E 102
üzemeltető központi
oktatásra feljogosított
üzemeltető központi
feljogosított személyzet
vizsgával rendelkező
erősáramú
munkavállalói ill. E102. erősáramú szervezete
személyek
szervezetének oktatói
utasítás oktatására
feljogosított személyek
E 101 és E 102
üzemeltető központi /
üzemi személyzet,
vizsgával rendelkező,
E101. utasítás
területi erősáramú
idegen személyzet,
üzemeltető központi
oktatásra, és
vizsgáztatására
szervezetének
feljogosított személyzet
erősáramú szervezete
vizsgáztatásra
feljogosított személyek
feljogosított
részére
feljogosított személyek
munkavállalói
üzemeltető területi/
központi erősáramú
üzemeltető központi
szervezet E 101 és E erősáramú szervezetének
üzemeltető központi
feljogosított személyzet
102 vizsgával
oktatatásra feljogosított
erősáramú szervezete
rendelkező
munkavállalói
munkavállalója
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E102 sz. utasítás
Oktató
Vizsgáztatója
feljogosítója

Vizsgáztató
feljogosítója

Oktatója

üzemeltető
központi
erősáramú
szervezete

-

-

-

-

üzemeltető
központi
erősáramú
szervezete

üzemeltető területi
erősáramú szervezetének
oktatói ill. az E101. és
E102. utasítás oktatására
feljogosított személyek

üzemeltető
központi
erősáramú
szervezete

üzemeltető területi
erősáramú
szervezetének
oktatói

üzemeltető
központi
erősáramú
szervezete

-

üzemeltető
területi/központi
erősáramú szervezet
oktatásra feljogosított
munkavállalói

üzemeltető
központi
erősáramú
szervezete

üzemeltető területi
/ központi
erősáramú
szervezetének
oktatói

üzemeltető
központi
erősáramú
szervezete

üzemeltető
központi
erősáramú
szervezete

üzemeltető területi
/ központi
erősáramú
szervezetének
oktatói

üzemeltető
központi
erősáramú
szervezete

üzemeltető
központi
erősáramú
szervezete

üzemeltető
központi
erősáramú
szervezetének
oktatói

-

üzemeltető
központi
erősáramú
szervezete

-

üzemeltető
területi/központi
erősáramú szervezet
oktatásra feljogosított
munkavállalói
üzemeltető területi
erősáramú szervezetének
oktatói ill. kizárólag az
E101. és E102. utasítás
oktatására feljogosított
személyek

Vizsgáztató
feljogosítója
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17. Függelék - Oktatás, vizsgáztatás ciklus- és oktatási ideje
E 101 sz. utasítás
Megnevezés

Feljogosítás mértéke

Oktatás ciklusideje

Üzemi személyzet

-

évente

Idegen személyzet

-

évente

Feljogosított személyzet

Felsővezetékes
személyzet/szervezet

oktatás, vizsgáztatás, kapcsolás,
földelés, egyedi feljogosítás esetén

évente

felsővezetékes villamos üzemi munka
végzése, szakközegi tevékenység

évente

Megnevezés
Idegen személyzet
Üzemi személyzet
Feljogosított személy
Felsővezetékes
személyzet
Oktatók/vizsgáztatók

Vizsgáztatás ciklusideje
felvételkor,
áthelyezéskor, üzembe
helyezéskor, elmaradt
oktatás esetén
felvételkor,
áthelyezéskor, üzembe
helyezéskor, elmaradt
oktatás esetén
felvételkor,
áthelyezéskor, üzembe
helyezéskor, elmaradt
oktatás esetén
felvételkor,
áthelyezéskor, üzembe
helyezéskor, elmaradt
oktatás/vizsga esetén

E 102 sz. utasítás
Oktatás ciklusideje

Vizsgáztatás
ciklusideje

-

-

-

-

évente

3 év

évi két alkalommal

3 év

E 101.
óra
1
1
1

E 102.
óra
2

Helyismeret
óra
1

12 havonta
12 havonta
12 havonta

1

6

2

6 havonta *

1

1

-

12 havonta

* E 102 és helyismeretre értendő
Változatszám:1

Megjegyzés

