
Csengős ingavonati telefon: 

 
Ingavonat fogalma: A személyszállító ingavonat olyan személyszállító vonat, 

melynél a mozdony az egyik viszonylatban hátul, a másikban elől működik. Ha a mozdony 

hátul működik, a mozdonyvezető a vonat elején lévő vezérlőkocsi vezetőállásán végez 

szolgálatot, onnan vezérlőberendezéssel működteti a hátul levő mozdonyt. 

 

A vezérlőkocsi fogalma: A vezérlőkocsi olyan vasúti személykocsi, melynek egyik 

végén vezetőfülke van, innen irányítani lehet a szerelvény másik végén lévő mozdonyt, illetve 

működtetni a vonat fékberendezését. Így ingázni lehet vele két végállomás között, az egyik 

irányban a mozdonyról, a másik irányban a vezérlőkocsiról működtetve a vonat mozdonyát. A 

két végállomáson nincs szükség a szerelvény megbontására és tolatási műveletekre, rövid idő 

alatt megfordulhat a vonat. 

 

A MÁV a megalakulása óta mindig is arra törekedett, hogy az utazóközönségének a lehető 

legjobb szolgáltatásokat biztosítsa. A személyszállító vonatok terén, az 1950-es évek végén és 

60-as évek elején a MÁV hazánkban addig ismeretlen vonat összeállítással kápráztatta el a 

nagyérdemű utazó közönségét. Az új szerelvény összeállításoknak köszönhetően minimális 

tartózkodásra sikerült egyes járatokon csökkenteni az állomási visszafordulási időt. Az akkori 

kor követelményeinek messzemenőkig megfelelő új vezérlőkocsik szolgálatba állításával 

úgynevezett egységes szerelvények voltak képezhetőek. Az új szerelvény összeállítási rend, 

hamar elnyerte az utazóközönség tetszését.  

 

Az 1950-es és 1960-as évek meghatározó vontató járműállománya a MÁV-nak a gőzmozdony 

volt. Ezen mozdonyok a különböző vonalaknak megfelelő kivitelben készültek. Az új 

vezérlőkocsik forgalomba állításával egy időben fokozatosan megkezdődtek az ingavonati 

közlekedésre átalakított vasúti gőzmozdonyok. A MÁV az akkori gőzmozdonysorozatai közül 

3 típust jelölt ki, melynek néhány jeles képviselője megkapta az ingavonati közlekedéshez 

szükséges átalakítási munkálatokat. A 3 kijelölt gőzmozdonysorozat a következő volt: 324-es, 

411-es és a méltán legendás 424-es sorozat volt.  

 

Tekintettel rá, hogy a vasúti gőzmozdony szénnel és vízzel működik, és ennek adagolását 

távolról irányítani nem lehet, ezért az átalakított mozdonyokra és azok vezérlőkocsijaikba 

úgynevezett csengős ingavonati telefonokat szereltek be. A MÁV a későbbi 

járműfejlesztéseknek köszönhetően és a dízelmozdonyok elterjedésével fokozatosan elkezdte 

kibővíteni az ingavonati szerelvényekhez kapcsolható mozdonyok körét. Így került sor aztán, 

hogy néhány M40-essorozatú dízelmozdony is megkapta a szükséges átalakításokat és az 

úgynevezett ingavonati telefonkészüléket. Mai szemmel nézve elavult technikának 

köszönhetően kezdetben a vezérlőkocsiban is, valamint a mozdonyon is teljesített ember 

vasúti szolgálatot. A két különböző helyen dolgozó személyek egymással a részükre 

rendszeresített telefon készülékkel tartották egymás között a kapcsolatot menet közben. Mivel 

az új járművekről akkoriban még nem tudták a mozdonyokat vezérelni, ezért a 

vezérlőkocsiban utazó személyzet tájékoztatása alapján irányította a szerelvény mozdonyát az 

ott szolgálatot teljesítő dolgozó.  

 

A MÁV az új szerelvények és a fokozatos járműfejlesztéseknek hatására a korábban a 324-es, 

411-es és 424-es ingavonati gőzmozdonyokhoz és az M40-es sorozatú ingavonati 

dízelmozdonyokhoz készült vezérlőkocsikat fokozatosan alakította át az új kor 



követelményeinek megfelelően. Az új típusú dízel és villanymozdonyok forgalomba 

állításával fokozatosan elérhetővé vált, hogy a mozdonyokat távvezérlés segítségével a 

vezérlőkocsiból lehessen irányítani, ezért a csengős ingavonati telefonok fokozatos kivonásra 

kerültek.  A MÁV jelenleg egyetlen vasúti járműjében sem található már meg ez a 

telefonkészülék.  Az egykori ingakocsikat összekötő vezetékek csatlakozóival kezdetben sok-

sok probléma jelentkezett. 

 

A gőzmozdonyok fokozatos forgalomból való kivonásával a MÁV egy igen jelentős korszaka 

zárult le. A nosztalgia forgalomra és az utókor számára megőrzött úgynevezett muzeális 

vasúti járművek sorai között azért még akad néhány olyan vasúti jármű, amelyben egykoron 

ezek a készülékek megtalálhatóak voltak, ám azonban mára már megszűntek ezek a 

készülékek.  

 

Csengős ingavonati telefonkészülék: A telefonkészülék egy LB típusú készülék 

volt, amit öntvény házzal szereltek fel és 2 lapos elemmel működött. Érdekes módon mindig 

hajnalban jöttek a mozdonyvezetők, hogy van nem működő készülékük, cserét kaptak, nappal 

meg helyre lett állítva a hibás telefonkészülék. A készülék öntvény házán volt elhelyezve az a 

csengő gomb, amivel egymást tudták hívni az illetékes személyek. A készülék bakelit 

kézibeszélővel volt felszerelve, melynek közepén volt megtalálható az a gomb, amit ha az 

illető személy lenyomott, akkor beszélni tudott a vonal túl felén lévő vasúti dolgozóval. 

Amint a kézibeszélő gombját a dolgozó elengedte máris már is az általa mondott szavak és 

mondatok nem voltak hallhatóak a készülék túl felén. Az egykoron használt készülékekből 

mára igen kevés példány maradt fent. Jelenleg egyetlen egy példányról tudunk, amely a 

Vándor Vasúttörténeti Kiállítás „Megy a gőzös”… gyűjteményében található.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A készülék elvi kapcsolási rajza és maga a telefonkészülék: 

 

  


