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1 A vasúti járművek osztályozása 

A vasúti járművek alapvetően két nagy csoportba sorolhatók: önjáró (vontató) és vontatott 
járművekre. Az önjáró járművek saját, beépített gépi erőforrással rendelkeznek, amely bizto-
sítja a mozgatásukat, illetve vontatásra alkalmas jármű esetén a csatolt járművek vontatását 
is. A vontatott járművek csak vontatójárműhöz csatolva továbbíthatók. 

A vasúti járművek osztályozhatók céljuk szerint is. Ebben az értelemben vannak kizárólag 
vontatási célú járművek (mozdonyok), önjáró és nem önjáró szállítójárművek (motorkocsik, 
motorvonatok, kocsik), valamint önjáró és nem önjáró munkagépek (pl. vágánykarbantartó 
gépek, daruk, segélyvonatok). 

1.1 Mozdonyok 

A vasúti járművek jól elkülönült csoportja a kizárólag vontatási célra épített gépek, a mozdo-
nyok. A mozdonyokat további csoportokba lehet osztani különböző szempontok alapján. 
Ezek közül a legfontosabb a beépített főüzemi gépezet1 szerinti csoportosítás. 

1.1.1 Mozdonyok a beépített főüzemi gépezet(ek) szerinti 

csoportosításban 

A főüzemi gépek szerint a mozdonyoknak három nagy csoportját ismerjük: a külső fűtésű, a 
belső égésű és a villamos erőforrású gépeket. A külső fűtésű gépek gőzt használnak az ener-
gia átmeneti tárolására és a mechanikai erő előállítására szolgáló gépezet meghajtására. A 
belső égésű erőforrásokkal felszerelt és a villamos táplálású vontatójárművek döntő többsé-
ge nem rendelkezik átmeneti tárolóval, amely a megtermelt energiát magában tartaná és 
abból elégítené ki a csúcsteljesítményi igényt. 

1.1.1.1 Gőzmozdonyok 

A külső fűtésű gépek legnagyobb és legváltozatosabb formákban előállított csoportja a gőz-
mozdony, amelyben a kazán-
ban elégetett tüzelőanyag által 
felfűtött víz gőzzé alakul és a 
gőzgép(ek)ben munkát végez. 
Meghajtása a gőzgépből a haj-
tott tengelyre a hajtórúdon 
keresztül, a kapcsolt tengelyek 
között pedig csatlórudakon 
keresztül, direkt mechanikus 
hajtással történik. A gőzmoz-
donyban a kémiai energia fel-
szabadulása a tűztérben zajlik, 
ahonnan a kazánban tárolt 

                                                      
1
 A vontatási célú energia-transzformációt biztosító gép vagy gépcsoport. 

 

1. ábra A legmodernebb, 303 sorozatú magyar gőzmozdony a 
Vasúttörténeti Parkban 
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vízbe hőátszármaztatás útján jut. A kazánban az elgőzölgő víz az energiát felveszi és tárolja a 
felhasználásig. A gőz munkavégző képességét ún. túlhevítő alkalmazásával lehet növelni, 
amely az elgőzölögtetett vizet (telített gőz) visszavezeti a kazánba és önálló csöveken keresz-
tül további energiát közöl vele. A gőzt tárolás után a gőzhengerek veszik fel, amelyekben a 
gőz a dugattyút a nagy nyomásnak köszönhetően eltolja. Az energia szempontjából a gőz 
tárolása valójában egy készenléti tároló, amely kapacitásáig a vontatójármű nagy teljesít-
ményt képes kifejteni. Ezt a tárolót a szolgálat megkezdése előtt fel kell tölteni (felfűtés), az 
üzem során folyamatosan megfelelő töltöttségen kell tartani, majd a szolgálat végeztével ki 
kell üríteni. A tárolás energia-vesztesége az elszivárgó hő, illetve a tárolt gőz kieresztése so-
rán keletkezik. 

A gőzmozdonyok hengereiben kétféle folyamat zajlik le. Az egyik a gőz (közel állandó) nyo-
mása által kifejtett munkavégzés szakasza, a másik a gőz nyomáscsökkenés alatti tágulással 
kifejtett munkavégzés szakasza. A gőzhengerből a gőzt közvetlenül a szabad légtérbe lehet 
kiengedni (egyszeres működésű gépek) vagy a fáradt gőzt további munkahengerbe vezetve a 
maradék energiát is munkára lehet fogni (kompaund gépek). Az egyszeres működésű gépek 
vezérlése egyszerűbb, de hatásfokuk alacsonyabb, mint a jóval összetettebb vezérlést igény-
lő kompaund gépeké. Az egyszeres működésű géppel felszerelt mozdonyok hengereinek a 
száma változatos, általában 2-4 hengeresek, a kompaund gépek hengerei általában páros 
számúak, de készültek háromhengeres kivitelben is. A fáradt gőz még a kompaundálás után 
is jelentős energiát tartalmaz. A gőzt ekkor fel lehet használni a kémény fúvatására és ezzel a 
tüzelés serkentésére vagy a tápvíz melegítésére. 

A gőzmozdonyok fűtőanyaga rendkívül változatos, alkalmazkodik az üzemeltető által besze-
rezhető primer energiahordozókhoz. Jellemző fűtőanyagok a szénféleségek (nyers szén vagy 
brikettált szén), a fa, valamint a kőolajszármazékok (nyersolaj, pakura, fűtőolaj). Ismerünk 
elektromos fűtésű gőzmozdonyt is, amely esetében a külső fűtést egy további energia-
átviteli úton keresztül villamos erőmű (pl. vízierőmű) biztosítja. A fűtőanyagot kézi vagy gépi 
úton lehet a kazánba juttatni. A fűtőanyag tárolását a mozdonyon (szertartályos mozdonyok) 
vagy a mozdonyhoz kapcsolt, e célra épített, különleges vasúti járművön, az ún. szerkocsin 
(szerkocsis mozdonyon) lehet megoldani. A szerkocsis gépek esetében a szerkocsi a moz-
donnyal folyamatosan együtt mozog, általában a különböző szerkocsi-típusok az egyes moz-
donytípusok között nem variálhatók. A szenet a mozdonyba a széntérről jellemzően 
csúszópályán lehetett eljuttatni, mivel így a legtermelékenyebb a szénvételezés. A tüzelés 
után a salakot és a hamut aknába ürítve távolítják el. 

Az energia tárolását biztosító víz megválasztása a mozdonyok üzemeltetésének fontos ele-
me. A víz a vízkőképződés miatt a kazán hatásfokát ronthatja, a kazán túlmelegedéséhez, 
rögzítő elemeinek tönkremeneteléhez, szélsőséges esetben kazánrobbanáshoz vezethet. 
Egyes vizek a kazánkövet oldják, így természetes úton segítik a kazánkő eltávolítását, megvé-
dik a kazánt nem csak a kazánkő káros hatásaitól, hanem az annak eltávolításakor bekövet-
kező esetleges sérülésektől is. A Magy. Kir. Államvasutak esetében az erdélyi vizek kedvező 
hatása miatt volt kötelező a gőzmozdonyokat rendszeresen Erdélybe küldeni, mivel az ott 
vételezett víz javította a jármű vontatási rendelkezésre állását, miközben a vonattovábbítási 
igényt ki lehetett elégíteni. A vizet a vízfelvételre kiépített állomásokon ún. vízdaruk segítsé-
gével juttatják a mozdonyba vagy a szerkocsiba. A vízdaru a vizet víztoronyból vagy egysze-
rűbb esetben a közvetlenül hozzá kapcsolt víztartályból nyeri. 
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A gőzmozdonyok között találhatók különleges építésűek is. Ilyenek például a tűz nélküli gőz-
mozdonyok. A tűz nélküli gőzmozdonyok robbanásveszélyes területeken teljesítenek szolgá-
latot. Kazánjuk nincs, a működtetésükhöz szükséges nagynyomású gőzt külön erőműben 
állítják elő és egy tartályban tárolják. 

Szintén különleges építésűnek számítanak a csuklós gőzmozdonyok. Az ilyen mozdonyok 
ívben haladási tulajdonságai kedvezőek, miközben jelentős vonóerejük van, ezért alapvetően 
hegyi pályákon alkalmazzák. Ezeknek a két legelterjedtebb változata a Mallett-rendszerű és a 
Garratt-rendszerű. A Mallett-rendszerű gőzmozdonyok esetében a két, gépezettel ellátott 
mozdonyrész közül az egyik mereven kapcsolódik a kazánhoz, a másik a tűztér felé eső végén 
elhelyezkedő forgáspont körül el tud fordulni és csúszótámon támasztja alá a kazán füstszek-
rény felőli végét. A Garratt-rendszerű mozdonyok esetében a két futómű közé függesztik a 
kazánt és a vezetőállást tartalmazó keretet. A futóművek fölött helyezkedik el a két víztartály 
és a vezetőfülke mögött a széntároló. Épült három gépezettel ellátott kompaund gőzmoz-
dony (Eire vasút 1914.) is, de nem lett sikeres. 

Meg kell említeni a „fordított” kazánnal épült homlokfülkés mozdonyokat is. Ezekből a me-
netiránynak megfelelően igen jó kilátás volt, viszont a fűtőanyag ellátása nehézkes volt. Az 
olajtüzelésű mozdonyok esetében azonban megoldható volt a homlokfülkés kialakítás elő-
nyeinek kihasználása. 

Megjegyzés: Mivel a gőzmozdonyok üzeméről a jelenlegi alacsony darabszámuk miatt nem kívánunk bő-
vebben szólni, néhány energetikai tárgyú rendszertechnikai megjegyzést kell hozzáfűzni. A 
gőzmozdonyok esetében a kazán által a gőzbe táplált energia biztosítja a segédüzemi be-
rendezések energia-ellátását is. Ezek közül két rendszert kell kiemelni: a sűrített levegős 
fékrendszert és a vonatfűtést. A sűrített levegőt a gőzmozdonyokon gőzüzemű, dugattyús 
gépek állítják elő. Az ehhez szükséges energia szintén gőz formájában hagyja el az energia-
tárolót. A vonatfűtés szintén gőzvezetéken folyik, a friss gőz a személykocsik fűtőtestjein 
adja le az energiáját. Ez a gőzfogyasztás a gőzmozdony által leadható teljesítményt jelentő-
sen képes befolyásolni, különösen a nagy teljesítményigényű szakaszokon (sűrű gyorsítás, 
illetve hegyi pálya esetén). 

1.1.1.2 Gőzmotoros mozdonyok 

A gőzmotoros mozdonyok esetében a gőzmozdonyoktól való legnagyobb eltérés az alkalma-
zott nyomásban és a gépezet elérhető fordulatszámából adódik. A gőzmotoros mozdonyok 
jellemzően áttételesek, a lassító áttétel biztosítja a megfelelő nyomatékot a hajtáshoz. A 
gőzmotorokat sokkal inkább motorkocsikon alkalmaztak, mivel ott a kis helyigény és az ala-
csony nyomaték-szükséglet egyszerre volt jelen. 

1.1.1.3 Gőzturbinás mozdonyok 

A gőzturbinás mozdonyok gőzgép helyett turbinával alakítják át a gőzben felhalmozott ener-
giát a hajtáshoz szükséges mechanikai munkává. Alapvetően a gőzturbina a mozdonyokon 
nem terjedt el. 

 

 

 



1. A VASÚTI JÁRMŰVEK OSZTÁLYOZÁSA   15 

 

 Kisteleki, Csiba, Sábitz, Szigeti, BME  www.tankonyvtar.hu 

1.1.1.4 Villamos mozdonyok 

A villamos táplálás lehetővé teszi, hogy a 
nagy vontatási teljesítményt ne a jármű 
fedélzetén kelljen előállítani, így a holt 
tömeg csökken, a teljesítmény pedig nö-
vekszik. Az első villamos vontatójárművet 
1879-ben a berlini világkiállításon mutat-
ták be. A Siemens által épített gép megnyi-
totta a villamos üzemű gépek máig tartó 
történetét és fejlődését. A villamos moz-
donyok kezdetben egyenfeszültségről 
üzemeltek és alapvetően a gőzmozdonyok 
számára kedvezőtlen, főleg városias kör-
nyezetben, valamint az alagutakban üze-
meltek. Ugyanakkor a villamos vontatás 
nagyon gyorsan fejlődött, egyre több fela-
datot el tudtak látni és fő jellegzetességeik 
is kialakultak. 

A villamos mozdonyok közül megkülönböztetjük a vontatómotorok felépítése szerint az 
egyen- és váltakozó áramúakat. Az egyenáramú motorok esetében elterjedtek a soros ger-
jesztésű (öngerjesztő) gépek, mivel külső jelleggörbéjük közel áll a távolsági vontatásban 
megfelelőnek tartott teljesítménytartó görbéhez. A soros gerjesztésű gépek a váltakozó fe-
szültséggel való táplálhatóságuk (univerzális motorok) miatt is fontosak a vasúti vontatás-
ban. Hátrányuk a nagy méret, a kommutáció miatt az alkalmazható frekvencia korlátossága, 
valamint a kommutátor karbantartás-igénye. A váltakozó áramú gépek esetében az aszink-
ron gépek a legelterjedtebbek, de épültek szinkrongépes járművek is a kedvező fázistényező 
és a sebességtartási képesség miatt. 

A villamos mozdonyok betáplálás szerint lehetnek alsó- és/vagy felsővezetékesek. Mindkét 
esetben megoldható az egy- és a többfázisú rendszer használata. Épültek kizárólag felsőveze-
tékes háromfázisú villamos mozdonyok is (három vezetékkel). A villamos táplálástól való 
függés miatt a mozdonyok csak villamosított szakaszokon közlekedhetnek, ugyanakkor a 
többféle villamosítási rendszer miatt ezeken belül is korlátozottan. A korszerű járműhajtások 
lehetővé teszik ezeknek a korlátoknak a legalább részleges feloldását, így a villamos mozdo-
nyokat csoportosíthatjuk egyáramnemű és többáramnemű, illetve az azonos áramnemen 
belül is egy- és többfeszültségű mozdonyokra. Jellemzően a villamos hajtásláncú mozdonyok 
közül kerülnek ki a vegyes erőforrású (dízel és villamos) mozdonyok. 

A villamos mozdonyok esetében különösen a korai időkben jellemző volt a merev tengelyes 
kialakítás akár négy-hat hajtott tengely esetén is. Ezt a gőzmozdonyok számára épített pá-
lyák tették lehetővé, így nem volt szükség forgóvázak beépítésére. A korai villamos mozdo-
nyok sok esetben csak egy, nagyméretű vontatómotorral rendelkeztek, amely vakforgattyún 
és rudazaton keresztül hajtotta a vontatásra kialakított tengelyeket. A korai hegyipályás vil-
lamos mozdonyok éppen ezért csuklós kialakításúak voltak. Legjellemzőbb képviselőjük a 
„krokodil”-nak nevezett vontatójármű-család (pl. Ce 6/8-as típusú), amely három részből állt. 
A vonatatás feladatát két, egy-egy vontatómotorral felszerelt, négytengelyes (ebből 3 haj-

 

2. ábra Az 50 Hz-es villamos vontatás úttöröje, 
Kandó Kálmán által tervezett V40 sor. villamos 

mozdony 
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tott) egység végezte, a vezetőfülke és a szabályozó berendezések ezek közé, csuklós mecha-
nizmussal kerültek befüggesztésre. 

A korszerű villamos mozdonyok jellemzően forgóvázas kivitelűek, ez alól csak a kis, kéttenge-
lyes gépek képeznek kivételt. A forgóvázak jellemzően két-vagy háromtengelyesek. A hat-
tengelyes mozdonyok között található, csuklós, csukló alatti (Jacobs-) forgóvázas kialakítás, 
illetve oldalirányú mozgást lehetővé tevő középső forgóvázzal felszerelt, három forgóvázas 
gép is. A hattengelyes kialakítás korábban jobban elterjedt, mivel a villamos berendezések 
tömegét az adott tengelyterhelés mellett csak így lehetett beépíteni. Ennek következménye 
a jó indító vonóerő volt. A korszerű vontatójárműveknél általában kerülik a háromtengelyes 
forgóvázak alkalmazását, mivel egy tengelyt (általában a középsőt) az ívben haladás meg-
könnyítésére eltérően kell kialakítani, ez pedig mind gyártási, mind pedig fenntartási szem-
pontból hátrányt jelent. 

A korszerű villamos vontatásban a távvezérlés lehetősége biztosítja a változtatható összeállí-
tású vonóerővel rendelkező szerelvények kialakítását. A távvezérlés megvalósítható kábelen, 
illetve rádiós adatátvitellel. Ez utóbbi esetben a kocsikon elhelyezett kábelek nélkül is meg-
valósítható a vonat különböző pontjai elhelyezett mozdonyok szinkron üzeme. 

1.1.1.5 Dízelmozdonyok 

Az energiaátalakításban belső égésű gépe-
ket használó mozdonyok közül a legelter-
jedtebbek a dízelmozdonyok. A belsőégésű 
motorok fejlődése lehetővé tette azok al-
kalmazását a vasúti vontatásban is. A vas-
úton a jó hatásfokú és üzemanyag szem-
pontjából kedvezőbb dízelmotorok terjed-
tek el. A dízelmozdonyok legnagyobb elő-
nyei a gőzüzemű gépekkel szemben az ala-
csony beüzemelési idő és a jobb hatásfok. 

A dízelmotorok először motorkocsikon je-
lentek meg kis méretük és gazdaságos üze-
mük miatt. Ezt követte a tolatóüzemben 
történő elterjedésük, ugyanis a tolatás a 
gőzmozdonyokkal nehézkes és nagyon rossz hatásfokú volt. A vonali dízelmozdonyok elter-
jedését a kis teljesítményű motorok akadályozták, ugyanakkor a távvezérlések előretörésével 
a probléma többszekciós, vagy egyszekciós, de szinkron üzemben működtethető mozdo-
nyokkal megoldható volt. A korszerű dízelmozdonyok esetében már az egy egységbe beépí-
tett teljesítmény is meghaladja a gőzmozdonyok fénykorában elérhető teljesítményeket, 
ráadásul a tapadó tömeg is kedvezőbb, mint a gőzmozdonyok esetében. 

A dízelmozdonyokban használt belsőégésű motorok általában álló, soros vagy V-
elrendezésűek. Az ellendugattyús gépek közül meg kell említeni a Napier Deltic (BR55) sor. 
mozdonyt, amely a korai dízelmozdonyok közül a három főtengely ellenére kiemelkedő 
megbízhatóságot és az alacsony tömeg mellett jó vontatási tulajdonságokat mutatott. A dí-
zelmozdonyokban korábban jellemző volt a kétütemű (Roots-fúvós vagy turbós) dízelmotor-
ok alkalmazása. Mivel ezek a motorok a tengerészeti és erőművi technikából is kezdenek 

 

3. ábra A legsikeresebb magyar dízelmozdony, a 
DVM2 típusú, villamos erőátvitelű gép 
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kiszorulni, előtérbe kerültek a négyütemű, főleg feltöltött motorok. Ez utóbbiak a bányászat-
ban (dömperek) is elterjedtek, így a környezetvédelmi fejlesztéseket könnyebb átültetni a 
vasúti technikába. A két- és négyütemű motorok közötti különbségekről és azok következ-
ményeiről a Dízelmotoros Vasúti Járművek c. tanszéki jegyzetben található bővebb kifejtés. 

A vasúti vontatójárműveken szekciónként (önálló, nem csuklósan kapcsolt járműegységen-
ként) hagyományosan egy vagy két dízelmotor helyezkedik el. A 2000-es évek végén előreha-
ladott kísérletek folynak többmotoros dízelmozdonyok építésére. A többmotoros mozdo-
nyok esetében minden egyes vontatómotorhoz tartozik egy-egy dízelmotor és az állítja elő az 
adott vontatómotor meghajtásához szükséges teljesítményt. Ennek a technikának a várható 
előnye a motorok gyártása során a kedvezőbb környezetvédelmi jellemzők elterjesztése, 
viszont hátránya a bonyolult, számítógépes szabályozás igénye. 

A dízelmozdonyok erőátvitel szerint három csoportra oszthatók: mechanikus, hidraulikus és 
villamos erőátvitelű gépekre. Kombinált gépek jellemzően a kisebb teljesítményű gépeknél, 
illetve a motorkocsiknál jellemzők. A mechanikus gépek esetén a dízelmotor által előállított 
energia egy fogaskerekes áttételi művön keresztül hajtja a tengelyeket. A mechanikus hajtás-
lánc lehet tisztán fogaskerekes, vagy vakforgattyús-rudazatos is. A mechanikus hajtás előnye 
a jó hatásfok, hátránya, hogy a belsőégésű motor külső jelleggörbéjét arányosan képezi le, 
így indítónyomatéka nincs, azt pl. csúsztatásos tengelykapcsolóval kell előállítani. (A hidrauli-
kus technika fejlődésével a hidraulikus és mechanikus elemeket ötvöző hidromechanikus 
hajtóművek terjedtek el nagy mennyiségben.) 

A hidraulikus hajtás esetében a hidrodinamikus hajtóművek terjedtek el. Ezek hidraulikus 
tengelykapcsolókból és nyomatékváltókból állnak. A hidraulikus hajtások előnye a hajtómű 
alacsony tömege, illetve megfelelően méretezett hajtás esetén egyes munkapontokban a 
viszonylag jó hatásfok. A hidraulikus hajtások hátránya, hogy a kitüntetett munkapontok 
kivételével rossz hatásfokkal üzemelnek, különösen az indításkor. A hidraulikus hajtóművek-
be sok esetben hidraulikus retardert is építenek a lejtmeneti fékezés elősegítésére.  

A dízelmozdonyok esetében a legkorábbi időktől jellemző hajtás volt a villamos üzemű meg-
hajtás. Tekintettel arra, hogy a motormozdonyokat a villamos mozdonyok megjelenése után 
fejlesztették ki logikus volt a villamos hajtáslánc kiegészítése egy fedélzeti erőgéppel, amely 
a villamos energia előállítására szolgált. A dízel-villamos üzemű mozdonyok a mai napig ezen 
az elven épülnek fel. Számtalan változatuk ismert. Egyik jellemzőjük a főgépcsoportban elhe-
lyezkedő villamos generátor típusa, eszerint megkülönböztetünk egyenáramú (jellemzően 
dinamós) és háromfázisú (jellemzően gerjesztett szinkron) generátoros gépcsoportokat. A 
járművek vontatómotorjai esetében is a betáplált áramnem szerint lehet különbséget tenni, 
így vannak egyenáramú (jellemzően soros gerjesztésű), illetve váltakozó áramú (aszinkron) 
vontatómotorok. Az aszinkron vontatómotorok elvileg közvetlenül kapcsolódhatnak a szink-
rongenerátor körére, de jellemző ebben az esetben is az egyenáramú közbenső kör alkalma-
zása a frekvencia-szabályozás megvalósíthatósága érdekében. 

A villamos hajtásláncú mozdonyok tulajdonságait kihasználandó folynak kísérletek akkumu-
látoros pufferüzemű mozdonyokkal. Az akkumulátorok segítségével tárolt energia a mozdo-
nyok dízelmotorját kímélheti, amennyiben megvalósítható a motor állandó fordulatú üzeme, 
környezetvédelmi szempontból igen kedvező rendszer hozható létre. Megfelelő akkumulá-
tortelep esetén a mozdony részben a dízelmotor használata nélkül, akkumulátorról is üze-



18          VASÚTI JÁRMŰVEK ÜZEME ÉS DIAGNOSZTIKÁJA 

 

www.tankonyvtar.hu   Kisteleki, Csiba, Sábitz, Szigeti, BME 

meltethető, illetve az akkumulátorok más erőforrásról is feltölthetők. A rendszer hátránya az 
akkumulátorok terhelhetőségében rejlik. Az elméleti kapacitásukhoz képest 1/5-1/3 a való-
ban károsodás nélkül kihasználható teljesítmény.  

A dízelmozdonyok esetében itt csak megemlítjük a segédüzemeket. A dízel gépcsoport tulaj-
donságai miatt lehetőség van a segédüzemek hajtására közvetlenül a főüzemi dízelmotorról, 
illetve szóba jöhet a főgenerátorról származó feszültséggel való meghajtás is. 

1.1.1.6 Gázturbinás mozdonyok 

Svájcban már az 1930-as évek végén épült kísérleti gázturbinás mozdony, majd több ország-
ban építettek kísérleti gépeket. A gázturbináknak alapvetően a nagy teljesítményű és nagy 
sebességű járművekben szántak szerepet. Kísérleti mozdonyok épültek például Nagy-
Britanniában (villamos és mechankius-rudazatos (!) hajtáslánccal), az Egyesült Államokban 
(Union Pacific, villamos hajtáslánccal), a Szovjetunióban illetve a technológia Franciaország-
ban menetrend szerinti szolgálatba került motorvonatban (ETG/RTG). A gázturbina tömeg-
teljesítmény aránya ugyan kitűnő volt, de magas fajlagos fogyasztása az olajárak emelkedé-
sével párhuzamosan megakadályozta elterjedését. Ugyanakkor a földgáz tüzelőanyagú gáz-
turbinás járművek fejlesztése a 2000-es években új erőre kapott Oroszországban. Csuklós 
mozdonyaiknak a nehéz teherforgalomban szánnak szerepet. Meg kell említeni, hogy a moz-
donyok létjogosultságát alapvetően a jelentős orosz földgázkincs indokolja. [1] 

1.1.2 A mozdonyok osztályozása feladatkör szerint 

1.1.2.1 Tolatómozdonyok 

A tolatómozdonyok feladata a vasúti járművek mozgatása az állomásokon, üzemi- és 
rendezőpályaudvarokon. Üzemi sebességtartományuk ritkán haladja meg a 80 km/h-t. A 
tolatómozdonyok jellemzően alacsony sebességgel közlekednek, üzemidejük jelentős részé-
ben vonóerőt nem fejtenek ki. Külön meg kell említeni a gurítódombi szolgálatot, amely igen 
alacsony sebességű folyamatos haladást igényel. A tolatómozdonyok jellemző felhasználása 
még az iparvágányok kiszolgálása, amely során nyílt vonalon, vonatként is kell közlekedniük, 
de az iparvágányok kiszolgálásakor már a tolatóüzemi képességek kerülnek előtérbe. A tola-
tószolgálat fontos követelménye, hogy a járműből a jelzésadó személyt, a pálya menti jelző-
eszközöket, illetve a tolatáskor mozgatott járműveket jól lehessen látni, valamint a menet-
irány-váltáskor a járművezető a lehető legrövidebb idő alatt az ellenkező irányba jó kilátást 
biztosító vezetőállásba tudjon menni.  

A korszerű adatátviteli rendszerek lehetővé teszik a mozdonyok rádiós távvezérlését is. Eb-
ben az esetben a tolatási műveletek a mozdonyon tartózkodó személyzet nélkül hajthatók 
végre, akár a mozgatandó elegy menetiránnyal ellentétes végén elhelyezett géppel is kivite-
lezhető az egyszemélyes mozgatás. 
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A tolatószolgálatra a legkevésbé 
alkalmasak a gőzmozdonyok, 
mivel azok folyamatos gőz alatt 
tartása jelentős energiát igényel. 
Éppen ezért a gőzmozdonyokat 
igyekeztek felváltani villamos, 
illetve dízel tolatómozdonyokkal. 
A hazai villamosítás története 
miatt Magyarországon a dízel 
tolatás került előtérbe, a hazai 
mozdonygyártás fontos és expor-
tált termékei voltak a tolató-
mozdonyok. A dízel tolatómoz-
donyok fontos követelménye, 
hogy jó indító vonóerejük legyen, 
illetve a dízelmotor alapjárati fogyasztása alacsony legyen. A dízelmozdonyok esetében ked-
vezőtlen, hogy a hidegindítás időszükséglete miatt a motort télen ritkán állítják le, ezzel nő 
az üzemanyag-fogyasztás. A villamos üzemű járművek esetében a tevékenységek közötti 
szünetekben az energia-felhasználás minimális, üzemük gazdaságosabb, mint a dízelmozdo-
nyoké. 

1.1.2.2 Tehervonati mozdonyok 

A tehervonatokra optimalizált mozdonyok a vonali mozdonyok közé tartoznak. Jellemzőjük, 
hogy nagy indítónyomatékkal és viszonylag alacsony (100-140 km/h) végsebességgel rendel-
keznek. Egyes esetekben vonatfűtővel sem rendelkeznek (ez különösen a gőzfűtés idején 
volt lényeges megtakarítás, de a dízelmozdonyok esetében most elhanyagolható). A teher-
vonatok jellemzője a nagy távolságok állandó sebességgel történő megtétele, így a tehervo-
nati mozdonyokat is erre optimalizálják. Az Egyesült Államokban jellemző a nehéz tehermoz-
donyok esetében a hattengelyes kialakítás és a távvezérelt üzem (az általános célú mozdo-
nyok jellemzően négytengelyesek). A gőzmozdonyok esetében a tehermozdonyokra jellemző 
volt a kisebb kerékátmérő és a nagy tapadási arány. A dízel és villamos vontatásban manap-
ság egyébként is a 100%-os tapadási arány jellemző, a kerékátmérők pedig a járműtípusokon 
belül ritkán változnak. 

A tehervonati mozdonyok fontos jellemzője a tartós lejtmeneti fékezés képessége. Le j-
tőn a vontatott elegy fékezésére szerencsés dinamikus féket alkalmazni a súrlódásos 
fékberendezések (jellemzően légfék) helyett. A fékberendezés által disszipálható telje-
sítmény ugyanakkor korlátos, mind rövid idejű, mind pedig tartós lejtmeneti üzemben. 
A lejtmeneti fék által disszipálható teljesítményt a fék hűtése határozza meg, amely 
rendszerint valamilyen kényszerhűtés. A villamos mozdonyok esetében a visszatápláló 
fékezéskor az elvonásra kerülő energia ugyan a felsővezetékbe kerül, de a gépezet h ű-
tését ekkor is biztosítani kell – a disszipatív fékek esetében alkalmazottnál jóval na-
gyobb teljesítménnyel. 

 

4. ábra V46 sor. tolatómozdony - tehervonati szolgálatban 
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1.1.2.3 Személy- és gyorsvonati mozdonyok 

A személyszállító szerelvények továbbítására alkalmas mozdonyok általában magasabb (160-
230 km/h) végsebességgel, illetve személyvonatok jellegzetességeinek megfelelő berendezé-
sekkel (vonatfűtés, utastájékoztatás) rendelkeznek. Az azonos járműcsaládba tartozó sze-
mély-és tehervonati mozdonyok esetében azonos kialakítás mellett a hajtómű áttételében, 
valamint a forgóváz-szekrény kapcsolat robusztusságában van különbség. A kifejezetten 
személyvonati (regionális) mozdonyok jobb gyorsítóképességgel és alacsonyabb végsebes-
séggel kell rendelkezzenek. A távolsági vonatok esetében a végsebesség és a tartósan lead-
ható teljesítmény a meghatározó. A személyszállító vonatok esetében egyre nagyobb hang-
súly helyeződik az ingavonati üzemre, mert a végállomási vagy vonalközi menetirány-fordítás 
ebben az esetben a legegyszerűbb.  

1.1.2.4 Univerzális mozdonyok 

Az ún. univerzális mozdonyok feladatköre alapvetően nem speciális, de sokszor tűznek ki 
elsődleges feladatot az adott mozdonysorozat számára. Különösen a villamos mozdonyok 
esetében jellemző az univerzális kialakítás a teher és regionális üzem esetében (120-160 
km/h sebességig alkalmazott, egyszerűbb futóművel és hajtással rendelkező, de dinamikus 
fékkel és vonatfűtővel felszerelt mozdonyok).  

1.2 Teherszállító járművek 

A teherszállítás a vasútüzemek döntő többségében teherkocsikkal zajlik. Ebből megfontolás-
ból a teher-motorvonatokról a 1.2.5 pontban teszünk említést, addig az önálló főüzemi erő-
géppel nem rendelkező teherkocsikkal foglalkozunk. A vasúti teherkocsi meghatározása [2] 
szerint a következő: A vasúti teherkocsi a pályához kötött szárazföldi közlekedés olyan szállí-
tóeszköze, amelynek jellegzetessége: 

– a tömeges anyag- és áruszállítás, 

– a szállítmányhoz igazodó kiképzés, 

– a biztonság. 

A vasúton elszállítandó tömegáruk, anyagok sokfélesége, eltérő méreteik, állaguk, halmazál-
lapotuk, súlyuk, raktározási és rakodási módjuk, valamint védelmi igényeik egymástól külön-
böző kialakítású kocsitípusok létrehozását eredményezték. 

A kocsiszekrény fő méreteinek meghatározásakor fő szempont a kocsinként szállítandó ra-
komány mennyisége. A magasságnak a rakodási kötöttségekhez kell igazodnia, a kocsi hosz-
sza, szélessége és alakja a kocsiszerkesztési rakszelvények és a hozzájuk tartozó szűkítési 
előírások alapján kerül meghatározásra. Mindemellett figyelembe veendőek a kocsi közleke-
dési vonalain megengedett tengelyterhelés és méterenkénti tömeg értékek is. 

A rakománynak a kocsik kialakítása szempontjából fontos paraméterei a méterenkénti tö-
meg (t/m-ben), és a térfogattömeg (t/m3). [4.][5.] 

1.2.1 Pőrekocsik 

A teherkocsik egyik alaptípusát az ún. pőrekocsik alkotják, melyeknek több változatát hasz-
nálják: 
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1.2.1.1 Normál pőrekocsi 

Az oldalfalain lecsapható rakoncákkal, a homlokfalain betűzhető támrudakkal épül. vagy Al-
kalmas hosszú, közepes méterenkénti tömegű (kb. 1,3 t/m) rakomány szállítására, és kis tér-
fogattömegű (0,2 t/m3) áruk elhelyezésére is. 

1.2.1.2 Nehéz darabos árut szállító pőrekocsi 

Nagy méretű és tömegű gépek, acélszerkezetek szállítására kialakított pőrekocsi. 

1.2.1.3 Alacsony oldalfalú pőrekocsi 

Nehéz rakomány szállítására használják, akár 6 tengelyes kialakításban is épül. Az oldalfalak 
kiemelhető táblák, magasságuk kb. 0,5 m. 

1.2.1.4 Forgózsámolyos pőrekocsi 

A szokványos pőrekocsinál hosszabb, merev rakományok (pl. fatörzsek, sínek, kötegelt áruk 
stb.) szállítása megoldható két darab, forgózsámolyos kocsival. Bizonyos esetekben egy hosz-
szú kapcsolórúd, más esetekben pedig maga a rakomány biztosítja a két kocsi közötti össze-
köttetést. 

1.2.1.5 Gépkocsiszállító pőrekocsi 

A kis méterenkénti tömeget jelentő gépkocsikat egy alsó és egy felső szinten, lehorgonyzó 
szerkezetek segítségével rögzítik. Az emelt padlózat két vége lehajtható, hogy a homlokrako-
dó hidat csatlakoztatni lehessen. 

1.2.1.6 Konténerszállító pőrekocsi 

A konténerszállító pőrekocsik rakodóterének méreteit a szabványos konténerek helyigénye 
szerint tervezik. 

1.2.1.7 Kamionszállító (Ro-La kocsi) 

Különleges, süllyesztett rakfelületű, zárt 
vonatban közlekedő kocsi, amely kifejezet-
ten kamionok vasúti szállítását végzi. Jel-
lemzője a kis kerékátmérő és a nagy meny-
nyiségű (8-10) tengely. Folynak ugyan kí-
sérletek olyan kocsikkal, amelyekre a te-
hergépkocsik oldalról hajthatnak fel, de a 
jelenleg bevett gyakorlat szerint az egész 
szerelvényt csak az egyik végéről tudják 
megrakodni, így a technológiai idők jelen-
tősen megnövekednek. 

1.2.1.8 Mélyített rakfelületű 

(hattyúnyak alakú) kocsi 

A mélyített raktéren nehéz és magas gépek, géprészek szállíthatóak úgy, hogy a rakszelvényt 
ne lépjék túl. 

 

5. ábra Kifordítható rakterű Ro-La kocsi nyerges 
félpótkocsi szállításához 



22          VASÚTI JÁRMŰVEK ÜZEME ÉS DIAGNOSZTIKÁJA 

 

www.tankonyvtar.hu   Kisteleki, Csiba, Sábitz, Szigeti, BME 

1.2.1.9 Rakományhoz alakítható kocsi 

Különféle különleges méretű rakományok szállításra építik, középső részét különböző csere-
tagokkal lehet felszerelni. 

1.2.2 Nyitott, oldalfallal rendelkező kocsik 

A vasúti teherkocsik egy másik alapvető típusa a nyitott kocsi, mely az időjárás hatására nem 
károsodó rakomány szállítására alkalmas. Főbb változatai: 

1.2.2.1 Alacsony oldalfalú nyitott kocsi: 

Az oldalfalak magassága kb. 0,5 m, ezáltal a kocsi közepes térfogattömegű ömlesztett áruk 
(homok, érc, zúzottkő és kavics, 1,3-1,7 t/m3 között) , darabos áruk (vasbeton elemek, rön-
kök, deszkák) befogadására alkalmas. A kisebb térfogattömegű (0,6-1,2 t/m3), bálázott vagy 
kötegelt rakomány az oldalfalakon elhelyezkedő rakoncák segítségével rögzíthető. 

1.2.2.2 Magas oldalfalú nyitott kocsi 

A legáltalánosabban használható, és 
ezért a legelterjedtebb teherkocsi-
típus. Ilyen kocsikkal 0.75 t/m3, vagy 
nagyobb térfogattömegű ömlesztett 
anyagok szállíthatók. Teherbírásuk 
30 vagy 60 t, annak megfelelően, 
hogy két- vagy négytengelyes kivi-
telben készülnek (6. ábra). 

1.2.2.3 Lefedhető nyi-

tott kocsi 

Ezeket a – szerkezeti kialakításuk és 
a rakomány szempontjából – nyitott 
kocsikat beázásmentes fedéllel látják el, melyek megvédik a rakományt az esőtől. 

1.2.2.4 Önürítő fenékajtós gondolakocsi 

A kocsi sík padlózata lecsapható ürítőajtókból áll, a kocsiban szállított darabáru homlok- vagy 
körbuktatón is kirakodható. 

1.2.2.5 Önürítő nyeregplatós garatkocsi 

Az oldalajtók felhajthatóak, így az ömlesztett áru nagyon gyorsan üríthető a vágány mellett 
direkt erre a célra kiképzett csatornába. 

1.2.2.6 Önürítő tölcsérkocsi 

Az ömlesztett áru ürítési sebessége egy állítható zárószerkezet segítségével szabályozható. 

1.2.2.7 Billenthető önürítő kocsi 

A kocsi tárolószekrénye vagy edénye billenthető. A billentéssel járó súlyponteltolódás miatt 
a kocsit ilyenkor lehorgonyzó szerkezettel kell rögzíteni. 

 

6. ábra Magas oldalfalú, nyitott, széles nyomközű kocsi 
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1.2.2.8 Kohászati kocsik 

Ezen a kocsik különleges kiképzését a szállítandó anyag fizikai tulajdonságai (halmazállapot, 
hőmérséklet, sűrűség) szabják meg. 

1.2.3 Fedett teherkocsik 

A teherkocsik harmadik alaptípusát a fedett teherkocsik képezik. Jellegzetes fedett teherko-
csik: 

1.2.3.1 Normál fedett kocsi 

Általános célú használatra készítik, alkalmas 
például ömlesztett, bálázott, zsákban tárolt vagy 
darabos áruk szállítására. (7. ábra) 

1.2.3.2 Nagy rakterű, tetőtölté-

sű fedett teherkocsi 

A jellemzően 0,6-0,8 t/m3 térfogattömegű öm-
lesztett rakomány a tetőn lévő garatokon ke-
resztül rakodható be. A kocsi ürítés a padlóba 
épített tölcséreken, vagy az oldalfalajtókon ke-
resztül történik. 

1.2.3.3 Nyitható tetejű és oldalfalú fedett kocsi 

Az elmozdítható tetőzet a daruval való rakodást, az elmozdítható oldalfalak a villás targoncás 
rakodást teszik lehetővé. 

1.2.3.4 Szarvasmarha-szállító kocsi 

A szarvasmarhák, lovak és egyéb, hasonló méretű állatok szállítására tervezett „marhava-
gonok” jellemzői az oldalfalakon elhelyezkedő szellőzőrácsok, a napsugárzás ellen védő tető-
szigetelés, az ajtónyílásokból kihajtható, botlásmentesített hidak, a kocsi belsejében kialakí-
tott, az állatok megkötésére szolgáló kötélgyűrűk, valamint az elkülönítő reteszek és hevede-
rek a kocsi belső terében. Az állatok etetésére, itatására, tisztántartására és az ürülék elveze-
tésére külön berendezéseket építenek be. 

1.2.3.5 Sertésszállító kocsi 

Sertések mellett juhok, kecskék szállítására is alkalmas. A szarvasmarha-szállító kocsikhoz 
hasonló berendezések ennél a típusnál is megtalálhatóak, az eltérést az adja, hogy a sertés-
szállító kocsik kétszintes kialakításúak. 

1.2.3.6 Rácsos oldalfalú, kisállat-szállító kocsi 

Ezt a kocsitípust sűrű rácsozatú falazat és többszintes kialakítás jellemzi. Beépített, ketrecek, 
a baromfieledel tárolására szolgáló rekeszek, és a kísérő személyzet számára kialakított fülke 
is található benne. 

 

7. ábra Oldalrakodású, fedett teherkocsi 
széles nyomtávon, vegyes ütköző- és 

vonókészülékkel 
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1.2.3.7 Halszállító kocsi 

Élő halak medencében történő szállítására készült kocsitípus. A medencékhez töltő- és 
ürítőberendezés, keringetőszivattyú, valamint oxigénpalackos vízfrissítő berendezés tartozik. 

1.2.3.8 Jéghűtésű hűtőkocsi 

Romlékony élelmiszerek (hús, hal, tejtermékek, tojás, gyümölcs, zöldség) tartósított állapot-
ban való szállítására alkalmas, hőszigeteléssel ellátott kocsi. A kocsi beépített 
hűtőberedezéssel épül, melyben vízjeget vagy szárazjeget használnak hűtőközegként. 

1.2.3.9 Gépes hűtőkocsi 

Hűtőgéppel felszerelt hűtőkocsi, több napos utakra. 

1.2.3.10 Gyümölcsszállító kocsi 

Olyan fedett teherkocsi, melynek oldalfalán számos, reteszelhető szellőzőnyílás található, a 
tetején pedig napsugárzást visszaverő burkolat. 

1.2.4 Tartály- és tartánykocsik 

Folyadékokat, gázokat és porszerű anyagokat zárt tartálykocsikban szállítanak. A töltő és 
ürítő berendezésekkel, valamint az ellenőrizhetőség és tisztíthatóság miatt búvónyílással kell 
ellátni. A tartálykocsik fő típusai: 

1.2.4.1 Általános használatú tartálykocsi 

Acélból készült tartályokat hordozó kocsik, melyek alkalmasak kőolaj és kőolajszármazékok, 
valamint növényi olajak, gyümölcslevek, szirupok, szesz, aceton stb. szállítására is. A töltő- és 
búvónyílások jellemzően a tartályok tetején helyezkednek el. 

1.2.4.2 Különleges folyadékszállító tartálykocsi 

A különböző vegyi anyagok különböző tartálykialakításokat és szigetelő rendszereket köve-
telnek meg. Így pl. salétromsav szállítása alumínium tartályban történhet, míg a sósavat gu-
mival bélelt acéltartályban, vagy műanyag tartályban szállítják. 

1.2.4.3 Cseppfolyósított gázt szállító tartálykocsi 

A cseppfolyós gázok szállításának (pl. metán, propán, bután stb.) egyik lehetséges módja a 
nagy nyomáson történő szállítás. Kb. 30 bar nyomás esetén a búvónyílást a tartály homlokfe-
lületén helyezik el. A napsugarak ellen árnyékoló tetőzetet alkalmaznak. 

1.2.4.4 Földgázszállító tartálykocsi 

A kb. 150 bar nyomás alatt álló folyékony földgázt a kocsi méreteihez képest kis méretű, szi-
var alakú palackokban szállíthatják. A palackokat kötegszerűen helyezik el a kocsikon, közös 
töltő- és ürítőrendszerrel látják el őket.  

1.2.4.5 Porszállító kocsi (silókocsi) 

Különféle porszerű áruk (pl. cement, műtrágya, szénpor, liszt, cukor, stb.) szállítására alkal-
mazott, függőleges tengelyű forgástest alakú tartályokkal ellátott kocsi. A tartályok a felső 
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fedelükhöz csatlakoztatott, tömített csővezetékeken keresztül porzásmentesen tölthetőek 
ill. üríthetőek.  

1.2.5 Teher-motorkocsik és motorvonatok 

A teherszállításban – mint azt már említettük – nem terjedtek el a motorkocsik és motorvo-
natok. Ennek ellenére épültek és üzemelnek beépített főüzemi géppel rendelkező teherszál-
lító vonatok és kocsik. 

A teherszállító motorkocsik és motorvonatok közül speciális célúak a postaforgalmi jármű-
vek. Ezek egyrészt a postai küldemények egységrakomány-képzése miatt különlegesek, 
ugyanis a postazsákok feladása és rendezése különleges belteret és belső rakodóeszközöket 
kíván. Másrészt a postaforgalmi járművek egy része alkalmas a küldemények menet közbeni 
osztályozására, azaz mozgó küldemény-szortírozóként is üzemel. A postaforgalmi szerelvé-
nyek jellemzően a személyszállító vonatok alapjaira épülnek, de az utastér helyét a külde-
mények befogadására és kezelésére használt tér foglalja el. A postavonatok használata ott 
rentábilis, ahol a küldemények forgalma és összetétele, valamint a vasúttal elérhető továbbí-
tási sebesség lényegesen kedvezőbb, mint a közúti továbbítás. 

A konténeres és cserefelépítményes forgalom elterjedésével lehetőség nyílt a nagy egység-
rakományok „önjáró pőrekocsin” történő továbbítására. A Németországban kidolgozott 
„Cargosprinter” motorvonatban két gépes kocsi és a besorozott pőrekocsik 10 konténer szál-
lítására alkalmas, kétirányú, két vezetőállásos szerelvényt alkotnak. Ennek továbbfejleszté-
seként alkotta meg a Windhoff cég az MPV (multi purpose vehicle – többcélú jármű) plat-
formot, amely készülhet valóban általános, többfeladatú, cserélhető szekrényes járműként, 
illetve speciális, üzemi célú járműként. A koncepció felhasználja a konténert, mint egysége-
sen kezelhető felépítményi egységet, amely szinte bármilyen feladatra kialakítható. A rend-
szer hátránya, hogy a konténer méretei miatt a vasúti szerkesztési szelvényt nem megfelelő-
en használja ki. Japánban is építettek hasonló, 4 gépes és 12 betétkocsiból álló, zárt motor-
vonatot konténerek továbbítására, ráadásul keskeny nyomközre. A nyomtávok különbözősé-
ge és az eltérő vontatási feszültségek miatt az árutovábbítás egy lehetséges fejlődési iránya – 
különösen a Kína-Oroszország-Európa irányon – a dízel- vagy gázüzemű, nyomtávváltós te-
her-motorvonatok menetrend szerinti közlekedtetése lehet. Ezek a járatok amennyiben el-
érik vagy meghaladják a 60 km/h átlagsebességet, valós lehetőséget jelentenek a gyors kon-
ténerforgalom számára a vízi közlekedéssel (kedvezőbb eljutási idő) és a légi konténerekkel 
(kedvezőbb ár, átrakodás közvetlenül közútra) szemben. A konténeres teher-motorvonatok 
további előnye az iparvágányok kiszolgálásában rejlik. 

Az eddigiektől eltérő önjáró jármű a villamos- és térségi vasutakon alkalmazott motoros fe-
dett teherkocsi, amely darabárus és raklapos forgalomban egyaránt használható. A közúti 
fuvarozás rugalmassága és teljesítőképessége miatt ezek a járművek visszaszorultak, általá-
ban mozdonyként üzemelnek, vagy elbontották ezeket. Különleges változatuk a drezdai 
CarGoTram, amely a Volkswagen csoport belső szállítását végzi a villamosvasút pályahálóza-
tán keresztül. Egyszerű szerkezete ellenére elterjedése nem várható, mert ritka az ilyen sze-
rencsés elhelyezkedésű üzem és villamosvasút. Ugyanakkor mindenképpen megjegyzésre 
méltó egy hasonló technológia regionális gyűjtő-terítő forgalmi alkalmazásához.  
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1.3 Helyi és gyorsvasutak 

1.3.1 A helyi közlekedés sajátosságai 

A vasúti közlekedés egyik különlegesnek tekinthető ága a városi közlekedés. Természetesen 
ezt érdemes tágan és rugalmasan kezelni, mivel a városi közlekedés nem csak városi rangú 
település önálló, helyi, közigazgatási határt át nem lépő közlekedését jelentheti, hanem 
olyan városias térség vagy terület közlekedését, amelynek lakói jellemzően, napi rendszeres-
séggel, sokféle tevékenységhez veszik igénybe a közforgalmú személyszállítást. Ez a fajta 
városias életmód természetesen az adott területen nem feltétlenül kizárólagos, viszont jel-
lemző kell legyen annak érdekében, hogy a területen közforgalmú személyszállítás, azon be-
lül is vasúti személyszállítás telepítése és fenntartása rentábilis legyen legalább a társadalmi 
hasznosság szintjén. Ahhoz, hogy a napi használat lehetővé váljék, az utasoknak megfelelően 
meg kell tudni közelíteni a városi vasutakat, éppen ezért röviden elemezni kell a jellemző 
utazásokat. 

Ahogy azt mondani szokás, minden utazás egy lépéssel kezdődik – ezt az utasok gyalog 
teszik meg. Ugyanakkor nem mindegy, hogy mennyi a gyaloglás ideje. A városi közleke-
désben annak napi rutinja miatt nem a távolság, hanem a felhasznált idő az, ami a fe l-
használók számára a legfontosabb. A napi közlekedés szempontjából mindenképpen a 30 
perc alatti egyirányú közlekedés a legkomfortosabb, de ez csak nagyon szűk körben vagy 
a leggyakoribb munkakörök esetében valósítható meg. A specializációval ugyanis a meg-
felelő potenciális munkahelyek vagy oktatási intézmények egymástól egyre messzebb, 
egyre inhomogénebb eloszlásban találhatók. Hasonlóképpen a munkaerő is egyre disz-
perzebben helyezkedik el, ami egyértelműen a napi utazási igény növekedése felé mutat. 
A vasutak szempontjából az utazási igények növekedése ugyan kedvező tendencia is le-
het, de ehhez olyan szolgáltatási színvonalat kell biztosítani, amely a versenytársak, kü-
lönösen az egyéni közlekedés lehetőségeivel felveszi a versenyt, illetve lehetővé kell ten-
ni az egyéni közlekedés intermodális csatlakozását a vasúti hálózathoz. A gyalogos csatla-
kozás természetesen a legegyszerűbb, de a teljes menetidő fele fölötti rá- és elgyaloglás 
már igen zavaró tud lenni. A klasszikus szakirodalom szerint a feltáró helyi közlekedésben 
az átlagos megállóhely távolság 250-700 m között választandó (a domborzattól és más 
tényezőktől függően még a minimális távolság is a felére csökkenhet), a nagyobb telepü-
léseken, település-csoportokon a hosszabb távú járatokon akár 2500  m megállóhely-
távolság is adódhat lakott területen belül. [5] 

A lakott területeken épp ez a változatosság követelte meg a járművekkel és pálya-jármű 
rendszerekkel szemben támasztott követelmények sokféleségét, így elmondható, hogy uni-
verzális követelményrendszer felállítására nincs lehetőség. Ugyanakkor vannak olyan ele-
mek, amelyek a pálya és a jármű együttesét meghatározva vezetnek a megfelelő megoldás-
hoz és határozzák meg a járművek üzemi viszonyait. 
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1.3.2 A városi járművek menetdinamikai követelményei 

A sűrű megállás igénye a menetdiagramban a távolsági közlekedéshez képest jelentős válto-
zást képvisel. A hajtó gép ebben 
az esetben sűrűn kell nagy tel-
jesítménnyel gyorsítson a tapa-
dásnak vagy az álló utasok által 
korlátozott vonóerőnek megfe-
lelően. A hajtó gép általában 
gyorsításkor nem az optimális 
teljesítmény-tartományban 
üzemel, ezért a jelentős veszte-
ség a gép felmelegedését okoz-
za. Ez – mint később látni fogjuk 
– egy erős dilemma a jármű-
szerkesztésnél, ugyanis a jó 
hűtést és a kompakt kialakítást 
egyszerre kell megvalósítani. Analóg módon az energia disszipálása is gyakran és nagy telje-
sítménnyel szükséges. Alapvetően az üzemi fékezés körülményei határozzák meg a kialakítá-
sokat, ugyanakkor a vészfékezés során felszabaduló energia elvezetését is megbízhatóan kell 
megoldani. 

A 8. ábra szerint a helyi és 
elővárosi vasutakon a távol-
sági közlekedéshez képest a 
végsebesség alacsonyabb, 
viszont a gyorsítás intenzí-
vebb. A járműtömeges és a 
fajlagos teljesítmények is el-
térnek a távolsági közlekedés-
től. A gyorsvasutaknál és a 
villamosvasutaknál a menet-
kész járműtömegre vonatkoz-
tatva a fajlagos gyorsulás 10 
és 20 kW/t között szokásos, 
amely főleg a nagysebességű, 
távolsági vonatok teljesítmé-
nyéhez hasonló. A mozdony-
vontatású távolsági szerelvé-
nyek korábban még alacso-
nyabb teljesítménydotációval 
rendelkeztek, viszont a kor-
szerű mozdonyok már hason-
lóvá teszik ezeket a vonatokat a helyi és a nagysebességű járművek teljesítményéhez. A vo-
nóerőt ugyanakkor a tapadási arány is lényegesen befolyásolja, amely a helyi közlekedésben 
ritkán alacsonyabb 60%-nál, míg a távolsági közlekedésben sok esetben 20% alatti értéket 
vesz fel. Éppen ezért a vonóerőt a városi közlekedésben intenzívebben lehet kihasználni, ami 

 

8. ábra A távolsági és a helyi/elővárosi forgalom 
mentdiagrammjának összehasonlítása 

 

9. ábra A távolsági és a helyi vasutak teljesítménydotációja 
idődiagrammban 
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nagyobb átlagos gyorsulást eredményez. Ugyanakkor a melegedés miatt pedig a villamos 
gépeket inkább túl kell méretezni, mivel kedvezőtlen az elhelyezés lehetősége különösen az 
alacsonypadlós járműveknél. 

A 9. ábra szerint a távolsági közle-
kedésben inkább korlátoz a telje-
sítmény, mint a helyi vasutak ese-
tében. Mindkettő a sebességtar-
tomány alsó részén a vonóerő által 
korlátozott, amely a tapadási 
aránnyal van összefüggésben. A 
távolsági közlekedésben ugyanak-
kor a gazdaságos üzem elérése ér-
dekében az állandó sebesség vi-
szonylag messze található a jármű 
végsebességétől (10. ábra).  

Megjegyzés: A korszerű villamos 
mozdonyok végsebes-
sége 160-200 km/h. Ha a vonat menetrendi sebessége ennél jóval alacsonyabb, a magas ál-
landó sebesség miatt rövid szerelvény esetén előállhat a helyi vasutaknál megszokott me-
netdiagram és vonóerő-görbe. Ez különösen az elővárosi vasutak esetében a mozdonyvon-
tatású, emeletes ingavonatok alkalmazásakor kerül előtérbe. Ezeknek a szerelvényeknek az 
alkalmazási tartománya átfed a motorvonatok alkalmazási tartományával, ugyanakkor a 
mozdonyos vonatok kedvezőbb tulajdonságokkal bírnak a zónázó forgalomban, valamint az 
energetikai viszonyaik is kedvezőbbek lehetnek a jobb hatásfoknak köszönhetően. 

1.3.3 Peron, padlómagasság 

A városi vasutak járművei esetében fontos kérdés a peronszint és a padlómagasság. A pálya 
és a jármű együttesen képes biztosítani a szintbeni ki- és beszállást, azaz vagy a padlószintet 
süllyeszti le a rendszertervező, vagy pedig a jármű padlószintjét emeli meg. A szintbeni be-
szállás előnyét az ajtóval, mint kiszolgálórendszerrel lehet modellezni.  

Az ajtón keresztülhaladók egy megfelelően lehatárolt területen áthaladván szándékuknak 
megfelelő térbe térnek át. Ez az áthaladási idő természetesen az egyes embereknél sem ál-
landó, de a népességben, mint sokaságban, illetve az adott napszak, évszak szerint is változ-
hat. Mint valószínűségi változó, az egyes utasok valamilyen várható értékkel és szórással 
jellemezhető idő alatt az ajtón áthaladnak, helyet adnak a következő utasnak. Szintén válto-
zó – bár egy adott vonal esetében valamelyest tervezhető változó – az egy megállóban le- és 
feszálló utasok mennyisége és összetétele, amely az előbbieknek megfelelően szintén sok 
tényező által befolyásolt. Ennek ellenére egy valamilyen paraméterek szerint kialakított utas-
térben elkülöníthető egy olyan puffertér, amely az ajtó közvetlen kiszolgálását végzi, abba 
érkeznek utasok és onnan távoznak is – illetve ha már nincs hová távozni, feltöltik. Ennek a 
folyamatnak a speciális esete a kétperonos, irányított utasáramlás, amely a két járműoldal 
ajtóit csak egy-egy irányba engedi igénybe venni, ugyanakkor a nagy mértékű utascserét je-
lentősen lerövidíti. 

A városi közlekedésben a kapaszkodók helyes elhelyezése igen fontos feladat. Forgalmilag a 
kapaszkodóknak nem csak az álló utasok biztonságos utazását szolgálja, hanem biztosítja a 

 

10. ábra A helyi (zöld) és a távolsági (piros) személyszálító 
vonatok vonórejének különbsége 
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mozgó járművön az ajtóhoz vagy onnan az utastér más részére haladó utasok kapaszkodását 
is. Éppen ezért a kapaszkodóknak elő kell segíteniük az előbb vázolt pufferterek kiszolgálását. 
A megállóhelyi utascserék között ugyanis megfigyelhető egy másodlagos folyamat, amely a 
már befejeződött folyamatból következik (ülőhely vagy állóhely keresés), illetve felkészülés a 
következő megállóhely utascseréjére. Eközben a jármű nem csak mozog, hanem a közúttal 
közös pályatesten közlekedő vagy a szintbeni útátjárókban feltétlen elsőbbséget nem élvező 
vasúti járművek esetében hirtelen, akár a közúti járművekhez hasonló fékhatással is lassul-
hat, amely váratlanul merül fel és az utasoknak ekkor is meg kell tudni kapaszkodni. 

A kapaszkodók közül a legkönnyebben használhatók a függőleges rúdkapaszkodók. Ezek se-
gítségével magasságtól függetlenül tudnak az utasok biztonságosan utazni. Ugyanakkor a 
padlószintig érő kapaszkodók szennyeződéseket gyűjtő helyként viselkednek, így lehetőleg 
kerülendők, vagy olyan dobogókon alkalmazandók, amelyek más módon javítják a takarítha-
tóságot. A rúdkapaszkodók egybeépíthetők az utasülések tartószerkezetével is, ekkor az 
egyes ülőhelyeket is el tudják választani egymástól, illetve segíthetik az ülőhelyről történő 
felemelkedést. 

A szintbeni beszállás a magasperonhoz készült járművekkel ugyan kényelmesen megvalósít-
ható, de sok olyan helyzet adódik, amikor a peronok nem emelhetők megfelelő magasságba. 
Az alacsonyperonos üzem egyik előnye, hogy az autóbuszokkal közös peronok alakíthatók ki, 
illetve egyes helyeken a közúti járműforgalom a megállóhelyeken átvezethető, azaz az uta-
sok az emelt peronra, mint úttestre szállnak le. Ezekben a járművekben a futómű már nem 
helyezhető el sík járófelület alatt, hanem a futómű bekötését a jármű utasterében található 
dobogók alatt lehet elhelyezni. Ezekben az esetekben a járófelület szélessége nagyban függ a 
nyomtávtól és a futómű jellegétől. <nincs tengely vagy portálfutómű> 

Az alacsony belépő magasságú járművek esetén lehetséges kialakítás a (leginkább forgóvá-
zas) járművek futóműveinek elrejtése magasított padlószintű felületek alá. Ennek a kialakí-
tásnak üzemeltetési szempontból vannak előnyei, ugyanis a forgóváz könnyebben kialakítha-
tó, a vasúti tengely megtartható és hagyományos hajtásrendszer készíthető viszonylag ala-
csony rugózatlan tömegekkel. A kialakítás hátránya a belső lépcsők alkalmazása, illetve az, 
hogy a sok belső lépcső helyett esetleg kevés ajtót építenek a járműre, ami a megállóhelyi 
utascserét lassítja.  

A motorok a villamos fékezés miatt igen intenzív igénybevételnek vannak kitéve. Ugyan a 
villamos gépek hatásfokát jónak szokás beállítani, nem szabad elfelejteni, hogy a vontatómo-
torok generátor üzemben nem feltétlenül ugyanazzal a hatásfokkal dolgoznak, mint motor-
üzemben. Természetesen mindhét esetben vannak kedvezőtlen üzemállapotok, ezek elkerü-
lése fontos. 

A gépek veszteséges üzeme során a veszteség hő formájában jelentkezik. Ez a villamos gépek 
esetében egyrészt a gép rézvezetőinek (ohmikus) Joule-hő vesztesége, másrészt az örvény-
áramok által keltett, szintén Joule-hőként keletkező, de indukciós okokra visszavezethető ún. 
vasvesztesége. Ezek mellett a csapágyak súrlódás veszteségei, a motoron áramló levegő által 
előidézett áramlási veszteségek és a gép mechanikai igénybevételeitől a nem tökéletesen 
merev kialakítás miatti veszteségek említhetők meg.  
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1.3.4 A városi járművek forgalomszervezése 

A városi közlekedésben a járművek napi futásteljesítményét több tényező is befolyásolja. 
Ezek közül a legfontosabbak a keringési sebesség, a személyzetforduló és a kocsiforduló vagy 
szerelvényforduló viszonya, illetve a napi karbantartás helye és időszükséglete. A hagyomá-
nyos villamosok (közúti vasutak) keringési sebessége jellemzően a 15-25 km/h sebességtar-
tományban van, ami az alacsony végsebességnek, illetve a közúti forgalomirányító jelzőlám-
pák hatásának tudható be. Ahogy a közúti forgalom alárendelhető a vasúti közlekedésnek, 
vagy más módon a vasút elsőbbsége biztosítható, a megállóhely-távolság, a beépített vonó-
erő és a pályageometria által meghatározottan akár 70 km/h is elérhető, de ekkor számolni 
kell már a zónázó menetrenddel és/vagy a ritka megállásokkal. A menetrend azt is jelentősen 
befolyásolja, hogy az utazószemélyzetnek hogyan lehet biztosítani a szükséges és előírt pi-
henőt. 

Megjegyzés: Az üzemeltetés során fontos kérdés, hogy a járművezetők milyen módon használják a rájuk 
bízott gépeket. A beosztott személyzet előnye az, hogy megfelelő munkaerő esetén a jár-
művet nagy gonddal kezelik, a felmerülő hibákat megfelelően a javító személyzet tudtára 
adják és a hibaelhárítást ellenőrzik. Ezekben az esetekben a jármű műszaki állapota és ren-
delkezésre állása ugyan magas, de a személyzet vezénylése és a fordulók nehézkessé vál-
hatnak. A járműállomány kihasználása érdekében a személyzet és a jármű egymástól elvá-
lasztható, ugyanakkor sok esetben a járművezetők nem tartják fontosnak a jármű megfele-
lő gondozását, a hibák vagy hibához vezető jelenségek dokumentálását, ami a jármű vonali 
szolgálatképtelenségének esélyét, így a rendkívüli esetek számát növeli. A korszerű jármű-
diagnosztika az ilyen jelenségek egy részét magára tudja vállalni, hiszen az üzemi paraméte-
rek monitorozása és a karbantartás felé történő továbbítása segíti a karbantartási idő meg-
felelő kihasználását és a rendkívüli események megelőzését. A korszerű járművekkel szem-
ben támasztott, 90% fölötti rendelkezésre állás csak az utazószemélyzet és a karbantartás 
együttműködésével, illetve a járműdiagnosztika és a korszerű adatátvitel megfelelő alkal-
mazásával érhető el. 

A vasúti járművek nagy értéke miatt a vezetővel együtt történő pihenőidő csak ritkán haté-
kony, ezért – különösen a sűrű járatkövetésű viszonylatokon és időszakokban – a járművek 
leváltásos pihenővel, azaz vezetőcserével üzemelnek. 

Az üzemeltetés során a járművek állapotát befolyásolja a személyzet és a rábízott jármű kap-
csolata. Jellemző, hogy egy megfelelő, állandó utazószemélyzet az adott járművet vagy jár-
műveket nagyobb gondossággal tud kezelni, és így a járművek jobb állapotúak és üzembizto-
sabbak lehetnek, mint azok a járművek, amelyek személyzete folyamatosan változik. Ugya-
nakkor az is tény, hogy a kisebb járműflották esetében a járművek személyzete a teljes park-
kal találkozik, így az adott járműre vonatkozó ismeretek inkább megtalálhatók a teljes sze-
mélyi állományban. Az azonos típusú vagy sorozatú járművek között az üzemeltetés során 
különbségek adódhatnak a következő események és tevékenységek miatt: 

– már az üzemeltetés kezdetén megtalálható apróbb különbségek, 

– az eltérő futásteljesítményből adódó különbségek, 

– az egyes járművek üzeme során végzett eltérő minőségű és/vagy tartalmú felújítások, 

– rendkívüli események javítása után tapasztalható változások, 

– az üzem során az eltérő vezetéstechnikából adódó igénybevételi különbségek, 
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– az eltérő sajátosságú pályák és járatok kiszolgálásából adódó eltérések. 

Ezek alapján elmondható, hogy a járművek még azonos sorozaton belül is az üzemeltetés 
során egyre inkább különböző jellemzőkkel bírnak. A rendszeres karbantartások viszont kor-
látot szabnak a különbségek növekedésének, mivel a biztonságos és megbízható üzemhez 
szükséges kritériumokat teljesítenie kell minden járműnek vagy szerelvénynek. 

Mindezekből egy közúti vasúti jármű napi futásteljesítménye várhatóan 250-400 km nagy-
ságrendben van, a közúti gyorsvasúti, gyorsvasúti és elővárosi vasúti járművek futásteljesít-
ménye a 350 km-től akár 1000 km-ig is terjedhet. Utóbbi viszont már különleges körülmé-
nyeket kíván, hiszen nagy keringési sebesség és rövid végállomási fordulási idők kellenek az 
eléréséhez. Ezek az értékek jelentősen befolyásolják a karbantartási ciklusrendet is. A napi és 
heti vizsgák, illetve kisebb rendszeres karbantartások más-más futásteljesítményhez tartoz-
nak az egyes esetekben, így a szerkezeti elemek, részegységek igénybevétele is változik. A 
közúti vasutak jellemzően napi és heti vizsgákat alkalmaznak, de a korszerűbb, elővárosi és 
országos közforgalmú vasúti járművek esetében a kettőt összevonva háromnapos karbantar-
tási rendet is bevezettek már. A napi vizsga helyét a diagnosztikával lekérdezhető állapotje-
lentések és a legfontosabb biztonsági elemek indulás előtti próbája vette át. 
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2 A vasúti járművek üzemének szabályozása 

A vasúti járművek üzemének szabályozása egyidős a vasúttal, sőt a mind nagyobb vonalháló-
zattal rendelkező vasúttársaságok igen hamar, mondhatni működésük kezdete után röviddel 
felismerték a szabványok alkalmazásának és a vasúti pályák kölcsönös használatának szük-
ségszerűségét. A ma általánosan használt az angol interoperability = „interoperabilitás” (át-
járhatóság) szóból átvett kifejezés több mint 160 éves, illetve 160 éve a mindennapi vasúti 
gyakorlatban használt és kisebb-nagyobb vonalon, hálózatban végzett tevékenység jelzősza-
va. Az első valódi nemzetközi forgalmú vonal az 1843-ban a belga Liège és a német Köln kö-
zött megnyílott vonal volt. 

1846-ban porosz vasúttársaságok közösséget hoztak létre a pályákra és járművekre vonatko-
zó legfontosabb műszaki üzemeltetési szabályok , követelmények megalkotására. 1847-ben 
44 német vasúti hálózat és 4 hálózat az Osztrák-Magyar Monarchiából (5234, ill. 1670 km 
üzemelő vasútvonallal) Hamburgban megalapította a Német Vasúti Társaságok Unióját, Egy-
letét, mai közismert elnevezéssel a Vasútegyletet (Verein der deutschen Eisenbahn-
verwaltungen, VDE). A Vasútegylet alapító tagja a Magyar Középponti Vasúttársaság is.1,2 

Már kezdetektől a Vasútegylet különböző pénzügyi, kereskedelmi és műszaki bizottságok-
ban, albizottságokban végezte munkáját, javaslatokat, informatív anyagokat készített és azo-
kat mind a vasúthálózat bővítésénél (fejlesztésénél: nagyobb engedélyezett tengelyterhelés, 
nagyobb bejárandó ívsugarak, kedvezőbb lejtési és emelkedési viszonyok, hosszabb állomási 
átmenő fő- és mellékvágányok stb.), a járműállag gyarapításánál (pl. személyszállító jármű-
vek: több ülőhely, WC-k megjelenése, majd általánossá válása a kocsikban, később a kocsi 
hosszának és ülőhelyek számának növekedésével a 2-tengelyes, és a 4-tengelyes személy-
szállító járműveknél általánosan 2 WC-vel épültek a járművek) alkalmazták, használták. Kom-
fortosabb elrendezés, alkalmas ülésanyagok, jobb fűtési és világítási megoldás, nagyobb en-
gedélyezett sebességű járművek, önműködő majd nagyobb hatékonyságú fékrendszer al-
kalmazásában, elterjedésében az Egylet szerepe elvitathatatlan. Olyan, a pálya és jármű 
együttműködésből adódó meghatározó műszaki kérdések, pl. – messze nem teljes igényűen 
felsorolva – tengelynyomás, tengelyterhelés, folyómétersúly, sínek keresztmetszeti méretei, 
sínprofil, sínkötés minősége, kerékprofil, tengelytávok, forgócsaptávok, űrszelvény, szakszel-
vény, szerkesztési szelvény, járművek kialakítása, főbb járműméretek, járműalkatrészek és a 
velük szemben támasztott méreti, mérettűrési, anyagminőségi, átvételi minősítési követel-
mények szintén központi szereppel bírtak a Vasútegyletben. Gazdasági, akkori szóhasználat-

                                                      
1
 Magyarországon az első vasútvonalat a Magyar Középponti Vasúttársaság 1846-ban nyitotta meg, ez a Pest – 

Vác közötti vonal gőzüzemű volt. A társaság ezen és az időközben épült vonalit a központi kormány 1850. már-
cius 7.-én kelt szerződéssel megváltotta és Délkeleti Államvasút néven kezelte, építette tovább a hálózatot. [1] 

2
 Az 1870-1871-es háború lezárása után csatlakoztak hozzá Hollandia és Luxemburg vasútjai és a Német Vasút-

egylet volt a vasúti műszaki gazdasági tevékenységek szabályozásának integrálása egészen az I. világháború 
végéig. Ekkor már tagja volt Belgium, Oroszország, Lengyelország és Románia is és a Német Vasútegylet sza-
bályrendszere szerint épített, ill. működő hálózatnagyság 105450 km volt. 
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tal kereskedelmi témák közül legmeghatározóbb kettő a következő volt: kocsik kölcsönös 
használata (itt bonyolító tényező volt, ha a kocsit nem ugyanazon a helyen, ill. állomásra kel-
lett újból megrakni, mint ahol kirakták, no meg ha ezekben az újbóli megrakás előtt a kocsit 
ki kellett mosni, esetleg fertőtleníteni), a másik fontos kereskedelmi kérdés a pénzügyi kom-
penzáció volt. E téma az új járműtípusok (áruféleség szállítására való alkalmasság, jobb áru-
védelmi képesség, könnyebb be- és kirakhatóság, nagyobb szállítható árutömeg stb.) megje-
lenésével, egyazon vasúthálózaton belül új vonalak megnyitásával adódó újabb szállítási kez-
dő- és végpontok igénybevételének lehetőségével még - a szállítók, fuvaroztatók, a szolgálta-
tásokat igénybe vevők szempontjából – kedvezőbb lett, működtetés szempontjából pedig 
komplexebb lett a vasútüzem, mint műszaki-, gazdasági rendszer.3 

Időrendben a legfontosabb járműüzemet meghatározó szabályozások a század utolsó ne-
gyedében a Bernben tartott értekezleteken születettek, ezek közül is az egyik legmeghatáro-
zóbb az 1882-es Berni Egyezmény4,5,ahol többek között pl. a szelvénykérdésekről döntöttek. 
Az 1882. és 1886. között tartott berni értekezletek eredményeként államok közötti szerződé-
sek formájában jött létre a Műszaki Egység (TE, Technische Einheit (im Eisenbahnwesen)), 
alapítói: Svájc, Németország, Franciaország, Olaszország, Ausztria-Magyarország6. Az 1922-
ben megalakult Nemzetközi Vasútegylet7 égisze alatt először a személy, majd a teherkocsik 

                                                      
3
 A több szakbizottságból álló egylet munkájában a magyar szakemberek munkáját a társvasutak azzal minősí-

tették, hogy később, a XIX./XX. sz. fordulóján a Mozdonyszerkesztési Bizottság munkáját a MÁV szakemberei 
irányították, pl. 1912-től 4 éves időszakra igen kiterjedt tevékenységét Geduly Gyula, a MÁV igazgatója irányí-
totta. 

4
 1878. május-júniusában Bernben üléseztek az európai államok kormányai és vasúti adminisztrációinak veze-

tői, függetlenül attól, hogy a vasutak állami vagy magántulajdonban voltak, a nemzetközi konferencia összehí-
vását 1875-ben a svájci kormány Szövetségi Tanácsa indítványozta még 1875-ben. A konferencia összehívását 
szükségképpen esetleg majd Svájcot elkerülő fejlődő vasúti forgalom megakadályozása volt, ugyanis a 22 kan-
tonú ország nehéz, hegyes viszonyok között üzemelő vasútjai mind pályás, mind járműves oldaláról rendkívüli 
követelményeket parancsoltak mindkét műszaki objektumrendszer tekintetében. Akár átmenő, akár 
célállomáskénti forgalom esetén a különböző svájci vasutak követelte igényeket, szabályozásokat figyelembe 
kellett venni. Külön nehézséget okozott először Svájcon belüli, majd a Svájcon átmenő forgalom számára, hogy 
a kis országban – mint ma is, és ezt kell, kellene természetesnek vennünk minden soknyelvű országban – 4 
hivatalos nyelv van. 

5
 A vasútüzemek közötti együttműködés fontos pillére a menetrend is. Szintén Svájcban és Bernben szervezték 

meg először, 1872-ben az Európai Személyszállító Vonatok Menetrendi Értekezletét 1872-ben mindenekelőtt a 
személyszállító vonatok menetrendjének megállapítására, összehasonlítására, különös tekintettel a határátme-
neti üzemből adódó sajátságokra valamint a nemzetközi- és belföldi vonatok csatlakozására. A vasúthálózatok 
képviselői azóta is máig évente találkoznak a személyszállítási szolgáltatások komfortminőségének, a sebesség-
nek, a pontosságnak és biztonságnak az áttekintésére. 

6
 A TE egyik legnagyobb jelentőségű és máig ható szabályozása a járművégeken szabadon tartandó terek nagy-

ságát rögzítő előírás, mely a „berni négyszög” néven vált ismertté a vasúti szakmai körökben. Később további 
államok csatlakoztak, így pl. Belgium, Dánia, Norvégia, Svédország, Görögország stb. 

7
 A szervezetnek a MÁV alapító tagja. A munkáját szak- és albizottságokban végezte, végzi. A szervezet hatá-

rozmányai, döntvényei, előírásai a vasutak nemzetközi együttműködésének alappillérei mind műszaki, mind 
kereskedelmi és jogi vonatkozásban egyaránt. 

http://www.uic.org/
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közlekedtetésére megalkotott RIC8- és RIV9 Szabályzatok több évtizedre szabályozták a sze-
mély és áruforgalom műszaki és kereskedelmi kérdéseit. A II. világháborút követelően a 
Szovjetunió érdekszférájába került országok vasútjai – bár az UIC-ben tagok maradtak és 
annak bizottságaiban aktivitást csak többé-kevésbé fejtettek ki – külön nemzetközi szerveze-
tet hoztak létre jelentős vasútpolitikai és műszaki szerepvállalással OSZZSD10 néven. 

2.1 A vasúti járművek szerkezetére, üzemeltetésére (és 
fenntartására) vonatkozó szabályozások 

A szabályozások nemzetköziek és nemzetiek, általában kötelező érvénnyel bírnak. A nemzet-
közi szintű szabályozások közé tartozik pl.: 

– az Európai Tanács irányelvei, 
– az Európai Vasúti Ügynökség által kidolgozásra kerülő és az Európa Tanács rendelete 

alapján életbe lépő átjárhatósági előírások, 
– az Európai Szabványosítási Bizottság (European Committee for Standardization) szab-

ványai 
– a Nemzetközi Vasútegylet szabályozásai, ezek közül legismertebbek az UIC-

döntvények,  
A nemzeti szintű szabályozások közé tartoznak 

– a törvények, 
– a nemzeti szabványok, 
– a vállalati szabványok, 
– a vállalati utasítások és rendeletek, rendelkezések. 

2.1.1 Nemzetközi szintű szabályozások 

2.1.1.1 Az Európai Tanács irányelvei 

Az Európai Tanács 1996-tól intenzív tevékenységet folytat elsősorban környezetvédelmi és 
energetikai célzattal annak érdekében, hogy a vasúti szállítás részaránya növekedjen a szá-
razföldi közlekedésben. 1996-ban jelentette meg az ún. „Fehér könyv”-et, majd ezt követték 
az egymás után elfogadott vasúti csomagok és irányelvek. 

Az Európai Tanács irányelvei közül számos olyan került megalkotásra, melynek célja a vasúti 
közlekedés liberalizációja, a szabad verseny részleges lépcsőzetes bevezetéssel ugyan, bizto-
sítása mind az árufuvarozás, mind a személyszállítás területén. A vasúti közlekedés jövője 

                                                      
8
 Regolamento Internationale Carozze Szabályzat a személykocsik átmenetére és használatára a nemzetközi 

forgalomban. Érvényes: 2001. január 1.-től. Magyar nyelven kiadja: MÁV Rt. Vezérigazgatóság (A szabályzatot 
először 1922-ben adták ki, az utolsó ezen 2001-es kiadás.) 

9
 Regolamento Internazionale Veicoli. Szabályzat a teherkocsik nemzetközi forgalomban történő kölcsönös 

használatára. 1877. január 1.-i kiadás. Magyar nyelven kiadja: Közlekedés- és Pénzügyi Minisztérium Vasúti 
Főosztály, MÁV Vezérigazgatóság. (A szabályzatot először 1923-ban adták ki.) 

10
 Az OSZZSD-t, Organisation for Co-operation between Railways – Vasutak Együttműködési Szervezete), 1956. 

június 28.-án a Szófiában tartott Vasúti Miniszterek Konferenciáján, a Nemzetközi Vasútegylet mintájára hozták 
létre. A szervezetnek a 27 országbeli vasutak a tagjai. A szervezet az UIC-döntvényekhez hasonló műszaki és 
kereskedelmi szabályozásokat is alkot. 
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szempontjából két irányelv mindenképpen jelentős hatással bír: 96/48/EK [6] és 2008/57/EK 
[7]. 

Az Európai Tanács 96/48/EK sz. Irányelve „a liberalizmus és demokratikus önszerveződés 
jegyében” az európai vasúti szabványosítási folyamat fő szereplőiként a CEN-t (Comité Euro-
pean de Normalisation) és a CENELEC-t jelöli meg. Egyes szakértői vélemények szerint – pl. 
[1] – ezzel hátrányos helyzetbe kerülhetnek a járműveket üzemeltető üzemben tartó vasút-
társaságok a járműgyártó iparral szemben (különösen, ha bizonyos életben lévő szabályozá-
sok, más ugyanilyen szintű, esetleg nem azonos szintűvel szemben nem érvényesülnek (lásd 
pl. a MÁV Zrt. tulajdonában lévő és a MÁV START Zrt. által üzemeltetett Talent-típusú elővá-
rosi forgalmi célokat szolgáló villamos motorvonatok féktárcsái rendkívüli kopású anomáli-
ái)11,12. 

Az Európai Tanács 2008/57/EK számmal elfogadott irányelve az Európai Közösség területén 
működő vasúti rendszer elemeinek infrastruktúra: pálya, alagút, felsővezeték, biztosító be-
rendezés stb., jármű, vasútüzem stb.) tervezésére, építésére, kivitelezésére, üzembe helye-
zésére, korszerűsítésére, felújítására, üzemeltetésére és karbantartására továbbá az üzemel-
tetésben és karbantartásban részt vevő személyzet szakképesítésére és egészségügyi vala-
mint biztonsági körülményeire vonatkozó általános előírásait rögzíti. Az irányelvek, működési 
követelmények alapján kerülnek az Európai Vasúti Ügynökségnél az Átjárhatósági Műszaki 
Előírások kidolgozására. 

2.1.1.2 Az Európai Vasúti Ügynökség előírásai, az ÁME-ok 

Az Európai Vasúti Ügynökség (European Railway Agency, ERA) szabályozásai a vasutak közöt-
ti (transzeurópai) együttműködést, forgalmat, vasútüzemet érintik. A szabályozások az Átjár-
hatósági Műszaki Előírások (ÁME, Technical Specification for Interoperability, TSI) formájá-
ban jelennek meg. Mind az előírás tervezete, mind az életbe léptetett verzió az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) jelenik meg. Általában a kihirde-
téssel egyidőben a magyar fordítás is rendelkezésre áll. 

Az Európai Vasúti Ügynökséget az Európa Tanács 2006-ban hozta létre, az ügynökség felada-
tul kapta az Átjárhatósági (Interoperabilitási) Műszaki Előírások (működési követelmények) 
elkészítését. Az ÁME-ok szövegtervezetének összeállítása itt történik. 

Az első ÁME-ok kidolgozását a vasúttársaságok és a vasúti háttéripar munkatársaiból össze-
hívott bizottságok, az Európai Szövetség A Vasúti Átjárhatóságra (European Association, 
AEIF) végezték, ezen ÁME-ok 2002. május 31.-én jelentek meg.13 

                                                      
11

 Az egyes vélemények szerint az új, szabványokban, ÁME-ban megjelenő szabályozások, működési követel-
mények jelentősen eltérnek a megelőző szabályozásoktól, a Nemzetközi Vasútegylet döntvényeitől, ugyanis 
ezen utóbbiak szinte kifejezetten vasútüzemi tapasztalatokon alapulnak. 

12
 „A CEN-szabványok és ÁME-ok jelentős mértékben tükröznek gyártói érdekeket”, tartják sokan, de ugyanak-

kor az is igaz, hogy járműket tekintve mind több járműgyártó cég járműkarbantartási feladatra is vállalkozik, 
ezzel jelentős üzemeltetői és karbantartási információkhoz jut, termék- és szolgáltatási tevékenysége javítást, 
korrekciót végezhet a legjobb helyről kapott alapinformációkból, üzemeltetői visszajelzésekből, tapasztalatok-
ból. 

13
 Az e napon életbe léptetett átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-ok): 

http://www.era.europa.eu/


36          VASÚTI JÁRMŰVEK ÜZEME ÉS DIAGNOSZTIKÁJA 

 

www.tankonyvtar.hu   Kisteleki, Csiba, Sábitz, Szigeti, BME 

2002-től megjelenő előírások, az átjárhatósági vagy interoperabilitási műszaki feltétfüzetek 
vonatkozási területe 

– mind a nagysebességű, mind a hagyományos, 
– a nagysebességű, 
– a hagyományos 

vasúti rendszer. 

A járműveket tekintve az ÁME-k között jármű alrendszernél – természetesen – éles határ 
húzódik a követelményeket teljes mértékben kielégítők a részlegesen kielégítők vagy azok-
nak meg nem felelők között. Az új szabályozás szerint, ha a jármű megfelel az ÁME-oknak, 
akkor az egyik tagállamban kiadott üzembe helyezési engedély a közösség teljes területére 
érvényes. (UIC-döntvény viszont rögzíti, hogy az új járművek futási tulajdonságait azon a pá-
lyán kell minősíteni, ahol majd üzemelni fog.) 

Az ÁME-ok, vonatkozzanak azok akár a hagyományos, akár a nagysebességű, vagy mindkét 
vasúti rendszerre, az említett 2008/57/EK Irányelvnek megfelelően azonos szerkezeti felépí-
téssel bírnak, mégpedig: 

– bevezetés – műszaki –, területi hatály nevesítése, 
– az alrendszer meghatározása, 
– alapkövetelmények (biztonság, megbízhatóság, egészségvédelem stb.), 
– az alrendszer műszaki jellemzői, 
– a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek, 
– a rendszerelemek megfelelőségének vizsgálata, 
– megvalósítás – különleges esetek felsorolása. 

Az eddig megjelent ÁME-okat és státuszukat az 1. táblázat14 tartalmazza. 

                                                                                                                                                                      

– nagysebességű infrastruktúra (High Speed Infrastructure, HS INF), 
– nagysebességű energia (High Speed Energiy, HS ENE), 
– nagysebességű járművek (High Speed Rolling Stock, HS, RST), 
– nagysebességű fenntartás (High Speed Maintenance, HS Maintenance), 
– nagysebességű üzemeltetés (High Speed Operation, HS OPE) 
– nagysebességű forgalomirányítás, vonatközlekedés és jelzés (High Speed Command Controll Signalling, 

HS CCS) 
14

 A táblázatban található azon rövidítések kifejtése, fordítása, melyeknél ez korábban nem történt meg: 

– Wagon TSI: Teherkocsi ÁME 
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1. táblázat Átjárhatósági műszaki előírások és státuszaik 

Érvényességi  
terület 

Interoperabilitási Műszaki Feltétfü-
zet 

Kiadás dátuma Rövidítés 

A transzeurópai 
nagysebességű és 
hagyományos vas-

úti rendszerek 
Interoperabilitási 

Műszaki Feltétfüze-
tei 

Vonatforgalom irányítás, vonatbefo-
lyásolás és jelzésadás 

2006. 03. 28 
felülvizsgálva 
2012. 02. 23 

CCS TSI [8] 

Személyszállítási szolgáltatások tele-
matikai alkalmazásai alrendszere 

2011. 05. 12 TAP TSI [9] 

Mozgásukban korlátozott személyek 2008. 03. 07 PRM TSI [10] 

Biztonság a vasúti alagutakban 2008. 03. 07 SRT TSI [11] 

A transzeurópai 
nagysebességű 
vasúti rendszer 

Interoperabilitási 
Műszaki Feltétfüze-

tei 

Fenntartási alrendszer 2002. 05. 30 
TSI 

Maintenance 
[12] 

Infrastruktúra alrendszer 
2002. 05. 30 
felülvizsgálva 

2008. 
HS INF TSI [13] 

Energia alrendszer 
2002. 05. 30 
felülvizsgálva 
2007. 12. 20. 

HS ENE [14] 

Járművek alrendszer 
2002. 05. 30 
felülvizsgálva 
2008. 04. 14 

HS RST TSI [15] 

Vasútüzem és forgalomirányítás 
2002. 05. 30 
felülvizsgálva 
2008. 02. 01 

HS OPE TSI 
[16] 

Vonatforgalom irányítás, Vonatbefo-
lyásolás és jelzésadás ERTMS 

2006. 11. 07 
hatálytalanítva 

2012. 02. 23 
HS CCS TSI [17] 

A transzeurópai 
hagyományos vas-

úti rendszer 
Interoperabilitási 

Műszaki Feltétfüze-
tei 

Vasútüzem és forgalomirányítás 
2006. 08. 11 
felülvizsgálva 
2011. 05. 31 

CR OPE TSI 
[18] 

Hagyományos mozdonyok és sze-
mélyszállító járművek alrendszer 

2011. 05. 26 CR RST TSI [19] 

Infrastruktúra alrendszer 2011. 05. 14 CR INF TSI [20] 

Energia alrendszer 2011. 05. 14 
CR ENE TSI  

[21] 

A transzeurópai hagyományos vasúti 
rendszer „járművek – zaj” alrendsze-
rére vonatkozó átjárhatósági műszaki 

előírás 

2011. 04. 04 TSI Noi [22] 

Teherszállítási szolgáltatások telema-
tikai alkalmazásai alrendszere 

2006. 12.23 TAF TSI [23] 

Vasúti járművek - teherkocsik 2006. 07. 28 
Wagon TSI 

[24] 
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2.1.1.3 Az Európai Szabványosító Bizottság szabványai 

Az Európai Szabványosító Bizottság (European Commitee  for Standardization) szabványai, az 
ún. EN (EuroNorm) vagy CEN (Comité Européen de Normalisation) – szabványok – természe-
tesen – kiterjednek a vasúti alkalmazásokra is. E szabványok alkalmazása különféle (pl. beru-
házási, beszerzési, szolgáltatási stb.) szerződéseken, azokban való hivatkozásokon keresztül 
válik kötelezővé. A szabványok státusza, vagyis, hogy az tervezet (prEN, provision), vagy ér-
vénybe léptetett (EN) az Európai Unió Hivatalos lapjában teszik közzé 15. Az EN-szabványok 
Magyarországon MSz megjelöléssel kerülnek közlésre, általában csak az első oldal kerül (an-
golból) fordításra. 

2.1.1.4 UIC-döntvények 

A Nemzetközi Vasútegylet szabályozásait döntvények, határozmányok formájában adja köz-
re. A döntvények három nyelven (angol, francia, német) jelennek meg. A döntvények alkal-
mazását tekintve három kategóriája különböztethető meg, egy részük alkalmazása a vasutak 
részéről kötelező (jelölése: V: verbindlich), a másik részük ajánlott (E: empfehlend) és vannak 
úgynevezett informatív, tájékoztató jellegű (I: informatív) határozmányok. A különböző, ál-
landó összetételű vagy eseti jelleggel (egy kitűzött feladatra összehívott) szakbizottságokban, 
albizottságokban kidolgozásra kerülő döntvények alapvetően vasútüzemi, üzemeltetési ta-
pasztalatokon alapulnak. Számos esetben a döntvények kidolgozását hosszabb-rövidebb ide-
ig tartó kutató munka előzi meg. Az elmúlt évtizedekben ilyen munka fő színhelye az ERRI 
(European Railway Research Institute, Európai Vasúti Kutató Intézet) volt, a munkák ered-
ménye ERRI- kutatási jelentésekben került közreadásra16. 

A döntvények a következő témakörökben kerültek, kerülnek kidolgozásra: 

– személy- és poggyászfuvarozás, 

– teherforgalom, 

– pénzügy, számvitel, költségek, statisztika, 

– üzemvitel, 

– járművek, 

– vontatás, 

– pályalétesítmények, 

– fuvarozási feltételek, 

– informatika, egyebek17. 

                                                      
15

 A szabványtervezet tanulmányozása részben a szabvány alkalmazására való felkészülést szolgálja, de vannak 
esetek, amikor más nemzetközi szintű szabályozás (pl. ÁME) szabványtervezet alkalmazását írja elő. 

16
 A kutatási jelentések jelentőségét mutatja, hogy egyes esetekben a bennük ismertetett módszerek, eljárások 

esetenként kötelező jelentőséggel bírnak (gyakran a Nemzetközi Vasútegyleten kívüli szervek szabályozásaiban 
is). 

17
 A Nemzetközi Vasútegylet a döntvények mellett ún. belső szabályozásokat dolgozott, dolgoz ki, melyek a 

vasutak együttműködésében játszanak szerepet. Ilyenek pl.: UIC Alapszabály, Az UIC együttműködése más 
szervezetekkel, Szerkesztési és fordítási útmutató az UIC- döntvényekhez, jelentésekhez és előírásokhoz stb. 
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2.1.1.5 Az UIC és az UNIFE együttes műszaki ajánlásai 

2009. december 11-én az UIC és az UNIFE megállapodást kötött, hogy a jövőben együttesen 
is adnak ki szabványokat a vasúti járművek építésével kapcsolatban, a vasúti közlekedés még 
versenyképesebbé történő tétele érdekében. A TecRecs (Technical Recommendations, mű-
szaki ajánlások), a szabványokkal megegyezően nem kötelező érvényűek. A megállapodástól 
a felek az európai szabványosítási tevékenység felgyorsítását, a folyamatra való nagyobb 
hatást várják, közös kutatás-fejlesztési programokat dolgoznak ki, azok eredményeit közösen 
publikálják és a járműveket alkotó elemek, elemcsoportok, részegységek, egységek gyorsabb 
és hatékonyabb szabványosítását, ennek révén azok elterjedését, alkalmazását várják18. 

2.1.2 Nemzeti szintű szabályozások 

2.1.2.1 A magyar vasúti törvény 

A vasúti járművek üzemeltetésével kapcsolatos legmagasabb szintű magyarországi szabályo-
zás a 2005. évi CLXXXIII., a vasúti közlekedésről szóló törvény. Az Országgyűlés által hozott 
törvény alap célkitűzései: 

– a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, 
– a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülő nemzetközi vasúti közlekedési rend-

szerbe illesztése, 
– a vasút által végzett környezetkímélő közlekedési szolgáltatások iránti igények növe-

kedésének elősegítése, 
– a vasúti közlekedés biztonságának növelése. 

A 16 fejezetből álló törvény járműüzemeltetés szempontjából legfontosabb fejezetei a von-
tatási szolgáltatást szabályozó III., a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos alapismér-
veket összefoglaló IX., a munkavállalói jogokat és kötelezettségeket taglaló XIII. és a többek 
között a Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenységét szabályozó XIV. fejezet. 

A IX. fejezet rögzíti, hogy a vállalkozó vasúti társaság tartozik az általa üzemben tartott vasúti 
járműveket üzemképes állapotban tartani és ún. biztonsági rendszert kell létrehoznia, amit 
nem csak működtetnie kell, hanem annak működéséről évente a hatóságot írásos jelentés-
ben tájékoztatni is köteles. 

A törvény részletesen előírja a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök 
munkavállalóira vonatkozó egészségügyi követelményeket, azok fennállására vonatkozó 
vizsgálati rendszert, a képzésre és a képzettség alapján az ismeretek szintjét igazoló vizsga-
rendszert, különös tekintettel a járművezetőkre és a vasúti forgalommal összefüggő munka-
körökre. Ezen, a biztonságról szóló fejezet szabályozza a vasúti járművek üzembe helyezését, 
javítását és az időszakos hatósági vizsgálatát. 

                                                      
18

 Ezzel a megállapodással és az aláírt okmánnyal a vasúti szakmai szabványok és döntvényes hierarchiája is 
deklarálásra került, miszerint: 

1. a CEN/CLC által kidolgozásra kerülő EN-szabványok 

2. az UIC és az UNIFE által kidolgozásra kerülő TecRec-ek, műszaki ajánlások 

3. UIC döntvények 
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A vasúti törvény által rögzítetteknek a gyakorlati életben való érvényesülése, különös tekin-
tettel a forgalom biztonságos lebonyolítására, alapvetően a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
kompetencia körébe tartozik. 

2.1.2.2 A magyar nemzeti szabványokról 

A magyar nemzeti szabványok kiadója, gondozója (módosítás, hatálytalanítás stb.) a Magyar 
Szabványügyi Testület (MSZT). 

A jelenleg nonprofit szervezetként működő MSZT munkáját szakbizottságokban végzi. 

A vasúti témájú magyar nemzeti szabvány alkalmazása, megegyezően a többi nemzeti szab-
vánnyal, nem kötelező, ha csak jogszabály a szóban forgó szabványt részben vagy teljes egé-
szében kötelezően alkalmazandónak nem írja elő. Az MSZT jogosult az európai, ill. nemzet-
közi szabványoknak magyar nemzeti szabványként való bevezetésére. Gyakran e bevezetés 
anélkül történik, hogy a szabványt magyarra fordítanák, de az ún. jóváhagyó közleménnyel 
csak angol nyelvű szabvány lehet bevezethető. 

A nemzeti szabványokkal kapcsolatos közleményeket az MSZT a hivatalos lapjában, a Szab-
ványügyi Közlönyben hozza nyilvánosságra. A nemzeti szabványok alkalmazása önkéntes, 
kivételt képez, ha egy szabvány teljes vagy részleges alkalmazását jogszabály kötelezőnek írja 
elő. 

A közlönyben információt adnak az előszabványokról (ideiglenesen elfogadott és közzétett 
szabvány kiadvány, mely a végleges kiadásig a kapcsolódó tapasztalatok megszerzését teszi 
lehetővé), szabványtervezetekről (melyet a szabványnak a kidolgozók, érdekeltek közötti 
egyeztetésére készítenek) továbbá a módosításokról. 

A magyar nemzeti szabványok osztályozása 1995. április 1-től az ICS (International 
Classification for Standards, Szabványok nemzetközi osztályozása) szerint történik, amely 
információ technikai valamint a szabványok kezelése szempontjából számos előnyt jelent, 
pl.: jegyzékek, válogatások, bibliográfiák készítése stb. 

A szabványok „katalógusa” a szabványjegyzék, mely – természetesen – tartalmazza ICS sze-
rinti csoportosításban a szabványokat, továbbá az előszabványokat, módosításokat és terve-
zeteket. A vasúti járművekkel kapcsolatos szabványok 01.040.-nel kezdődő csoportba beso-
roltak. 

2.1.3 Társasági szintű szabályozások 

2.1.3.1 A vállalati szabványok 

A vasútépítések kezdetekor az egyes államok, nagyobb vasúttársaságok vagy több vasúttár-
saság tulajdonát, ill. tulajdonrészét magukénak tudók, hogy a pályák és azokhoz kapcsolódó 
különböző létesítmények, járművek rögzített paraméterekkel épüljenek (azok a paraméterek 
akár méret, akár anyagi jellemző és egyéb más tulajdonságokat jelentettek) lényegesebb 
egyszerűbb és olcsóbb, számos, olykor nem csak anyagiakkal kifejező üzemeltetési és kar-
bantartási, javítási előnnyel jár. A vasúti (mai elnevezéssel élve: vállalati) szabványok alkal-
mazása majd’ egyidős Magyarországon a vasutakkal. 

Ma hazánkban vasúti szabványokat egyedül a Magyar Államvasutak Zrt. ill. annak szervezeti 
egysége, az általános vezérigazgató-helyettes felügyelete alatt működő Vasúti Mérnöki- és 
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Mérésügyi Szolgáltató Központjához (VMMSzK) tartozó MÁV Szabványügyi Központ19 kezel 
(szerkeszt, életbe léptet, módosít, hatálytalanít stb.) A szabványok szabványalkotó közössé-
gekben, bizottságokban történnek, általában a tervezetek többszöri véleményezése, korrek-
ciója után elfogadásra, kiadásra. A szabványok szakmai felelőse a szabvány által érintett 
szakterület irányítója, kiadója a VMMSzK igazgatója. A szabványok alapvetően a MÁV Cso-
port érdekeit szolgálják, a különböző vasúti szerkezetek, szerkezeti egységek, elemek beszer-
zésénél, mint a termékkel kapcsolatos alapkövetelményeket tartalmazó dokumentumokat a 
beszállítók sem nélkülözhetik (pl.: MÁV-MI UIC 860:2008: Vasúti sínek műszaki szállítási fel-
tételei; MÁV-ME UIC 812-3:1994: Vontató- és vontatott járművek ötvözetlen acélból henge-
relt tömbkerekeinek műszaki szállítási feltételei; MÁVSz 998:1983: Mozdonyhomok). A MÁV-
szabványok több kategóriába soroltak (MÁV HSz, MÁVSz, MÁV-MI, MÁV-MI UIC, MÁV-ME 
UIC), attól függően, hogy alkalmazása elfogadottsága (előbbi a társvasutak, magyarországi 
magánvasutak, utóbbi pedig a Nemzeti Közlekedési Hatóság részéről, különösen akkor, ha az 
említett vasutak különböző engedélyeztetéseket kérő dokumentumokban MÁV-szabványra 
hivatkoznak)20. 

Amíg az EN-szabványok kevés kivétellel magyar nyelven alig hozzáférhetők (ez egyébként 
Magyarországon nem a vasút kizárólagos gondja), addig a MÁV által lefordított UIC-
döntvények, műszaki irányelvek MÁV-szabványok formájában tanulmányozhatók (pl.: MÁV-
ME UIC 861-3:1997: 60 rendszerű sínek szelvénye. UIC 60 és 60E típusok; MÁV-MI UIC 
791:1993: Felsővezetéki berendezések minőségének biztosítása). 

A szabványok megjelenéséről, módosításáról, az esetleges visszavonásról, törlésről informá-
ció a MÁV Értesítőn21  keresztül jut el22 az érdekeltekhez. 

                                                      
19

 Az első vasúti mai elnevezéssel vállalati szabványok kidolgozása az 1867-ben életre hívott Magyar Királyi 
Vasútépítészeti Igazgatósága feladata volt. A hálózat fejlesztése, az állomások, megállóhelyek és létesítményei-
nek építése a szabványok előírásai alapján történt. 

A beszerzésre kerülő járművek főbb műszaki jellemzőinek meghatározása is az Igazgatóság feladatát képezte. 
Előírásait nem csak az Államvasutak, hanem annak megalakulása előtti és utáni számos Magyarországon műkö-
dő vasúttársaság is. Így a Magyar Királyi Vasútépítészeti Igazgatóság tervei, szabványai szerint épültek a „ma-
gyar nagyvasutak közül a Magyar Keleti- a Magyar Észak-Nyugati és a Magyar Nyugati Vasút” személy- és 
teherkocsijai *2+ vontató és vontatott járműveket érintő szerkezeti, javítási járműbeszerzési, műszaki átvételi, a 
vas, acél, vegyi és egyéb anyagok minőségi és méretszabvány választékainak, gépi és kézi szerszámok, eszközök, 
gyártási eljárások, vontatási és üzemi berendezések, villamos erőgépek, készülékek, világítási és általában min-
den gépészeti vonatkozású berendezések; 

A vasúti távközlő és biztosító berendezések távíró és távbeszélő központok, jelzők, védőberendezések, hang-
szórók, villamos órák; 

A vasúti hídépítés, hidak teherbírásának űrszelvényének tervezésének és kivitelezésének szabványosítása”. 

A MÁV-nál a szabványosítást végző szervezet helye a MÁV szervezetében valamint neve többször változott 
(MÁV Vasúti Szabványosító Főnökség, MÁV Szabványügyi Intézet, Szabványügyi Központ), jelenlegi szakmai 
feladatai az alapításkoriból levezethetők. 

20
 A vasúti szabványok, utasítások jövőbeni kidolgozása jelenleg megfontolás tárgyát képezi, mert divatos kife-

jezéssel élve a MÁV szellemi termékeit magánvasutak, társvasutak, legkülönbözőbb (pl.: oktatási, vizsgáztatási) 
vállalkozások használják. 

21
 A MÁV Értesítő a MÁV Zrt. dolgozóinak tájékoztatására szolgáló több-kevésbé rendszeresen nyomtatott 

formában is megjelenő információs csatorna, melyen a különböző szintű vezetői rendelkezéseket közreadják. 
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2.1.3.2 A vállalati utasítások, rendeletek, rendelkezések 

A vállalati utasítások, rendeletek, rendelkezések a vasúti közlekedés lebonyolításnak, a vas-
útüzem működésének biztonságát, környezetvédelmi, egészség- és munkavédelmi, energia-
takarékossági megfelelőségét hivatottak szabályozott módon, körülhatároltan megvalósítani. 

A továbbiakban a Magyar Államvasutak korábbi illetve ma a Magyar Államvasutak Zrt.-nél 
még élő illetve az utóbbi által újonnan kialakuló utasítások, rendeletek, rendelkezések készí-
tésének, érvényesítésének (életbe léptetésének), módosításának, hatálytalanításának mód-
ját, az érvényességi területet, az utasítások rendszerét stb. ismertetjük. 

A vasútüzem egy komplex műszaki-gazdasági rendszer, működése még a legelőrelátóbb és 
legkörültekintőbb szabályozás megléte és annak működése, a rendszert működtető képzett, 
erkölcsileg és emberileg leghelytállóbb személyzet mellett is veszélyesnek minősül. A rend-
szerműködés során bekövetkező baleseteknél emberek élete és testi épsége, jelentős va-
gyoni értékek kerülhetnek veszélybe és ezen keresztül a közlekedési ágról és általában a vas-
útüzemről kialakult kép nemkívánatosra változhat. 

Az utasítások a cég, cégcsoport egészét vagy több szakszolgálatot érintenek. Vannak utasítá-
sok, melyek a MÁV-on túl a GySEV-re illetve a magyar vasúthálózatot igénybe vevő vasúttár-
saságra vonatkoznak (pl. forgalmi utasítások). Korábban a MÁV könyv alakban kiadott utasí-
tásai kizárólag betűjelesek voltak az 1899.X.9.-től érvényes, a MÁV Igazgatóság akkori szer-
vezetére és annak jelölésére vonatkozó szabályozás szerint2321. Az egyes betűjelek jelentése: 

A: általános igazgatási, jogi utasítások, 

B: pénzüggyel (számvivőség, pénztár stb.) kapcsolatosak, 

C: kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosak, 

D: pálya építése és fenntartása, 

                                                                                                                                                                      

Az Értesítő elődjei 1886-tól 1943-ig a Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja, 1944-1980 között a Magyar 
Államvasutak Hivatalos Lapja, 1981-1993 között a Magyar Államvasutak Értesítője, 1993. 35. számtól 1998.34. 
számig: a MÁV Értesítője. A MÁV Értesítő a mai címet 1998. évi 35. számtól viseli. 

22
 A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapját megelőzően a szabályzatok, rendelkezések a könyv alakban 

megjelent utasításokon túl ún. Körlapokban jutottak el az érintettekhez. 

23
 A MÁV szervezete az 1800-as évek végére gyakorlatilag kialakult, az 1899. X.9.-től életbe léptetett igazgató-

sági szervezet 1949-ig fennmaradt. A két világháború eseményei indikálták külön beszerzési és hidász szakszol-
gálat felállítását valamint a 2. világháború alatt a vasúttársaság és családjaik élelmezésének biztosítására egy 
élelmezés ellátó szervezetet hoztak létre. Az 1899-től életbe léptetett új igazgatósági szervezetben főosztályi 
tagozódás volt, és a főosztályokat betűjellel is illették, e betűjeleket kapták a főosztályok által kiadott utasítá-
sok. Az egyes főosztályok – szakosztályi továbbtagozódással – a következők voltak: 

– A. Általános Igazgatási Főosztály 
– B. Pénzügyi Főosztály 
– C. Kereskedelmi Főosztály 
– D. Építési és Pályafenntartási Főosztály 
– E. Gépészeti Főosztály 
– F. Forgalmi Főosztály 

Az említett hidász szakszolgálat utasításai H, az anyagellátási szakszolgálaté G, még az 1949 után létrehozott 
belső ellenőrzés utasításai B betűjeleket kaptak, bár a szervezet gyökeresen megváltozott, az utasítások betűje-
lei többé-kevésbé megmaradtak. 
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E: gépészeti, vontatási, műhelyi utasítások 

F: forgalmi ügyek, benne a menetrend, kocsi intézések, leszámolás, szállítmányozás és 
visszakereseti valamint a katonai ügyek. 

2002-től kiadásra kerülő, könyv alakú utasítások közül a nem kifejezetten vasút szakmaiak 
nem viselnek betűjelet (pl. Műszaki táblázatok I.-II. kötet). 

Mind a betűjeles, mind az anélküli könyv alakban megjelenő utasítások hatályba léptetése, 
módosítások megjelenéséről információ adása továbbá az utasítás hatálytalanítása a MÁV 
Értesítőn keresztül kerül ismertetésre az érdekeltekkel. 

A több vasútra, ill. a hálózatot igénybevevő vasútra vonatkozó utasítások jóváhagyója (mó-
dosítást engedélyezője, utasítás hatálytalanítója) a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a vállalat 
(vállalatcsoport) egészét vagy több szakszolgálatát, területeit, portfólióját stb. érintőké pedig 
a vállalat társaság, stb. jelenleg a MÁV Elnök-vezérigazgatója. 

A vasút egészét érintő rendelkezések, szabályozások a MÁV Értesítőjén keresztül kapnak 
nyilvánosságot. [52][53] 
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3 A fenntartási folyamatok beillesztése az üze-

meltetési rendszerbe  

A vasúti járművek igen nagy értékű, hosszú élettartamú berendezések, ezért üzemeltetőjük 
alapvető érdeke, hogy a járművek minél nagyobb számban, és minél hosszabb időtartamban 
álljanak rendelkezésre feladataik lebonyolításához. A járművek tervszerű, valamint előre 
nem látható hibák miatti, alkalmanként jelentkező karbantartására, tisztítására és egyéb 
kezelésére tehát minél kisebb és minél tervezhetőbb időszakokat kell biztosítani, megfelelő 
szervezéssel.  

 Ebből a szempontból jelentős eltérés tapasztalható a személyszállító, valamint az áruszállí-
tásra igénybevett járművek között. Tekintettel arra, hogy a személyszállító vasúti járművek 
általában napi 17-18 órán át látnak el szolgálatot, a fennmaradó éjszakai időszak célszerűen 
felhasználható a szükséges kiszolgáló tevékenység lebonyolítására. Kivételt képeznek az egy-
re ritkább éjszakai személyszállító vonatok járművei. 

Eltérés tapasztalható a távolsági és az elővárosi feladatokat ellátó személyszállító járművek 
napi igénybevétele között. Az elővárosi forgalomban nincs egyenletes utas-mennyiség, ha-
nem reggel mintegy 2 órás csúcsterhelés jelentkezik a csomópont irányába, ez délután – 
időben jobban elosztva – ellenirányban tapasztalható. A nap többi terhelése ennél kisebb, a 
szerelvények kapacitásával ezt kell követni a gazdaságos járműkihasználás érdekében. Az 
elővárosi vonalak kiszolgálására a vasutak egyre nagyobb mennyiségben motorvonatokat 
üzemeltetnek, vagy új beszerzés esetén ezzel váltják fel a mozdonyos üzemet. Ennek egyik 
alapvető oka, hogy a napközben jelentkező utasszám-változás gazdaságos követése a motor-
vonat alapegységek szét-összecsatolásával jól megoldható. A mozdonyvontatású, személy-
kocsikból álló szerelvényeknél a napszakokon belüli méret-változtatás gyakorlatilag megvaló-
síthatatlan, mivel: 

– A mozdonyvontatású szerelvény méretének feladathoz illesztése jelentős tolatási 
műveleteket igényel, állomási kapacitás-lekötést eredményez. 

– A kocsik szét-összekapcsolása hagyományos vonó-ütközőkészülék, féktömlők, távve-
zérlési- és fűtési kapcsolatok kezelését igényli a kocsik közé belépve, balesetveszélye-
sen, külön munkaerőt lekötve. 

– A leakasztott vonatrész a motorvonattal ellentétben nem „önjáró”, mozgatása egy 
másik mozdonyt igényel mozdonyvezetővel. Ez a mozdony állomási kapacitást köt le, 
mozgatása is költségeket okoz. 

– A zárt motorvonati egység nagyobb üzemi megbízhatóságot jelent az alkalomszerűen 
összeállított személykocsikkal szemben.  

– A csökkentett szerelvény nem rendelkezik vezérlőkocsival, vagy a csúcsidőben együtt 
közlekedő szerelvénynél két vezérlőkocsit kellene alkalmazni, jelentős többlet-
költséggel.  
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– A motorvonatok ezzel szemben önműködő vonó-ütköző készülékük segítségével 1-2 
perc alatt össze- és szétkapcsolhatók, „önjáróak”, tehát külön vontatójárművet nem 
igényelnek a tároló-, vagy a karbantartóhelyre továbbításhoz. 

– Az elővárosi feladatokra alkalmazott járművek,- elsősorban és egyre nagyobb mér-
tékben,- motorvonatok karbantartása ezért, kellően eredményes szervezéssel nap-
közben is megoldható.  

– Az árut szállító járművek más megítélés alá esnek, mivel a vasúti infrastruktúrát az 
egyre gyakoribb nappali személyvonatok jelentős mértékben elfoglalják, ezért az áru-
szállítás súlypontja egyre inkább az éjszakai órákra tolódik. A nappali időszak nagy-
mértékű személyvonati infrastruktúra-terhelése egyértelműen az egyéni gépkocsi-
közlekedés és a vasúti közösségi közlekedés „harcának” következménye. A személy-
autó szinte korlátlan szabadságot biztosít használójának a közlekedés időpontjának 
megválasztása terén. Ugyanakkor a „háztól-házig” közlekedés lehetősége is biztosí-
tott, kötetlen indulási-érkezési időkkel. A közösségi közlekedés (akár a kötöttpályás, 
akár a közúti, autóbuszos megoldást vizsgáljuk) csak menetrendi kötöttségekkel tudja 
a szükséges alternatívát biztosítani, gyakran még átszállás szükségességével nehezít-
ve a célhoz jutást. 

– A vasutak pozícióik megőrzése érdekében alakították ki a gyakori, ütemes, az átszállá-
si pontokon minimális várakozással járó új menetrendi struktúrájukat (közismert né-
met rövidítéssel ITF-Integrierte Taktfahrplan). Az eredeti svájci program bevezetésé-
nek jelszava a következő volt:”kisebb vonatokkal, gyakrabban, gazdaságosabban”. A 
jelszó természetesen az új stratégiához tartozó új járműkoncepcióra is utal, nevezete-
sen a kisebb vonatok lényegében a motorkocsis/motorvonatos üzem egyértelmű tér-
hódítására utalnak. 

– Mindezen tendenciák a vasúti teherszállítás időbeni tervezésére is jelentősen kihatnak. 
Az áruszállítás részére a vonalak éjszakai kapacitása egyértelműen felszabadult, ugyanak-
kor a napközben közlekedő tehervonatok „időablakai” beszűkültek. Ez a változás ugya-
nakkor előnyös kényszerhatást gyakorol a tehervonatok közlekedésének menetrendsze-
rűségére. A vasúti infrastruktúra egyenletesebb, tervszerűbb kihasználásán túl ez a ten-
dencia összhangban van a vasúti áruszállítás feladatainak változásával is. A korábban 
vasúti feladatként jelentkező nagytömegű áruszállítást egyre inkább az irányvonatok, az 
értékesebb, feldolgozottabb termékek időre szállításának feladata veszi át a kötöttpályás 
áruszállításban is. A tehervonatok kisebbek lettek, a vontatójárművek teljesítménye 
megnőtt, a vasúti infrastruktúrára engedélyezett sebességek – ha lassan is – de növe-
kednek. A vasúton a tehervonatok ezért egyre menetrendszerűbbé válhatnak, sebessé-
gük növekedése miatt jobban elférnek a gyakran közlekedő személyvonatok között, te-
hát az áruszállítás járműveinek karbantartása is egyre tervezhetőbbé válik. 

– A járművek tervszerű felhasználásának alapja tehát az általuk biztosítandó menet-
rend, és az erre épített mozdony- és szerelvényforduló terv. A forduló tervek részben 
a járművek üzemi folyamatait alapozzák, egyidejűleg azonban a menetrendszerű vo-
natforgalom lebonyolítását is biztosítják, hiszen minden vonathoz hozzárendelik a 
szükséges járműveket.  
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– Az egyes vonatok célszerű összekapcsolásával alakítják ki a mozdonyok, a személy-
szállító kocsikból álló szerelvények, valamint a motorkocsik és motorvonatok forduló-
terveit. Ezek a mozdony,- vagy szerelvényfordulók gyakorlatilag grafikus ábrák, me-
lyeken egymás mögé rajzolják az adott járművek által lebonyolítandó vonatok grafi-
kus menetvonalait. A vonatok menetidején túl természetesen a forduló, vagy csatla-
kozó állomásokon végrehajtandó üzemi tevékenységek, irányváltások, esetleges tola-
tások, vágányok közötti átállások időigényét is feltüntetik. 

A fordulótervek a hagyományos vasúti gyakorlatban eltértek a mozdonyok és a személyszállító 
szerelvények esetében. Ezt egyrészt az is determinálta, hogy a mozdonyok javítása, karbantartá-
sa általában a vontatott járművekétől, de az önjáró személyszállító járművekétől is eltérő helyen 
történik. Ugyancsak másutt végzik általában a teherkocsik fenntartási munkáit is. 

A mozdonyoknál lehetséges 

– tiszta személyvonati, 

– tiszta tehervonati és 

– vegyes, azaz személy- és tehervonati mozdonyforduló. 

Hangsúlyozni kell, hogy korábban a vegyes mozdonyfordulók igen gyakoriak voltak, hiszen a 
viszonylag ritkábban, és ütemtelenül közlekedő, de nagyméretű, hosszú személyvonatok 
közötti időkben, különösen az éjszakai időszakban elég széles lehetőség nyílt a tehervonatok 
továbbítására. A fővonalakon a legnagyobb hányadban mozdonyvontatású személyszállító 
vonatok közlekedtek, ezek közötti „időablakokban” elég sok lehetőség nyílt egy-egy tehervo-
nat továbbítására, ezáltal a mozdonyok jobb kihasználtságát lehetett biztosítani.  

A tiszta fordulótervek mindenképpen üzemviteli előnyöket jelentenek egy adott vonal, vagy 
egymásba „fonódó” vonalak kiszolgálásában. A korábbi, ritkább személyvonati forgalom és a 
kevésbé menetrendszerű tehervonatok együttes, vegyes kiszolgálását általában kevesebb vonta-
tójárművel lehetett megoldani, mint a tiszta személyvonati, és tehervonati mozdonyok rendsze-
rével. A ritkábban közlekedő személyvonatok hosszabb forduló időkkel fordultak a végállomás-
okon, ez a hasznos időalapok rosszabb kihasználását jelentette. Ebben az esetben egy éppen 
adódó, és menetrendhez lazábban kötődő tehervonat kiszolgálása célszerű lehetett. Ugyanakkor 
a tehervonati forgalom ingadozásai, pontatlanságai a mozdonyok személyvonatra visszatérését 
mindig bizonytalanná tették, ez a mozdonyforduló igen kényes szakasza volt. Tulajdonképpen ez 
a rendszer állandó irányítást, gyakori operatív beavatkozást igényelt. 

A mai mozdony-felhasználási gyakorlat igen nagy részben a tiszta fordulókra épül, egyre rit-
kább a teher és személyvonatok egy fordulóba sorolása. A motorkocsik és motorvonatok 
természetesen egyértelműen önálló fordulótervek szerint közlekednek. 

A fordulótervbe be kell építeni a tervszerű karbantartási és tisztítási feladatok időigényét, 
ezek „időablakai” a fordulóterv részeit képezik. 

A fordulótervnek természetesen tartalmaznia kell az állomások és a karbantartó telep közötti 
eljutás (szerelvénymenet) időigényét is. Ennek a veszteségidőnek csökkentését teszi lehető-
vé a karbantartó telep ilyen szempontból is helyes megválasztása, a járművek felhasználási 
területének közvetlen közelében. Ezen szempont ellen szólhat egyes esetekben a karbantar-
tás tipizálásának ugyancsak költségcsökkentő hatása.  
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A karbantartási-tisztítási folyamatok költségeinek és az ezekkel a folyamatokkal járó „veszteség-
időknek” igen jelentős mérséklését lehet elérni mozdonyvontatású személyszállító szerelvények 
esetén, ha a teljes szerelvény, –mozdony+kocsik– együttes javítását, és tisztítását együtt lehet 
megszervezni, azonos telephelyen. Ez általában nehézségekbe ütközik, hiszen a hagyományos, 
sok évtizede működő karbantartó telepek általában „szakosított” technológiával rendelkeznek, 
korábban a mozdony és személykocsi javítás a legtöbb esetben technológiailag és területileg is 
elkülönült. Még azonos telephelyen is eltérő vágányokon, jórészt egymástól meglehetős távol-
ságban történt a különböző járműtípusok karbantartása, javítása. A gépi kocsimosók jórészt al-
kalmasak a mozdonyból és kocsikból álló szerelvények együttes tisztítására, azonban a legtöbb 
esetben a karbantartás és a tisztítás bázisai eltérő helyen találhatók. 

Új járművek üzembeállítása esetén érdemes egymással összevetni a célszerűen kialakítandó 
karbantartó és tisztító bázis kialakításának, vagy szükséges mértékű átalakításának költségeit 
az ezzel biztosítható üzemkészség javítás lehetőségeivel. Várhatóan olcsóbb a megfelelő he-
lyen kiépíteni egy adott célra orientált karbantartó-tisztító intézményt, mint a kisebb üzem-
készség miatt 1-2 többletjárművet beszerezni az adott feladatokhoz. 

A személyszállító járművek, – kocsik, motorkocsik, motorvonatok – vonat-előkészítési és tisz-
títási tevékenységének tervezhető része tehát célszerűen beépítendő a kocsi- illetve a sze-
relvényfordulókba. A következő megállapítások jelentős részben a mozdonyokra is vonat-
koznak, azonban a személyszállítás járműveinek tisztasága, megfelelő szintű előkészítettsége 
kiemelkedő mértékben biztosítandó. 

A személyszállító vonat előkészítése az alábbi fontosabb feladatokból áll: 

– Feltétlenül szükséges előzetes információkat szerezni a szerelvény állapotáról, az el-
végzendő műveletek megalapozása érdekében. 

– A szerelvények külső tisztítása különféle típusú külső kocsimosó berendezésekkel tör-
ténhet, de gyakori a kézi külső kocsimosás is, különösen kevés számú és kisméretű 
járműveket üzemeltető telepeken. A MÁV Bz sorozatjelzésű, kéttengelyes 
motorkocsijainak külső tisztítása gyakorlatilag kézi mosással történik. A külső mosás 
esedékessége a járművek típusától függően hetente, kéthetente esedékes, ezért jól 
illeszthető a karbantartási ciklus első eleméhez. 

– A zárt WC-tartályok ürítése általában kétnaponként válik esedékessé, ez is lehet a 
járműtípustól függő előírás. 

– A járművek belső tisztítása a tisztítási ciklus szerint válik esedékessé. A gyakoriságot 
általában a személyszállítási szolgáltatás megrendelője is szabályozza, a MÁV estében 
ezt a közszolgáltatási szerződés keretében megfogalmazott előírások rendezik. A bel-
ső tisztítás ciklusrendje általában napi két-három takarítást is előírhat, ezért a kisebb, 
gyakoribb tisztításokat az állomásokon, vonatközi szünetekben végzik. Ennek lehető-
vé tételét biztosítják a szerelvényfordulóba épített „tisztítási időablakok” a vonatok 
érkezése és indulása közötti időszakokban. 

– Szükség szerint, de ugyancsak a fordulótervekbe építve történik a személyszállító 
járművek készleteinek (víz, kéztörlő, szappan, WC-papír, stb.) feltöltése is részben 
karbantartás esetén, a karbantartó telepen, részben a forduló állomásokon.  
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4 A járművek üzemeltetésének technikai feltétel-

rendszere 

4.1 Teherkocsik üzemeltetésének technikai feltétel-
rendszere 

4.1.1 Teherkocsik rakodása, ürítése 

A tartálykocsikban szállított rakomány gyakran igényli a felmelegedés elleni (különösen pl. a 
cseppfolyós földgáz, propángáz, stb.), illetve a túlzott lehűlés elleni védelmet. Ezért a tartály-
kocsikat gyakran árnyékoló tetőzettel és/vagy szigetelő burkolattal kell ellátni. A hatékony 
szigetelés érdekében a tartályokat az alváztól is el kell szigetelni, gyakori megoldás, hogy a 
tartályt a burkával együtt rögzítik az alvázhoz.  

A tartályok rögzítési módja többféle lehet. Az egyik módszer a kengyelekkel való rögzítés: 
ilyenkor a tartály az alvázon kialakított nyergekre támaszkodik, melyekre laposacél kengyelek 
szorítják le. A kengyelek végei csavarkötéssel rögzíthetők ill. oldhatók, ezáltal egyszerű és 
gyors tartálycsere válik lehetségessé. A tartály palástjára hegesztett hosszirányú támok az 
alváz nyergéhez csavarozhatók, biztosítva ezzel a tartályt elcsavarodás és elcsúszás ellen. 

A nagyméretű tartályokat, melyeket nem kell cserélni, az alvázhoz hegesztik. Ezáltal egyes 
esetekben kiküszöbölhető az alváz, és csak keretszerkezeteket építenek a tartály végeire a 
futómű, ill. a vonó-ütköző készülék számára. 

Főleg vékony falú tartályok merevítésére szokás a tartályokat körgyűrűs merevítésekkel el-
látni. A körgyűrűk hosszirányú támrudakkal való összekötésével rácsos tartálymerevítés ér-
hető el. Ezt a megoldást különböző anyagú (acél, alumínium, színesfém, műanyag) tartályok 
esetén is alkalmazzák. 

A tartályok töltési és ürítési technológiáit biztonsági előírások és kezelési utasítások határoz-
zák meg. Általánosan elterjedt megoldás a felső nyílásokon át történő feltöltés és a tartály 
alsó részén elhelyezkedő csővezetékeken keresztül való lefejtés. Olyan folyékony áruk ese-
tén, melyek tűzveszélyesek, vagy a pályát károsíthatják (pl. maró, mérgező, lúgos anyagok), 
az ürítést csak felülről, a tartályba belógó szívóvezetékekkel szabad végezni.  

A folyadékok elcsepegését, kilötyögését kettős elzárószerkezetekkel akadályozzák meg, me-
lyek légmentes tömítést biztosítanak. 

Ürítéskor kiemelt fontosságú annak biztosítása, hogy a lefejtett folyadék feletti tér megfelelő 
légutánpótlást kapjon (különben a lefejtéssel járó nyomáscsökkenés miatt a tartály össze-
roppanhat). 

A külső nyomás elleni védelmet szolgálják a tartályok tetején kialakított ún. 
szippantószelepek, melyek szitán keresztül lélegeznek (az eltömődés veszélye fennáll, ezért 
ellenőrizni kell). Ilyen szelepeket természetesen csak akkor lehet alkalmazni, ha a rakomány 
érintkezhet a külső levegővel. [2] 
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Minden kocsit fel kell szerelni akkumulátorral és akkumulátortöltővel, annak érdekében, 
hogy a külső áramforrás esetleges kihagyása esetén is működtetni lehessen a világítást és 
egyéb szükséges berendezéseket.  

Álló helyzetben minden kocsi villamos rendszere táplálható egy- vagy többfázisú, 230 vagy 
400 V 50 Hz-es külső áramforrásról. Az érintésvédelmet védővezetékkel oldják meg. 

4.1.2 Teherkocsik közlekedésbiztonsági vizsgálata 

Magyarországon a teherkocsik közlekedésbiztonsági vizsgálatainak menetét a Magyar Állam-
vasutak Zrt. E.2.sz. fékutasítása [50] tartalmazza. 

 A légfékkel ellátott vonatok fékpróbái az alábbiak lehetnek: 

– teljes fékpróba, 

– egyszerűsített fékpróba, 

– egyedül közlekedő jármű fékpróbája. 

A vonatoknál indulás után és menet közben, meghatározott módon vonali ellenőrző fékpró-
bákat kell tartani. 

A fékpróbával meg kell győződni arról, hogy 

– a kocsik fékberendezése biztonságosan működik, 

– a légfék elegendően tömör, 

– a kocsik fékberendezése ép, a kopás mértéke elfogadható. 

A fékpróbák eredményét bizonylatolni kell. 

4.1.3 Teherkocsik mosása, fertőtlenítése 

A vasúti kocsik mosása történhet: 

– kefékkel és (savas vagy lúgos) tisztítószerrel, 

– nagynyomású (hideg vagy meleg) vízsugárral, 

– közepes nyomáson, NaHCO3 és víz keverékével. [51] 
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5 A járművek fenntartásának technikai feltétel-

rendszere 

5.1 A fenntartó telepek területi elhelyezkedése és a 
járművek felhasználási területeinek összefüggése, 
hatása a járművek rendelkezésre állására és a 
fenntartási költségekre 

A vasúti járműveket fenntartó telepek elhelyezkedése, kapcsolatuk az adott állomás vágány-
hálózatával igen jelentős hatást gyakorol a járműfenntartás időigényére. A telep megközelí-
tése gépmeneteket, szerelvénymeneteket igényel, állomási és helyi jellegű vágányok foglalt-
ságával, mozdonyvezető igénnyel, pályahasználati díjjal. Különösen jelentős többletköltségek 
terhelik a karbantartás helyének megközelítését, ha a járműfenntartó telep nem közvetlenül 
az adott állomás mellett található, megközelítése hosszabb üzemi menetek sokaságát igényli. 
Ilyen távolabbi telepnek tekinthető a mai MÁV hálózaton Istvántelek, amelyet költségkímé-
lés céljából egy korábbi járműjavító (ugyancsak Istvántelek névre hallgató) épületrészeinek 
átalakításával készült. Hasonló példa található Róma-Termini pályaudvarán, ahol a motorvo-
natok karbantartó telepe több kilométer távolságra helyezkedik el a vonatfogadó csarnoktól, 
természetesen városépítési szempontok miatt. 

A hazai járműkarbantartó telepek rendszere kiépítettnek tekinthető, hiszen a több mint más-
fél évszázad alatt olyan országos hálózat épült ki, amely kezdetben a gőzvontatás meglehe-
tősen rövid hatósugara által determinált rendszert alkotott. Az utóbbi 3-4 évtizedben első-
sorban a megszüntetés, összevonás volt jellemző, a dízel és villamos vontatási rendszerhez, 
valamint a kocsijavításhoz illesztett rendszer gazdaságosságának megvalósítása volt az alap-
célkitűzés. Ugyanakkor a megmaradó létesítmények igen jelentős technológiai korszerűsíté-
sen estek át, az új járművek igényeihez illesztett létesítmények általában épületeik területén 
is megújultak, sőt célszerű estekben teljesen új épületek is épültek (celldömölki, pusztasza-
bolcsi, szolnoki kocsijavítók, nyíregyházi mozdonyjavító stb. A pusztaszabolcsi kocsijavító 
épülete időközben újra átépítésre került a faladat változás következtében). 

A legtöbb esetben a karbantartó telepeket az állomás felvételi épületével ellentétes oldalon 
építették fel. A telepet a legkedvezőbb esetben az állomás felől a két végpont irányából is 
kiépített vágánykapcsolat köti össze az állomás üzemi területével. Ezzel az állomás vágányai-
nak karbantartása esetén, vagy az állomáson történő baleset idején is legalább az egyik 
irányból biztosítani lehet a járművek karbantartásra történő ki-be járását. Célszerűen a túlsó 
oldalon megfelelő kapacitású közúti kapcsolat kiépítése is szükséges. Mindez azonban ma 
már igen ritkán ad feladatot egy járműfenntartó telep korszerűsítését elvégző tervezőnek, 
hiszen csaknem teljes mértékben meglévő telepek adott feladathoz illesztése szokott jelent-
kezni, ahol a telep elhelyezését a kiinduláskor adottságként kell kezelni. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a karbantartó telepek a vasút hálózatán történő területi 
elhelyezkedése, valamint az ott fenntartott járművek területi felhasználása, illetve a kettő 
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célszerű összehangolása jelentős hatást gyakorol a járművek üzemeltetési költségeire az 
alábbi tényezőkkel: 

– Amennyiben a karbantartó telep a járművek felhasználási területének valamely for-
dulóállomásán helyezkedik el, gyakorlatilag kiküszöbölhetők a szerelvény- és gépme-
netek. 

– Minél közelebb fekszik a karbantartó telep a fordulóállomás vágányaihoz, illetve mi-
nél egyszerűbb a megközelítése az adott állomás vágányaitól, annál rövidebb idő vesz 
igénybe és annál kisebb költséget igényel a telep kiszolgálása. 

– Tovább csökkenthetők a technológiai idők és a költségek, ha villamos járművek estén 
a felsővezeték a lehető legnagyobb mértékben megközelíti a fenntartó csarnokot. 

– Ismételten ki kell emelni, hogy az időszakos járműtisztításnak a karbantartási felada-
tokkal egybeeső, vagy a két rendszert tudatosan összehangolva az egybeesést biztosí-
tó elemeinek együttes, egy karbantartó bázison történő elvégzése tovább csökkenti a 
holtidőket, növeli a járművek hasznos időalapját. 

Mindezek összességében a járművek hasznos feladatokkal eltölthető idejét növelik azáltal, 
hogy a kieső idők minél nagyobb mértékben csak az időszakos vizsgálatok és javítások, vala-
mint a terven kívüli javítások tényleges technológiai időszükségletére korlátozódhatnak, 
emelve ezáltal a járművek rendelkezésre állásás-idejének százalékos arányát a teljes idő-
alapból.  

5.2 Járműfenntartási telepek technikai feltételrendszere 

5.2.1 Járműfenntartó telepek épületeinek kialakítása 

A járműfenntartás céljait szolgáló telepek alapvetően a szükséges méretű és kialakítású kar-
bantartó és kiszolgáló épületekből, valamint az ezeket összekötő vágányhálózatból állnak. 
Természetesen a szükséges közúti kapcsolatok kiépítése is elkerülhetetlen. A teljes telepnek 
az általa kiszolgált járművek karbantartási, üzemeltetési technológiája által előírt tevékeny-
ségek minél folyamatosabb és gyorsabb végrehajtását kell biztosítania. Mindebből követke-
zik, hogy akár új telep építésének, akár a leginkább előforduló átalakítás, korszerűsítés meg-
kezdésének előfeltétele az ott javítandó járművek hosszú távú karbantartási technológiájá-
nak pontos ismerete. A jelenlegi gyakorlat szerint ezért minden vasúttársaság új jármű be-
szerzése esetén szerződésben megköveteli a gyártótól a jármű várható teljes élettartamára 
vonatkoztatva a karbantartási előírásokat és a részletes technológiát. Ebbe beleértendő ter-
mészetesen a szükséges speciális technológiai berendezések (például csoportemelő, vizsgáló 
berendezések, stb.) részletes ismertetése is. A jármű hosszú élettartama alatt természetesen 
változhat a karbantartási technológia az üzemeltetési, javítási tapasztalatok alapján, szükség 
esetén ezek berendezésekkel történő követése már időben távolabbi feladat. 

A járműkarbantartó telepek helyszínrajzi kialakítása több változatban lehetséges a fenntartó 
színbe vezető vágányok elrendezése szerint. A leggyakoribb megoldások: 

• Átmenő vágányos csarnok  

• Csonka vágányos csarnok  

• Vegyes elrendezésű vágányok a javító színben  
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• Sugárirányú vágányok fordítókoronggal  

• A javítóvágányok tolópados kiszolgálása  

Technológiai szempontból termé-
szetesen a legmegfelelőbb elrende-
zés az átmenő vágányos javító szín, 
mert a járművek mozgatása ennél a 
változatnál lehet a leggyorsabb. 
Előfordulnak ez egyes változatok 
kombinációi is, illetve egyéb lehet-
séges alaprajzi adottságok is fellel-
hetők a másfél évszázad alatt kiala-
kult fenntartó telepeken. 

A karbantartó vágányok mennyiségét, ebből a vizsgáló aknákkal ellátott vágányok darabszá-
mát, hosszát, ezáltal a teljes csarnok hosszirányú méretét a fenntartani tervezett járművek 
darabszáma, hossza és a tervezett karbantartási technológia (az egyes vizsgálatok, javítási 
alkalmak gyakorisága, árfutási ideje, stb.) együttesen határozzák meg.  

A fenntartó műhely alaprajzának, vágányhálózatának kellő tartalékkal történő kialakítása 
igen jelentős technológiai, időrendi, logisztikai tervezési feladatokat igényel. Különös gon-
dossággal kell a főméretek megállapításánál eljárni, mert tervezni csak az elfogadott techno-
lógia szerinti javítási gyakoriság, átfutási idők, és a telepre tervezett jármű darabszám isme-
retében lehet. A karbantartó telepeken a tervszerű programok mellett el kell látni ugyanak-
kor az előre nem tervezhető javítási feladatokat is, amelyek részben az egyes járművek fenn-
tartási ciklusidő között bekövetkező hibáinak elhárítását, valamint a vasútüzemben előfordu-
ló balesetek, rongálások, stb. következményeinek elhárítását jelentik. Mindezekre felkészül-
ve, statisztikai adatokra és becslésekre támaszkodva lehet csak a fenntartó csarnok fő mére-
teit meghatározni. 

A csarnok (esetleg csarnokok) keresztirányú méreteit a betervezett karbantartó vágányok 
mennyisége, azok technológiai feladatai (járműemelő vágány vizsgáló-akna nélkül; vizsgáló-
aknával ellátott vágány, ezen belül a vizsgáló akna rendszere szerint adódó szélessége; tároló 
vágány, stb.) határozzák meg. A vágánytengelyek távolságát a vágányok között végzendő 
munkafolyamatok helyszükséglete határozza meg. 

A vágányok közötti helyigényt a következő tényezők alapozzák meg: 

– a járművek melletti zavartalan munkavégzés helyszükséglete, 

– a munkavégzéshez szükséges anyagok és szerszámok tárolásának helyigénye, 

– a cserejavítás jellegű karbantartási technológia esetén a leszerelt, majd a felszerelendő 
alkatrészek, esetleg fődarabok tárolásának helyigénye, 

– a vágányok közötti gyalogos, vagy targoncás közlekedés helyigénye. 

Az épület keresztirányú méreteit általában jelentősen növeli, hogy a legkisebb felesleges 
mozgásra törekedve legtöbbször a csarnok mellé, az épület szerves részeként építik ki a 
szükséges műhelyeket, raktárakat, diagnosztikai vizsgáló állomásokat, irodákat, és szociális 
létesítményeket. Ezek lehetnek WC-k, szükség szerint fehér és fekete öltözők, fürdési lehető-

 

11. ábra Tolópad a MÁV Dunakeszi Járműjavítóban 
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ségek, étkező helyiségek, esetleg ételmelegítési lehetőség, raktárak, stb.. Célszerű megoldás 
a csarnok csatlakozó részének emeletes kialakítása, amikor a technológia kiegészítő létesít-
ményeit a földszinten, az irodákat, tárgyaló helyiségeket az emeleten helyezik el. 

Egyre gyakoribb megoldás, hogy közvetlenül a karbantartó csarnok mellett, vagy azzal egy 
épületben alakítják ki az átmenő jellegű külső kocsimosó rendszert, biztosítva ezáltal a kar-
bantartás és a külső járműmosás technológiai összekapcsolását és a kieső jármű-idők mar-
káns csökkentését. 

A kiegészítő létesítmények emeletes kialakítását lehetővé teszi, hogy a csarnok magassági 
méreteit a járművek tetején történő munkavégzés helyigénye, a tetőn elhelyezett berende-
zések, vagy a járművek kibontott tetőszerkezetén át a jármű belsejéből kiemelendő alkatré-
szek, fődarabok (például dízelmotor) daruval történő emelésének magasság-igénye, illetve a 
felsővezetéknek a csarnokba történő esetleges bevezetése együttesen határozzák meg. Ez a 
magasság-igény általában megegyezik a csarnokhoz csatlakozó kiegészítő épületrész emele-
tes kialakításának magasság igényével. 

5.2.2 Járműfenntartó telepek fontosabb technológiai 
berendezései 

5.2.2.1 Daruk, járműemelők, alkatrész-süllyesztők 

A karbantartásra érkező járművek egyes berendezéseit javítás, ellenőrzés, vagy csere céljá-
ból ki kell emelni a járműből. Az alkatrész-kiemelés általában a karbantartó csarnok járművek 
feletti részén kialakított futódaruval történik, célszerű a teljes csarnokot daruzhatóan kialakí-
tani. Takarékossági megfontolásokból gyakran előfordul azonban, hogy csak a technológiai 
szempontból erre kijelölt vágányszakaszok felett építik ki a daruzás lehetőségét. A daruhíd 
mozgatása a legtöbb esetben a talajszintről távirányítással történik, de nagyobb daruknál ezt 
a feladatot a hídra szerelt darukezelő fülkéből, vagy kosárból a darukezelő a helyszínen látja 
el. A nagyobb fődarabok és alkatrészek mozgatása céljából a segédműhelyek egy részében és 
a raktárakban is szükséges a daruzás lehetőségének biztosítása. Régebbi építésű javító csar-
nokoknál előfordul, hogy a tetőszerkezet nem viseli el a nagyterhelésű futódaru kiépítését. 
Ebben az esetben vagy a csarnok megfelelő részén, vagy a javítószín előtt a szabadban főda-
rab-kiemelő bakdarut építenek. 

A legújabb, alacsony padlószinttel kialakított motorkocsik, motorvonatok esetén a nagyobb 
alkatrészek, fődarabok korábban széleskörűen alkalmazott padló alatti elhelyezése nagyrészt 
megoldhatatlanná válik, ezért a tetőre kerülnek ezek a berendezések. Ezek ellenőrzéséhez, 
karbantartásához a telep munkatársainak a járművek tetőszintjén történő balesetmentes 
munkavégzését biztosítani kell. Ezt vagy a járművek teljes, vagy arra kijelölt hosszában a jár-
művek melletti biztonságos állványok telepítésével, vagy a csarnok tetején kialakított bizton-
sági vezeték kiépítésével és a munkatársak ahhoz történő kikötésével lehet biztosítani. Gya-
kori mindkét eset kombinációja is. 

A járművek tetejére szerelt alkatrészek, fődarabok elkerülhetetlenné teszik a karbantartó 
csarnok futódaru rendszerének kiépítését.  
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A járművek kerékpárjainak, forgóvázai-
nak kiszerelése, valamint a padló alá 
szerelt berendezések javítása, vagy cse-
réje szükségessé teszi a járművek meg-
emelésének biztosítását. Az emelőba-
kok vágány melletti telepítésének he-
lyét a belső technológiai feladatok hatá-
rozzák meg. Mozdonyok, személy-, és 
teherkocsik emeléséhez általában ál-
landó pontokra letelepített négy eme-
lőbak szükséges, fix helyen kiépített 
megerősített alapokkal. A zárt motor-
vonatok egyszerre történő emelése a 
megfelelő mennyiségű teherbíró alapra elhelyezett, szükséges mennyiségű emelőbak segít-
ségével történik. Ha a karbantartó műhely többféle járműtípus kezelését is végzi, gyakran 
szükségessé válik hosszabb alapok kiépítésére, a mozgatható emelőbakok megfelelő helyre 
állítására. Az emelőbakok pontos együttmozgásának biztosítását távvezérlő rendszer teszi 
lehetővé. 

A vontatójárművek egyes fődarabjait javítási célból egyes telepeken a járműből süllyesztővá-
gány alá épített aknába engedik le, azaz süllyesztéssel távolítják el beépítési helyéről. Ezt a 
technológiát elsősorban a gőzmozdonyok kerékpárjainak egyedi kiszereléséhez fejlesztették 
ki, de alkalmazzák a korábban kiépített dízel,- és villamos mozdonyjavító telepeken is. 

5.2.2.2 A dízeljárművek üzemanyag ellátása, a járművek szük-

séges anyagokkal történő „kiszerelése” 

A MÁV a korábbi időszakokban a dízeljárművek üzemanyaggal történő ellátását igen sok te-
rületen szétszórva, korszerűtlen, a környezetet részben szennyező töltőállomásokkal biztosí-
totta.  A sok töltőállomás azonban a vontatójárművek üres futását csökkentette, tehát az 
üzemeltetés gazdaságossága szempontjából kedvező volt a helyzet. Az EU-hoz csatlakozás 
előtt több olyan intézkedést is végre kellett hajtani, amelyeket az unió direktívái határoztak 
meg. Ilyen volt a környezetvédelem javítása, ezen belül a vasút szennyezett területeinek 
kármentesítése. Az 1990-es évek végén készített felmérés szerint a MÁV 557 darab gázolaj-
feladó tartállyal rendelkezett összesen 57 szolgálati helyen, melyből 15 telephely ideiglenes 
úgynevezett „zöldkocsis” berendezéssel üzemelt, azaz a gázolajat régi vasúti tartálykocsikban 
tárolták.  

A gázolajfeladó rendszer teljes korszerűsítése, és a nemzetközi előírásoknak megfeleltetése a 
MÁV hálózatán 2009-re fejeződött be. A telephely racionalizálás eredményeként összesen 44 
új rendszert építettek ki, figyelembe véve a takarékosság mellett a dízeljárművek akcióköré-
nek időközben bekövetkezett változását, illetve a vonalvillamosítás előrehaladását is. Ekkor 
szűntek meg a korábbi nagykapacitású gázolajtárolók is, amelyek a nagy vasúti csomópont-
okon működtek, számítva esetleges gázolaj ellátási nehézségekre is. Ekkor kiépítettek egy 
informatikai támogatási rendszert is a kutak készleteinek, terhelésének folyamatos, központi 
ellenőrzése céljából. A rendszer teljesesen zárt a gázolaj beszállításától a járműbe feladásáig, 
biztosítva a környezetvédelmi előírások maximális mértékű betartását. Ehhez azonban a dí-
zel járműveken is ki kellett alakítani a biztonságos (sajnos a lopás ellen is biztonságos) foga-

 

12. ábra Szinkron emelőszerkezet Miskolcon 
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dófejet, amelyet kiegészítettek a gázolajfogyasztás üzem közbeni ellenőrzésére is alkalmas 
ellenőrző és regisztráló rendszerrel (MFB=mozdony fedélzeti berendezés). Ez a berendezés a 
gázolaj felhasználás regisztrálása mellett a vontatójármű igen sok egyéb üzemi paraméteré-
nek rögzítésére is alkalmas, többek között a jármű mindenkori helyének meghatározására 
GPS segítségével, a mozdonyvezető adatainak dokumentálására; stb. 

Az új gázolajfeladó kutak elsősorban a karbantartó bázisokon épültek ki, de sok dízeljármű 
forduló állomásain is (például Esztergomban) készültek ilyen létesítmények. 

A dízel- és a villamos vontatójárművek egyaránt igényelnek egyéb anyagok rendszeres cseré-
jét is folyamatos üzemkészségük biztosítása céljából. A dízelnél több, a villamosnál kevesebb 
olajfajta folyamatos szinten tartása szükséges. Ezek feltöltésére általában az adott berende-
zés méreteihez illesztett feltöltő berendezéseket alkalmaznak. Különös gondot kell fordítani 
az elhasznált, „fáradt” olajak összegyűjtésére, környezetkímélő tárolására és eltávolítására, 
vagy megsemmisítésére. 

A vontatójárművek kerekei és a sín közötti súrlódás növeléséhez alkalmanként, szükség ese-
tén megfelelően száraz, előírt szemcsenagyságú, rostált homokot kell juttatni a kerék futófe-
lülete és a sínfej közé. A járművek a homok szórására sűrített-levegővel működő homokszó-
róval rendelkeznek, a mozdonyvezető szükség szerint biztosítani tudja, de bizonyos járműve-
ken automatikusan is megtörténik a homok kerék alá juttatása nyálkás időben, esetleg őszi 
falevelekkel szennyezett vágánynál. 

A szigorú előírások által megszabott szemcseméret biztosítása mellett a homok szárítását 
korábban a „fűtőházak” általában saját homokszárító berendezésekkel végezték el. A sok 
mozdonyt üzemeltető karbantartó intézmények magas tornyokban, fűtőberendezésekkel 
állították elő a kellően száraz homokot, majd csővezetékeken juttatták el a mozdonyokhoz. 

A vontatójárműveket jelenleg homokbányából vásárolt, garantált minőségű homokkal látják 
el, amelyet légmentesen zárt műanyag zsákokban lehet beszerezni. 

5.2.2.3 A járművek belső mozgatásának eszközei 

A vasúti járművek karbantartó telepen belüli mozgatására különböző berendezéseket hasz-
nálnak. A villamos vontatójárművek javítására szolgáló telepeken a hálózat egyre nagyobb 
részén építik ki a felsővezetéket,  biztosítva ezáltal a járművek saját mozgásának lehetőségét. 
A felsővezeték azon a pályaszakaszon is szükséges, ahol a javítás/karbantartás után a jármű-
veket üzembe helyezik és ellenőrzik. A tényleges karbantartás, javítás végzésére használt, 
általában aknás vágányszakaszokon biztonsági okokból nem építik ki a felsővezetéket. Ezért 
még a tisztán villamos vontatójárműveket karbantartó telepeken is szükség van a külső erő-
vel történő járműmozgatásra. A mai karbantartó telepek járműmozgatását legtöbbször kis-
teljesítményű dízel mozdonyok, de egyre inkább erre a célra kialakított kétéltű járművek, 
úgynevezett lokotraktorok végzik. Ez utóbbi járművek közúton és vasúti vágányon egyaránt 
közlekedni képes berendezések, célszerű kialakításuk teszi lehetővé, hogy 1-2 perc alatt vál-
tani tudjanak a kétféle üzemmód között. A lokotraktor (13. ábra) közúti tehergépkocsi vagy 
vontató, amely hidraulikus emelő berendezései segítségével áll rá a vágányra. A meghajtás-
ról a vágányokon is a közúti gumikerekeken gondoskodnak, sínen vezetését elő és hátul le-
bocsátott nyomkarimás vezető kerekekkel biztosítja. A járművek vonó-és ütköző berendezé-
sei célszerűen alkalmazkodnak a javítandó vasúti járművekhez is. 
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A lokotraktorok emellett célszerűen felhasz-
nálhatók a karbantartó telep egyéb kiszolgá-
ló feladataihoz is, kiegészítő berendezéseik 
segítségével (például hótoló, fűnyíró stb.). A 
csak egy hajtott tengellyel rendelkező 
lokotraktorok esetében szokásos a hajtott 
tengelyre nehezedő súly megnövelése pót-
súlyok alkalmazásával. Összkerékhajtású 
járművek esetében a raktérben elhelyezett 
súlyok biztosítják a megfelelő tapadást. Lé-
teznek a vasúti fékberendezés feltöltésére és 
vezérlésére, valamint távvezérelt üzemre 
(tolatásvezető nélküli tolatás) alkalmas lokotraktorok is. 

Elsősorban a járműjavító üzemek nagyobb kiterjedésű vágányhálózatát szolgálják ki a 
tolópadok, de előfordulnak ilyenek karbantartó telepeken is (11. ábra). 

A sugaras vágányelrendezés elkerülhetetlenné teszi a fordítókorongok alkalmazását. Ez a 
vágánykiszolgálás, de maga a sugaras vágányelrendezés is elsősorban a régebben gőzmoz-
donyokat javító telepek jellemzője, kiszolgálásuk jelentős technológiai időigénnyel és többlet 
költséggel jár. 

A tolópados és a fordítókorongos technológiánál egyaránt gondoskodni kell a járművek le- és 
fel mozgatásáról (kivételt jelentenek az üzemképes dízel járművek, vagy a historikus gőz-
mozdonyok). A tolópad és fordítókorong méreteinek meghatározásakor ezt figyelembe kell 
venni. Ezeknél a technológiai berendezéseknél gyakran használnak igen rövid akkumulátoros 
járműmozgató berendezéseket (kisméretű tolómozdonyokat) is. 

Elsősorban járműjavítókban, ipartelepeken és nagykapacitású kocsijavítókban gyakran vonó-
elemes vontató berendezés segítségével biztosítják a járművek ki- be mozgatását, vagy má-
sik vágányra átállítását. Vonóelemes járműmozgatást gyakran alkalmaznak padló alatti ke-
rékesztergák kiszolgálásához is. 

5.2.2.4 Diagnosztikai és ellenőrző berendezések 

A karbantartó telepre beálló, vagy beállított járműveket első lépésként állapotellenőrzésnek 
kell alávetni. A karbantartási szerződés előírásai szerint az állapotfelvételt az üzemeltető 
képviselője (ez vontatójármű esetén lehet a járművet „behozó” mozdonyvezető is), és a kar-
bantartó képviselője együttesen szokta elvégezni. Az egyes berendezéseik adott állapotát a 
korszerű járműveken diagnosztikai rendszerek rögzítik, itt a helyzetfelmérés nagyobb rész-
ben az adott számítógépes információk kiolvasásából, és rögzítéséből áll. Az egyes berende-
zések statikus állapota mellett ekkor az utolsó vizsgálat óta eltelt időszak eseményeit, adatait 
is rögzítik, kiolvasva a jármű „fekete dobozának” ismeretanyagát is. 

A jármű ellenőrzése a számítógépes kontrollon túl a berendezések együttes átvizsgálását is 
tartalmazza (például ablakok, ajtók, utastéri berendezések, WC-k, kerekesszék emelők, stb.), 
az esetleges hibák, hiányosságok közös megállapítása céljából. 

A karbantartási/javítási műveletek eredményességének mérésére szolgálnak a telep terüle-
tén kiépített ellenőrző berendezések, melyek közül a legfontosabbak: 

 

13. ábra A BKV-HÉV szentendrei múzeumában 
vasúti járművek vontatására használt 
mezőgazdasági vontató 
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• A légfék működését ellenőrző próbaberendezés, 

• a vonatbefolyásoló és éberségi rendszer kontroll vizsgálója, 

• tengelyterhelés mérésére alkalmas vágányszakasz; stb.  

 Az átadás/átvétel tevékenységét természetesen a jármű forgalomba visszaadásakor is meg 
kell ismételni, és a megrendelő képviselőjének a karbantartás alatt elvégzett folyamatokat is 
kontrollálnia, és adminisztrálnia kell. 

A teljes fenntartási folyamat ellenőrző rendszerének kialakítása során az előírt hatósági kö-
vetelményeket betartásával kell eljárni.   

5.2.2.5 Padló alatti kerékesztergák 

A vasúti jármű-kerékpárok futófelületének kopása, az eredetileg kialakított kerékprofil alak-
változása igen sok tényező függvénye. A kerék futófelületének anyaga, a közlekedés során 
végigjárt sínek anyaga, dőlésszöge, a két anyag kölcsönhatása, mindkét csatlakozó felület 
kopottsági állapota, és az adott jármű futási jellemzői egyaránt befolyásolják a  kerékfelület 
kopási sebességét, az eredetileg kialakított kerékprofil deformációját. Jelentős hatást gyako-
rol a kerékkopásra a jármű által bejárt ívek gyakorisága, az ívsugarak nagysága, valamint az 
időjárás változása is. Tuskós fékezés esetén a féktuskó koptató hatása is meghatározó. A 
jármű futóművének konstrukciós kialakítása, kopottságának mértéke ugyancsak meghatá-
rozza a kerékkopás ütemét, a kerékprofil deformációját. 

A kerékfelület rendszeres ellenőrzése a karbantartási technológia részét képezi, a kopások 
mértékének időszakos vizsgálatoknál történő rögzítése egyrészt megelőzi a káros mértékű 
kopások veszélyes következményeit, másrészt alkalmat ad statisztikai elemzésre is. Az elle-
nőrzések rendjét hatósági előírások is szabályozzák. A rendszeres vizsgálat és az adatok rög-
zítése teszi lehetővé a kerékfelület esztergályozásának tervezését, a kerékfelület szabályozási 
ciklusának meghatározását. A kerékprofil ellenőrző eszközei, statisztikai elemzései a jegyzet 
későbbi fejezeteiben részletes ismertetésre kerülnek. 

A vasúti kerékpárok tervezésekor a kerékpárok élettartama során legalább 3-4 profilszabá-
lyozás lehetőségét biztosítják a tervezők. Durva sérülés esetén (például fékezés során kiala-
kuló „keréklaposodás”, balesti sérülés, stb.) alkalmanként nagyobb felületek leválasztása 
válhat szükségessé, így a kerék élettartama kedvezőtlenül változhat. Abroncsos kerekeknél 
az új abroncs felsajtolása újabb életciklust indít a kerékfelület esetén, tömbkerekeknél ez a 
lehetőség nem biztosított. 

A tárcsafékes járművek esetén elmarad a féktuskó koptató hatása, de a járművek fenntartá-
sánál nehézséget jelenthet az azonos tengelyre épített kerekek és féktárcsák eltérő ütemű 
kopása. Különös gondot jelent a motorvonatok és mozdonyok hajtott tengelyein gyakran 
alkalmazott megoldás, amikor helyhiány miatt a féktárcsákat a tengely helyett a kerékvázra 
építik. Amennyiben osztott féktárcsákat alkalmaznak, a tárcsa és a kerék futófelületének 
eltérő ütemű kopása megfelelően kezelhető. Osztatlan féktárcsák alkalmazásakor a féktár-
csa- csere egyben a kerékváz lesajtolását is szükségessé teszi, függetlenül annak futófelületi 
kopottságától. Ez a folyamat a tengely jelentős igénybevételével jár a sajtolás során, annak 
élettartamát is negatív módon befolyásolja. Az ilyen járművek tervezése esetén különös 
gonddal kell törekedni a kerékfelület és a féktárcsa kopásának időbeli összehangolására. Jól 
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összehangolt konstrukciók esetén a keréktárcsa és a féktárcsa kopása lehetővé teszi a csere 
szükségességének időbeli egybeesését, az ezzel kapcsolatos költségek minimalizálását. Jól 
sikerült konstrukciók esetén a kerék és a féktárcsacsere egyaránt 1-1,2 millió kilométer jár-
műfutás után válik esedékessé. 

A kerékpárok futófelületének megmunkálása hagyományosan a kerékpár jármű alól történő 
kiszerelését igényli, speciális kerékeszterga padon történik. A kerékeszterga padok általában 
a járműjavító üzemekben működnek, de a nagyobb karbantartó műhelyekben is megtalálha-
tók. 

A kerékpárok megmunkálás céljából történő kiszerelése igen jelentős költségekkel jár, jár-
műemelést, vagy kerékpár-süllyesztést tesz szükségessé, a felemelt jármű üzemképtelen, 
jelentős helyet foglal el még vendég kerékpárok, vagy forgóvázak alkalmazása esetén is. 

A korszerű fenntartó műhelyekben egyre gyakrabban építik ki a padló alatti kerékeszterga 
berendezéseket, amelyek ugyan jelentős beruházási költségeket igényelnek, de a járművek 
rendelkezésre állásában a gyors kerék megmunkálás miatti nyereség a padló alatti kerékesz-
tergák megfelelő megtérülését biztosítja. Ilyen berendezések kiépítése természetesen csak 
ott indokolt, ahol sok jármű fenntartását végzik, vagy viszonylag kis költséggel odaszállítható 
járművek biztosíthatják a berendezés rendszeres kihasználtságát. A padló alatti kerékeszter-
ga a jármű kerékpárjait kiszerelés nélkül tudja megmunkálni, az egyes kerékpárokat a jármű 
szakaszos mozgatásával állítják rá a megmunkáló berendezésre. A gépet a műhelyben úgy 
kell elhelyezni, hogy az ott megmunkálásra kerülő leghosszabb jármű kerékpárjainak meg-
munkálása se zavarja a szomszédos javító állások munkáját és a közlekedés is zavartalan le-
hessen.  Az éppen megmunkálás alatt álló kerékpár kitámasztására, tehermentesítésére al-
kalmas berendezés is része a kerékesztergának. A korszerű padló alatti megmunkáló gépek 
számítógépes vezérlése gyakorlatilag az összes lehetséges kerékprofil megmunkálását bizto-
sítani tudja. Mérőrendszer teszi lehetővé a lemunkálandó vastagság, a kialakított kerékprofil, 
valamint a kerékátmérő kellő pontosságú meghatározását. A kerékátmérő pontos mérése 
rendkívül fontos része a kerékszabályozási műveletnek, mivel az egy tengelyen, egy forgó-
vázban, valamint egy járműben együtt dolgozó kerekek méreteinek tűrése igen szigorú felté-
telrendszert ír elő a balesetbiztonság és a jármű futásjósága érdekében. 

A korszerű padló alatti kerékesztergák gyakorlatilag minden járműtípus kerekeinek meg-
munkálására alkalmasak, egy tengely esztergálásának időigénye általában 2 óránál kevesebb. 
A korszerű esztergák kerékfelületen túl általában alkalmasak a tengelyekre különbözőképpen 
felszerelt féktárcsák megmunkálására is. 

5.2.2.6 A járműtisztítás berendezései 

A magyar vasúti járművek külső tisztításának jelentős részét még ma is kézi erővel végzik a 
karbantartó bázisok területén. A kézi tisztítás folyamatos végzéséhez is szükséges megfelelő 
helyszín kialakítása, a vízellátás folyamatos biztosítása, a szennyezett mosóvíz kezeléséhez 
szükséges berendezések, a környezetvédelmi előírások betartásának eszközei. A kisebb kar-
bantartó bázisokon kialakult gyakorlat általában nem teszi lehetővé a 0 °C alatti hőmérsékle-
ten történő külső tisztítást, ezért a téli időszak utáni intenzív mosás igen jelentős feladatok-
kal terheli a karbantartó telepeket. A mellékvonali feladatokat ellátó Bz sorozatú motorko-
csikat és ezek mellékkocsijait kívülről gyakorlatilag csak kézzel mossák a teljes hálózaton. 
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A gépi külső kocsimosók jelentős beruházási költséget igénylő berendezések, felépítésük 
elsősorban ott célszerű, ahol viszonylag nagy darabszámú jármű rendszeres tisztítását végzik. 
A korábban meghatározott szempontok alapján a gépi külső kocsimosók telepítése elsősor-
ban a karbantartó telepeken célszerű, a kieső idők minimalizálása érdekében. 

A gépi külső kocsimosók összetett műszaki létesítmények, fontosabb elemeik a következők: 

• vasúti pálya a mosóberendezés megközelítéséhez, valamint a mosóban, 

• a téli időszakban is elvégezhető mosáshoz zárt épület szükséges, a nyitott mosórend-
szerhez is zaj- és szennyezés-gátló falak tartoznak, 

• gépészeti berendezések, mosókefék, vízpermetezők kapuk, 

• energiaellátás, 

• vízellátás, 

• szennyvízkezelés, az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi tevékenység, a tisztított víz 
visszaforgatása, 

• a teljes berendezés vezérlése, amely általában 3-4 mosási módszer végrehajtására al-
kalmas, 

• újabb berendezéseknél felsővezeték, annak ki-be kapcsolását biztosító berendezések. 

A gépi kocsimosókkal szemben elvárható körülmények közé tartozik a -5 °C-ig működőképes-
ségen felül a legalább 80-85%-os vízvisszaforgatás, a környezetkímélés és a költségcsökken-
tés céljából. A járművek felületének előmelegítése, szükség esetén előhűtése, az oldalfalak 
öblítése, mosószerrel permetezése mind a mosóberendezés feladata. A mosási idő szerelvé-
nyenként nem lehet több, mint 15-20 perc. A korábbi megfontolások alapján egy korszerű 
kocsimosónak alkalmasnak kell lennie zárt motorvonatok, és mozdonyvontatású szerelvé-
nyek mosására egyaránt, ezért a berendezésnek a járművek tagolt felületét és eltérő mére-
teit rugalmasan követnie kell. 

Jelentősen eltérő működési elvet követnek a különféle gépi kocsimosók. Az álló rendszerű 
mosók, amelyeknél a szerelvény áll és a mozgó portálra szerelt kefék mozognak, általában 
zárt épületen belül működnek. Az átmenő mosók főleg szabadtéri kialakításúak, itt a keféket 
álló portálokra szerelik, a szerelvény vagy önerővel, vagy vontató készülékkel halad át a mo-
són. Előfordul dízel mozdonyos szerelvénytovábbítás is. 

A gépi kocsimosás általában nem tudja pontosan követni a járművek tagoltabb felületeit, 
elsősorban a homlokfelületeken válik szükségessé kiegészítő kézi mosás, amely esetenként 
időszakos feladatokat is tartalmaz. Késő tavaszi időszakokban például szükségessé válhat a 
nagymennyiségű rovar maradványainak eltávolítása a homlokfelületről speciális kefével. Az 
alváz és a vonókészülék egyes felületei is külön tisztítási technológiát igényelhetnek. 

A külső járműtisztítást általában hetente, kéthetente végzik, összehangolva a karbantartási 
ciklus megfelelő elemével. 

A zárt WC tartályok ürítésének gyakorisága a járműtípustól és annak igénybevételétől függ. A 
leggyakrabban a 2 naponkénti ürítés megfelelő, de szükség esetén rendkívüli ürítés is előfor-
dul. A zárt WC ürítését vagy a karbantartó bázison végzik el (az időszakos vizsgálatoknál min-
den alkalommal), és/vagy forduló állomásokon utasmentes időben (általában éjszaka) erre a 
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célra kialakított, önjáró targoncára szerelt célberendezéssel. A leszívó berendezés tartályát 
alkalmas csatornába ürítik. 

A személyszállító járművek belső berendezéseinek tisztítását általában kézzel, vagy hagyo-
mányos tisztító gépek (porszívó, mosókefe, stb.) ipari kivitelű változataival végzik. A padló 
tisztításának megkönnyítése érdekében a korszerű járművek ülései konzolos kialakításúak, 
lábak nélkül. A fordulóállomásokon, az erre a célra a szerelvényfordulóba beépített „időab-
lak”, a tartózkodási idő alatt végzik, általában az utas-peronokon álló szerelvényben. A tisztí-
tási alkalmak gyakoriságát, tartalmát az üzemeltetők (illetve azok megrendelői) által kialakí-
tott tisztítási utasítások szabályozzák, amelyek a tisztítási szerződés részei, és amelyek meg-
határozzák a jármű tisztaságának ellenőrzési metódusát is.  

A belső tisztításhoz általában vizet, villamos csatlakozást biztosító, magasított, a jármű hosz-
sza mentén elhelyezett munkaállványt építenek ki a karbantartó bázisokon, ahol a takarítás-
kor keletkező szennyezett víz eltávolítása is megoldott. 

A belső tisztítási alkalmak során végzik el a például a vontatójárművek ablakmosó folyadék-
kal feltöltését, a WC kiszerelését is (WC papír, folyékony szappan, kéztörlő elhelyezését, stb.) 

A karbantartó bázisokon ki kell építeni a gázoló vontatójárművek alsó felületeinek megtisztí-
tására alkalmas, rövid mosóaknát. Ezt általában a főépülettől távolabb, a ki-bejáró vágányok 
egy szakaszán építik ki. Itt kell biztosítani a személyek gázolása utáni „kegyeleti tisztítás” elő-
írt feltételeit is. 
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6 A villamos- és dízelvontatás közötti különbség 

a járműfenntartás területén 

A magyar vasúti hálózat mintegy 35%-a villamosított. A korábbi megfontolt döntések ered-
ményeképpen a hálózat fővonalai, illetve az azokat kiegészítő legnagyobb forgalmú csatlako-
zó hálózat villamosítása történt meg, ennek eredményeként a villamosított vonalakon bo-
nyolódik a forgalom közel 85%-a. A magyar vasúti rendszer egyik legnagyobb hiányossága, 
hogy a kétvágányú vonalak a teljes hálózatnak csak mintegy 15%-át teszik ki. A hálózat Bu-
dapest- központú, a fővárosból kiinduló sugárirányú vonalak általában kétvágányúak (a 11 
vonalból jelenleg hét), de némelyik csak az elővárosi forgalom határpontjáig. A 30-as számú 
Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonal Szabadbattyánig, a Budapest-Dombóvár-Pécs 
vonal csak Pusztaszabolcsig. Ez teszi egyáltalán lehetővé, hogy a Budapest-környéki elővárosi 
vasútvonalakon az igényeket legalább alulról megközelítő vonatgyakorisággal lehet kiszol-
gálni, emellett a távolsági forgalomban is biztosítható a szükséges vonatsűrűség, ütemes 
rendszerben kialakítva. Természetesen az áruforgalom is ezeken, a sugárirányú vonalakon a 
legintenzívebb. A kétvágányú szakaszok igen kis aránya, és a budapesti körüli szakaszokon 
sűrűsödése a magyar vasúti hálózat egyik legnagyobb hiányossága. A közeljövő infrastruktú-
ra-fejlesztési tervei részben ezen hiányosságok csökkentését célozzák, Szakaszos második 
vágányok épülnek a Budapest-Esztergom., a Budapest-Veresegyház-Vác közötti elővárosi 
vonalakon, valamint teljessé teszik a Budapest-Szolnok-Békéscsaba-Lökösháza nemzetközi 
fővonalon is a kétvágányú közlekedést. Mivel a kétvágányú, nagy forgalmú vonalak teljes 
mértékben villamos üzeműek, a hálózat sugaras jellegéből adódóan a dízel járművek a csat-
lakozó, kisebb forgalmú vonalakon gyakorlatilag „szigetüzem” jellegű feladatokat látnak el, 
tehát karbantartásuk, javításuk lehetőségei területileg meglehetősen behatároltak. Ennek 
következtében sok helyen a gazdaságosnál kisebb mennyiségű jármű karbantartására kell 
megfelelő telepet kialakítani. Ezek általában a kis hatósugarú gőzmozdonyok fenntartó tele-
peinek átalakításával váltak alkalmassá a dízeljárművek üzemi hátterének biztosítására. Ilyen 
telepek például: Balassagyarmaton, korábban Zalaegerszegen, Tapolcán, Vésztőn, Szeren-
csen, stb. üzemelnek, illetve üzemeltek. Gazdaságtalan tevékenységük miatt visszafejleszté-
sük folyamatban van. Emiatt azonban a dízeljárművek fenntartását a nagyobb telepekre 
szervezik át, ami viszont általában gazdaságtalan többlet-futásokat tesz szükségessé.  

Gyakori megoldás, hogy azonos, vagy külön épületekben egy telephelyen alakítják ki a dízel 
és villamos járművek karbantartását is, a szükséges technológiai létesítményeket mindkét 
feladatra kiépítve. Ezeken a telepeken ugyanakkor jelentős megtakarításokat lehet elérni 
azáltal, hogy mindkét feladatra alkalmas segédüzemeket, kiegészítő berendezéseket, raktá-
rakat, irodákat, szociális helyiségeket lehet kialakítani a közös telephelyen. A belső mozgá-
sok, külső útcsatlakozások, általában a telep logisztikai rendszere összehangolható, racionali-
zálható. A magyar vasúti hálózaton a legnagyobb karbantartó bázisok általában így épültek ki 
(Ferencváros, Dombóvár, Miskolc, Nyíregyháza, stb.). Érdekes kivételt jelentenek a speciális 
motorvonat javító telepek, például villamos motorvonatok számára Pusztaszabolcs, főként 
dízel motorvonatok javítására Szentes. 
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A két járműtípus javításának, karbantartásának munkaerő-igénye jelentősen eltér egymástól, 
a hazai gyakorlat szerint a dízel járművek általában 40-50%-al több karbantartó létszámot 
igényelnek. Az utóbbi évtizedben a korszerű villamos hajtású dízelmozdonyok áramátalakító 
rendszerei, hajtóművei, vontató motorai gyakorlatilag megegyeznek a hasonló teljesítmény-
kategóriájú villamos mozdonyok azonos célú berendezéseivel, de a dízelmotor ebben az 
esetben is többletfeladatokat jelent a karbantartók számára. A hidraulikus hajtási rendszerek 
ugyancsak jelentősen eltérő fenntartást igényelnek. 

A fenntartó telepeket emellett fel kell szerelni a dízel járművek üzemanyag ellátó berendezé-
seivel is. 
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7 A járműfenntartási költségek csökkentésének 

lehetőségei, hosszú távú előre becslése 

A vasúti járművek üzemeltetése műszaki adottságaik miatt, megfelelő karbantartással akár 
40 évig is biztosítható. A műszaki elhasználódás és szolgáltatási avulás miatt a járművek élet-
tartamuk felénél felújításra szorulnak. 40 éves üzemeltetés után a második felújítás, átépítés 
már általában nem gazdaságos, új járművekkel kell pótolni a selejtezésre kerülőket. A felújí-
tással már nem lehet teljesíteni a mai elvárásokat, amelyek az utasok, a szolgáltatást meg-
rendelő részéről, vagy a hatósági előírások miatt fölmerülnek (160 km/h sebesség, alacsony 
padlós kialakítás, nagyobb gyorsítás és lassítás, energiatakarékosság stb.). 

Új járművek beszerzését minden vasúttársaságnál igen jelentős vizsgálatokkal, elemzésekkel 
készítik elő. A vizsgálatok legfontosabb tényezői a következők:  

7.1 Személyszállító járművek beszerzése 

A vasúti személyszállítás feladatainak megoszlása országonként változik, elsősorban az adott 
ország földrajzi adottságaitól, azon belül is a vasúthálózat sűrűségétől, földrajzi elhelyezke-
désétől, a hálózat paramétereitől, és igen jelentős mértékben az adott vasút szolgáltatásai-
nak minőségétől, az adott társadalom igényeihez alkalmazkodásától függ. Talán a legjelentő-
sebb tényező az adott ország, vagy régió településszerkezetének befolyása. Sok, egymáshoz 
közelfekvő nagyváros teljesen más feladatokkal kínálja meg a vasutakat, mint egy ritkán te-
lepült, egymástól nagy távolságra fekvő városokra épülő ország. Az előző településszerkezet-
re jó példa Hollandia, ahol a rendkívül sűrűn lakott, viszonylag kis területű országban igen 
fejlett vasúthálózat gyakorlatilag az egymástól 20-30 kilométerre található városok összeérő 
agglomerációját szolgálja ki, jórészt rövid utazási időkre kialakított járművekkel Az ellenkező 
vasúti feladatokra lehet példa Norvégia földrajzi adottsága, ahol pedig igen hosszú, ritkán 
lakott ország utas igényeit kell kielégítenie a vasútnak, a távolsági, hosszú utazások kényel-
mét biztosító járművekkel. 

7.1.1 Elővárosi, városkörnyéki járművek beszerzése 

Az adott feladat ellátására kétféle megoldás lehetséges: 

– Mozdony-vontatású, egyszintes, vagy emeletes személykocsikból álló szerelvények 
alkalmazása. Ebben az esetben az elővárosi-városkörnyéki üzemben gyakorlatilag kö-
telező a mozdony körüljárása nélküli irányváltás lehetőségének biztosítása. Az utolsó 
kocsi ezért vezetőállással rendelkező vezérlőkocsi kell, hogy legyen. A szerelvény így 
együtt ingavonatot képez. Ez a megoldás nem csak a fejpályaudvarok esetében elke-
rülhetetlen, mivel az irányváltás gyors és gazdaságos megoldása gyakorlatilag minden 
fordulóállomáson alapkövetelmény. 

– Motorvonatok (egyszintes, és ugyancsak esetleg emeletes) alkalmazása az adott fela-
datokhoz illesztett méretben. 
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Mindkét megoldás természetesen dízel és villamos vontatás esetén is alkalmazható. A két 
megoldás között technológiai és gazdaságossági szempontok mérlegelése vezethet a helyes 
döntéshez. A gazdaságossági vizsgálatokat természetesen a jármű teljes élettartamára vetí-
tett várható költségek (LCC számítások) alapozhatják meg. Az LCC költségek igen jelentős 
elemét képezik a jármű teljes élettartamára vetített karbantartási-javítási, esetleg teljes fel-
újítási költségek is. A döntést befolyásoló legfontosabb szempontok a következők lehetnek: 

A Budapest-környéki, de a vidéki nagyvárosok környezetében kialakuló elővárosi forgalom-
ban sincs egyenletes utas-mennyiség. Reggel mintegy 2 órás csúcsterhelés jelentkezik a cso-
mópont irányába, ez délután,- időben jobban elosztva,- ellenirányban tapasztalható. A nap 
többi terhelése ennél kisebb, a szerelvények kapacitásával ezt kell követni a feladat gazdasá-
gos megoldása érdekében. 

Az elővárosi vonalak kiszolgálására ezért a vasutak egyre nagyobb mennyiségben motorvo-
natokat üzemeltetnek, vagy új beszerzés esetén ezzel váltják fel a mozdonyos üzemet. A 
napközben jelentkező utasszám-változás gazdaságos követése a motorvonat alapegységek 
szét-összecsatolásával jól megoldható. A mozdonyvontatású, személykocsikból álló szerelvé-
nyeknél a napszakokon belüli méret-változtatás technológiai okok miatt gyakorlatilag megva-
lósíthatatlan. 

A már korábban megfogalmazott technológiai érveken túl néhány,- az élettartam költségek 
szempontjából megfontolandó,- szempont:  

– A mozdonyvontatású szerelvény méretének feladathoz illesztése jelentős tolatási 
műveleteket igényel, állomási kapacitás-lekötést eredményez. 

– A kocsik szét-összekapcsolása hagyományos vonó-ütközőkészülék, féktömlők, távve-
zérlési- és fűtési kapcsolatok kezelését igényli a kocsik közé belépve, balesetveszélye-
sen, külön munkaerőt lekötve. 

– A leakasztott vonatrész a motorvonattal ellentétben nem „önjáró”, mozgatása egy 
másik mozdonyt igényel mozdonyvezetővel. Ez a mozdony állomási kapacitást köt le, 
mozgatása is költségeket okoz. 

– A zárt motorvonati egység nagyobb üzemi megbízhatóságot jelent az alkalomszerűen 
összeállított személykocsikkal szemben.  

– A csökkentett szerelvény nem rendelkezik vezérlőkocsival, vagy a csúcsidőben együtt 
közlekedő szerelvénynél két vezérlőkocsit kellene alkalmazni, jelentős többlet-
költséggel. 

A motorvonatok ezzel szemben önműködő vonó-ütköző készülékük segítségével 1-2 perc 
alatt össze- és szétkapcsolhatók, „önjáróak”, tehát külön vontatójárművet nem igényelnek a 
tároló-, vagy a karbantartóhelyre továbbításhoz. 

Néhány további szempont:  

–  Egy motorvonat legalább 25-40 tonnával könnyebb, mint egy azonos ülőhely-
kapacitású mozdonyos vonat. A MÁV által 2015-ig beszerezni tervezett villamos mo-
torvonatok az általuk kiszolgálandó vonatok tömegét legalább 2 ezer tonnával csök-
kentik a jelenleg ott közlekedő szerelvényekhez képest. Ennek energia és egyéb meg-
takarítási következményei igen jelentősek. 
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– A menetrend tartása szempontjából a szerelvénymérettől független menetdinamika 
kiemelt jelentőségű. Több azonos típusú motorvonatból álló szerelvény gyorsulása 
mindig azonos. 

– A kevesebb hajtott tengely miatt a fékezési energia-visszatáplálás lehetősége is korlá-
tozott a mozdonyos üzemben. 

– A mozdony hossza a peront feleslegesen foglalja. 

– A mozdonyok tengelyterhelése nagyobb, mint a motorvonatoké, ezért a motorvonat-
ok a pályát kevésbé terhelik. 

A járműbeszerzés megalapozását képező döntés az eddigieken túl további szempontok mér-
legelését is szükségessé teszi. Az elmúlt évtizedekben például sok európai vasúttársaságnál 
az áruszállítás dinamikus csökkenése következtében jelentős mennyiségű, még sokáig üzem-
képesen tartható mozdony feleslegessé vált. Sok vasúttársaság a még kitűnő mozdonyokhoz 
személykocsikat szerzett be, vagy átcsoportosított. Ebben az esetben ez a megoldás bizo-
nyult gazdaságosnak. 

7.1.2 A távolsági személyszállítás járművei 

A motorvonati közlekedés előnyei a távolsági és a regionális forgalomban is kimutathatóak. 
Az élettartam költségre vonatkoztatott elemzés a távolsági szektorban is 300-350 ülőhelynél 
határozza meg a motorvonat üzemeltetésének gazdaságos határát. Az élettartam költségek 
szerinti összehasonlítás alapja a járművek beszerzési ára, a teljes életciklusra becsülhető kar-
bantartási, javítási és tisztítási költségek, a vonattovábbítási és egyéb energiafelhasználási 
költségek, valamint az üzemeltetés egyéb terheinek mérlegelése a várható teljes élettartam-
ra előre vetítve. Vonatforgalmi előny, hogy a motorvonatok könnyen és gyorsan egyesíthe-
tők, oszthatók, ezért a menetidő a távolsági forgalomban is csökkenthető a mozdonyos vo-
natokhoz képest. 

7.1.3 A motorvonatok beszerzésének nemzetközi 

gyakorlata (benchmark) 

A világ vasúthálózatán 2010-ben mintegy 45 ezer (15 ezer dízel és 30 ezer villamos) motor-
vonatot üzemeltettek, ez több mint, 160 ezer járműegységet jelent. A dízelek a kisebb, a vil-
lamos motorvonatok a nagyobb ülőhely-kapacitásúak. A legnagyobb motorvonati állomány-
nyal Japán valamint Anglia, Franciaország, Németország és Olaszország rendelkezik, ez a tel-
jes állomány 50 százalékát teszi ki. A legnagyobb üzemeltetők járműdarabszámai: Japán 9 
ezer, Németország 5 ezer, az Egyesült Királyság 3,5 ezer, Franciaország 3,4 ezer, Olaszország 
2,8 ezer, Oroszország 2,2 ezer, Lengyelország 1,6 ezer, míg Spanyolország 1,5 ezer motorvo-
natot üzemeltet (dízelt és villamost összesen). 

A 2010-es évek elején szerte a világon évente mintegy 7 milliárd Eurót költenek új motorvo-
nat beszerzésére. Az elővárosi és az IC-jellegű közlekedési szegmensben Európában folyama-
tos a hagyományos mozdonyos vonatok motorvonatokkal történő felváltása. Olyan országok, 
mint Nagy Britannia, Spanyolország, Franciaország nagy részben már megszüntették a moz-
donyvontatású személyszállítást a regionális, és helyi közlekedésben. Folyamatos az első 
generációs motorvonatok pótlása. Európában a motorvonatok több mint egy 30%-a 10 évnél 
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fiatalabb. Ugyanakkor a motorvonati állomány több mint 20 százaléka 30 évnél idősebb, me-
lyeket a közeljövőben vagy selejtezni és pótolni, vagy felújítani kell. 

Az Európában üzemeltetett és megrendelt járművek kb. 85-90%-a egyszintes, 10-15%-a eme-
letes. A beszerzési trend az emeletes járműveknél változatlan. Európában az évente beszer-
zésre kerülő villamos motorvonatoknak ma is 10-15 százaléka emeletes kivitelű. Ezek jelen-
tős része az évtizedek óta, hagyományosan emeletes vonatokat üzemeltetők igényeit elégítik 
ki. (pl., Berlin, Párizs, a svájci és holland nagyvárosok vasúti bevezető szakaszainak, valamint 
egymásba érő agglomerációinak szűkös kapacitása és örvendetesen magas utazási igénye 
például már csak emeletes motorvonatokkal szolgálható ki.). A villamos motorvonatokat 
gyártó cégek piaci sorrendje 2010-ben: Bombardier csoport 27%, japán gyártók (Kawasaki, 
Hitachi) 15%, Alstom 12%, Stadler 11%, Siemens 7%, Transmash-holding 5%, többiek 23 % 
(európai: AnsaldoBreda, CAF, Končar, Talgo, Škoda, Pesa, Kínai: CNR, CSR, Koreai: Hyundai, 
Rotem stb.) 

Európában jelenleg több ezer motorvonat beszerzésére élnek szerződések, amelyek jelentős 
része opciót is tartalmaz. 

A MÁV-START jelenlegi dízel üzemű szerelvényeinek mintegy 80%-a motorvonat, vagy mo-
torkocsi (az első motorkocsit a magyar vasúti hálózaton 1902-ben helyezték üzembe). A vil-
lamos üzemű szerelvényeknek körülbelül 25%-a motorvonat, a jelenlegi projekt ennek a fo-
lyamatnak folytatását tervezi. 

7.1.4 Az üzembe állítandó szerelvények méretének 

meghatározása a költségek optimalizálása céljából. 

A személyszállító vasúti járművek üzemeltetési költségeire igen nagy hatást gyakorol a sze-
relvény méretének pontos meghatározása. A kérdésre adott helyes válasz a mozdonyvonta-
tású személykocsi esetén is rendkívül fontos, mert bár a személykocsik darabszámának vál-
toztatásával, kellő rugalmassággal követhetők a tényleges feladatok, az összes beszerzendő 
kocsi darabszámának helyes meghatározásával az összköltségek optimalizálhatók. Motorvo-
natok esetében az alapszerelvény kapacitásának megállapítása még további kiemelkedő fe-
ladata a döntéshozónak. 

Példaként egy Budapest-környéki elővárosi járműtípus kiválasztásának gondolatmenetét 
követjük. 

Budapest elővárosi közlekedésében jellemzően munkanapokon a reggel 6-8, valamint a délu-
tán 15-19 óra közötti időszakban jelentkezik az utasforgalmi csúcs. A városkörnyéki vasúti 
infrastruktúra területén az elővárosival egybefonódó távolsági forgalomban elsősorban a 
héten belüli forgalomingadozások figyelhetőek meg, a csúcsidőszak péntekre, illetve vasár-
napra koncentrálódik. Ezekben az időszakokban szükséges nagyobb ülőhely kapacitás biztosí-
tása. A beszerzendő szerelvények optimális méretének és a járatok ülőhelykínálatának meg-
határozásához a rendelkezésre álló utasszámlálási adatokat, a minőségi távolsági forgalom-
ban pedig az IC pótjegyeladási statisztikát lehet felhasználni. Csúcsidőszakra és csúcsidősza-
kon kívüli időszakra lebontva kell megvizsgálni a vonatok ideális ülőhelykínálatát, amelyből 
meghatározható az optimális szerelvényméret. 

Az utasszámlálás egyébként is nehéz feladatát tovább nehezíti, hogy az egyes vonatok for-
galmát számos tényező befolyásolja. Ezek közül néhány: 
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• Az időjárás, 

• a hét munkanapjai közötti ingadozások, 

• rendkívüli események, késések, vonatkimaradások a vonalon, 

• a vonat típusa (hagyományos, korszerű, felújított). 

A zavartatások miatt (késések, rendkívüli események) előfordulhat, hogy olyan utasok is 
megjelennek egy adott vonaton, akik másik járattal utaztak volna. Amennyiben az 
utasszámok között az átlagostól eltérő, kiugró értéket lehet tapasztalni, több napon keresz-
tül kell vizsgálni az érintett járat kihasználtságát (a járat újraszámoltatása, jegyvizsgálói szám-
lálások, stb.), hogy a torzításokat kiszűrjük. 

Az utasszámlálások eredményei alátámasztják, hogy Budapest elővárosi vasúti hálózatán a 
napi ingázók 90%-ban ugyanazokat a vonatokat használják valamennyi napon, így az egyes 
vonatok kihasználtsága az év teljes időszakában (az iskolai szüneteket és a nagyobb ünnepe-
ket leszámítva) kis szórást mutat. A számlálások során elvétve tapasztalt kiugróan magas 
utasszámok valószínűsíthetően valamilyen zavarhelyzet, illetve nagyobb csoport megjelené-
se miatt állhatnak elő. Ezek a számok nem reprezentálják egy adott járat kihasználtságát az 
esemény eseti jellege miatt. Ezekre az értékekre ülőhelykínálatot tervezni azt jelentené, 
hogy az év nagy részében túlkínálatot biztosítanánk a vonaton. A feles kapacitások közleked-
tetése növeli az üzemeltetési költségeket, drágítja a beruházást, és az ideálisnál több szerel-
vény üzembenntartását teszi szükségessé. 

A jelenlegi utasforgalmi helyzet minél pontosabb felmérése alapvetően szükséges kiinduló 
adatokat biztosít a beszerzendő szerelvények méretének gazdaságos meghatározásához, 
emellett azonban figyelembe kell venni a járművek 30-40 éves élettartama alatt az utazási 
igények várható változását. A közösségi közlekedés, ezen belül az energetikai és környezet-
védelmi megfontolások alapján is kiemelkedő jelentőségű vasúti közlekedés szerepének nö-
velése alapvető közlekedéspolitikai célkitűzés. A hosszú távra megfogalmazott állami és 
kormányzati (egyben Európai Uniós) cél, hogy a vasút részaránya legalább 50%-a legyen az 
azonos viszonylaton mért közúténak. Ez alapján a vasút megcélzott részesedése a modal 
spliten belül 33%. Mindezek alapján az adott feladatra kiválasztandó új járművek kapacitását 
általában a megcélzott növekvő feladatokhoz is igazítani kell. Az irreális túlméretezés meg-
előzése érdekében ismerni kell azoknak a vonalaknak reális utasszám növekedési lehetősé-
geit, ahová a járműveket beszerezzük.  

2007-ben készült egy átfogó tanulmány a Budapest-környéki elővárosi közlekedés hosszú 
távú fejlesztési célkitűzéseiről (S-Bahn tanulmány) amelyhez keresztmetszeti forgalomfelvé-
telt készítettek a főváros bevezető szakaszain. Ez a vizsgálat felmérte a város határát átlépő 
utazásokat közlekedési módok szerint (HÉV, BKV busz, VOLÁN, vasút, személygépkocsi). A 
felmérés alapján az alábbiak szerint alakul a városhatáron belépő forgalom 4 elővárosi vas-
útvonal földrajzi sávjában (70-es: Budapest- Vác- Szob; 71-es: Budapest- Veresegyház-Vác; 
100a: Budapest-Cegléd –Szolnok; 120a: Budapest- Újszász- Szolnok).  
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Az érintett 4 elővárosi vonalon a forgalom megoszlása (utasfő/nap): 

Városhatáron 
belépő forgalom 

70 71 100a 120a 

HÉV 0 0 0 0 

BKV busz 0 0 2 000 0 

VOLÁN 5 100 5 200 2 200 3 300 

vasút 11 100 3 700 24 200 13 000 

személygépkocsi 20 400 6 600 21 100 8 100 

vasút részará-
nya 30% 24% 49% 53% 

napi többletutas 333 333   

 

Jól látható, hogy a távlati közlekedéspolitikai célkitűzések 2 vonalon már ma is realizálódnak, 
és a másik kettő sem mutat túl rossz arányt, tehát egy új járműtípussal megvalósítandó jobb 
minőségű szolgáltatással ugyan tovább lehet növelni az utasszámot, de nem kell beszerezni a 
jelenlegi igények kielégítésére képes mérethez képest jelentősen nagyobb járműveket. Mér-
legelni kell továbbá a vizsgált térségekben a közúti eljutás versenyképességét.  

Az alkalmanként megnövekedő utasforgalmi igények kezelésére különböző üzemi-
technológiai lehetőségek kínálkoznak. Ilyenek például:  

• a motorvonati szerelvények duplázása, 

• a korábban használt régebbi, de korszerűsített szerelvények szükség esetén még részt 
vesznek a forgalomban, 

• sűrítőjáratok közlekedtetése az infrastruktúra kapacitás-határain belül, amennyiben 
további kapacitásgondok jelentkeznek, 

• utasszámlálási adatok frissítése a kiugró utasforgalommal közlekedő vonatoknál, majd 
ezek alapján a szerelvényfordulók finomhangolása. 

7.2 Mozdonyok beszerzése 

A mozdonyok beszerzésének előkészítése során ugyancsak döntő tényező a várható élettar-
tam költségek elemzése. Alapvető szempont a járművek kiválasztásánál, hogy a hasonló fe-
ladatokra minél nagyobb darabszámban azonos mozdonyokat szerezzenek be a vasútvállala-
tok, mert ez biztosítja az üzemeltetés és a karbantartás minimális zavarait és költségeit. A 
magyar vasút 3-4 évtizeddel korábbi járműfejlesztései a gyakorlatban jól igazolták a beszer-
zők előrelátó döntéseit, az akkor üzembe állított járművek a 21. század második évtizedében 
is a vasúti feladatok meghatározó tényezői. A teljes villamosított hálózaton az összes vonta-
tási feladatot hosszú ideig szinte egyedül ellátó 379 darab V43 sorozatú, univerzális villamos 
mozdonytípus, a közel 300 darab M62 sorozatú tehervonati dízelmozdony, az azonos jármű-
családot képező, ugyancsak közel 300 darab román gyártmányú mellékvonali és tolatómoz-
dony (M43, M47.1000, M47.2000, Mk45 sorozatok) kellő mértékig igazolták az „adott fela-
dathoz egységes járműtípust” alapelv helyességét. A személykocsik és motorkocsik terén is 
sikerült korábban ezt az alapelvet érvényesíteni, többek között a közel 2000 darab, a Duna-
keszi Járműjavító üzemben gyártott Bh járműcsaládba tartozó személykocsi beszerzésével, 
melyek évtizedeken át ellátták a teljes Budapest környéki elővárosi és vidéki regionális, va-
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lamint a távolsági személyforgalom jelentős részének feladatait. A jó példák között említhető 
a Bz sorozatjelzésű motorkocsi, illetve az ehhez tartozó mellékkocsik, amelyek együttesen 
mintegy 500 kocsi-egységgel a teljes mellékvonali személyszállítás kiszolgálását biztosították 
évtizedeken keresztül.  

Ma az európai vasúttársaságok vonali feladatokra, és tolatásra is gyakorlatilag csak négyten-
gelyes mozdonyokat szereznek be. Tolatási célra előfordul kéttengelyes mozdonyok üzembe 
állítása is. Korábban igen nagy mennyiségben használtak hattengelyes mozdonyokat elsősor-
ban a tehervonati üzemben. Az európai országokban a vasúti teherszállítás sajnálatos beszű-
külése, a tehervonatok sebességének növelése, a teherkocsik ellenállásának csökkenése 
egyaránt abba az irányba hatnak, hogy új beszerzésű hattengelyes mozdonyok darabszáma 
elenyésző. Természetesen a nagytömegű, nagytávolságú teherszállítás Észak-Amerikában, a 
volt Szovjetunió területén, az utódvasutaknál, Ausztráliában, stb. továbbra is szükségessé 
teszi a 6-8 tengelyes (sőt ezekből 2 darab ikermozdonyként összekapcsolva) tehervonati 
mozdonyok használatát.  

Az egységesen négytengelyes kivitel lehetővé teszi a személy- és tehervonati mozdonyok 
összevonását, esetleg járműcsaládok kialakítását a típusszám csökkentése céljából. Az euró-
pai nagy mozdonygyárak több ezres sorozatokban állítanak elő mozdonytípusokat a meg-
rendelő kívánságának megfelelő kisebb eltérésekkel, az igényelt mennyiségben az alaptípus-
tól 5-10%-os eltérésekkel. A különböző villamosítási rendszerekhez (esetleg egyszerre több-
höz) alkalmazkodás, az eltérő végsebességek, vonatbefolyásoló és éberségi rendszerek, az 
adott vasút jelzési rendszeréhez alkalmazkodás, stb. egyaránt megoldhatóvá teszik az alapja-
iban azonos, nagy darabszámú járműtípus üzembeállítását, lehetővé téve ezáltal az egységes 
elvek szerinti, takarékos karbantartási rendszert, a hosszú távon biztosítható alkatrészellá-
tást és a járművek több vasút hálózatán is megvalósítható közlekedését. Az adott országok 
iparának bevonása ebben a rendszerben az alkatrész-, fődarab beszállítással, a járművek 
hazai összeszerelésével, esetleg licensz-vásárlás útján a teljes mértékű gyártás átvételével 
biztosítható. 

A mozdonytípus kiválasztásának egyik legfontosabb költségkihatással járó döntése a jármű-
vek teljesítményének meghatározása, ugyanis erre általában kész járműcsaládoknál is lehe-
tőség nyílik. Itt a mérlegelés tárgya általában a beszerzési ár (amely a legtöbb esetben telje-
sítményfüggő is) és az élettartam alatt várhatóan elfogyasztandó vonattovábbítási energia-
költség összevetése. A bőségesen megválasztott teljesítmény a teljes élettartam során lehe-
tőséget biztosít a gazdaságos vonattovábbítási módszerek alkalmazására, az intenzív gyorsí-
tás, hosszú kifuttatások használatára, ezáltal jelentős energiaköltségek megtakarítására. Mi-
nél gyakrabban megálló vonatok továbbítására tervezik az adott mozdonytípust, annál fon-
tosabb ez az értékelési szempont. Univerzális felhasználás estén ez természetesen tehervo-
nati üzemben is fontos tényező. Tehervonatok továbbítására is tervezett mozdonyoknál az 
adott vasúti infrastruktúrához illesztett legnagyobb tengelyterhelés biztosíthatja az indítás-
hoz szükséges vonóerő-kifejtést.  

A tolatómozdonyoknál egyre jobban terjed a kettős üzemű, illetve a hibrid megoldás. Még a 
gyakorlatilag 99%-ban villamosított svájci vasúthálózaton is szükséges az iparvágány-
kiszolgáláshoz a kiegészítő üzemmód a villamos rendszer mellett. A hazai gyakorlatban a 
csökkenő iparvágány forgalom és általában a kisebb áruszállítási feladatok miatt kevesebb 
tolatómozdony üzemel a hálózaton. Amíg korábban egy-egy nagyobb állomáson, rendező-
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pályaudvaron jól ki lehetett használni egy villamos tolatómozdonyt az állomás villamosított 
területén, addig jelenleg egyre gyakrabban, a korábban a nem villamosított vágányokon dí-
zelmozdonyokkal kiszolgált feladatokat is ennek a mozdonynak kellene ellátnia, mert 2 (vagy 
több) tolatómozdonyra már nincs szükség a kisebb feladatok ellátásához. Ugyanakkor a tel-
jes terület dízel mozdonnyal ellátása jelentős többlet költségeket eredményezne. Ezért egyre 
nagyobb mértékben terjednek a kiegészítő dízelmotorral, vagy akkumulátoros második erő-
forrással rendelkező kétéltű villamos mozdonyok és előfordul dízel-villamos mozdonyoknál 
kiegészítő, környezetkímélő akkumulátoros táplálás, azaz a hibrid megoldás is. Ez utóbbi 
megoldású mozdonyok keskeny nyomközű kivitelben a lillafüredi és a szilvásváradi vasuta-
kon is üzemelnek. 
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8 A járműbeszerzés költségeinek értékelése a 

várható élettartam-költségek alapján. A fenn-

tartási költségek szerepe az értékelésben 

A vasúti járművek beszerzését az állami tulajdonú vasúttársaságoknak általában az adott 
ország közbeszerzési törvényének előírásai szerint kell lebonyolítaniuk. A törvényben szabá-
lyozott módon a lehetséges szállítókat versenyeztetni kell. A verseny értékelési rendszeré-
ben általában a következő jellemző csoportokat határozzák meg a vevők (a példa egy bizo-
nyos határok között megszabott paraméterekkel megrendelendő motorvonat egy lehetséges 
értékelési metódusát mutatja be): 

1. Élettartam (LCC) költségek, ezen belül: 

 Beszerzési költség. Ennél a tényezőnél meg kell határozni, hogy a jármű vételárát mi-
lyen valutában kell megadni. Általában az EURO a szokásos mértékegység. Rögzíteni 
kell, hogy járműegységre, vagy személyszállító jármű esetén például ülőhelyre (általá-
ban fix ülőhelyre), vagy férőhelyre (természetesen meghatározva az álló utasok számí-
tásának módszerét,- fő/m2) számított értéket kell a pályázónak megadnia. Meg kell ha-
tározni az álló utasok által fel nem használható területeket (WC előtere, feljáró ajtó 
körzete, vezetőállás előtere, stb.). Opciós darabszám egyidejű pályáztatása esetén az 
alapárat és az opciós árat külön is fel kell tüntetni. Az összes körülmény ismerete érde-
kében a pályázó rendelkezésére kell bocsátani a szállítási szerződés tervezetét. 

 Amennyiben a megrendelés a beszerzendő járművek valamilyen időtartamra vonatkoz-
tatott karbantartása is a verseny témája (ezt a gyártó, vagy alvállalkozója, esetleg le-
ányvállalata is végezheti majd), a versenyben tételesen értékelhetővé válik a rövidebb-
hosszabb időtartamra vonatkozó karbantartás súlya a jármű élettartam költségeiben. 
Itt a szokásos mértékegységek: EURO/jármű/év; esetleg EURO/férőhely/év, de lehet-
séges futáskilométer alapú értékelés is. Fontos tényező az értékelésnél, hogy a karban-
tartásra vállalt időszakba milyen magasabb szintű, esetleg járműjavítót igénylő karban-
tartási elem tartozik bele. Mivel további szempontok ismerete is szükséges (átalánydíj 
esetén az időegység alatt várható futásteljesítmény, és annak szóródása; futáskilomé-
ter alapú költség meghatározása esetén is tisztázni kell a vállalt futásteljesítmények 
mindkét fél által elfogadható tűréseit, stb.), ezért a pályázónak ismernie kell a karban-
tartási szerződés tervezetét is. 

 Vonattovábbítási energiaköltség. A legjobban ellenőrizhető ajánlat, ha a verseny kiírója 
megad egy kiválasztott vonalszakaszt, amelyen a pályázóknak egy megadott vonat pa-
ramétereivel (alapsebesség, menetidők állomásközönként tartózkodási idők nélkül, a 
vizsgálatnál figyelembe veendő terhelés,- ülőhelyfoglaltság, teljes utas-mennyiség álló 
utasokkal együtt, vagy üres szerelvény,- stb.) szimulációs menetet kell elvégezni, ezál-
tal igazolva a vonattovábbítási energiafelhasználás mértékét. A megrendelő számára az 
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ellenőrzéshez szükséges összes adatot, táblázatot, diagramot rendelkezésre kell bocsá-
tani.  

 A járművek segédüzemi, világítási, fűtési/klimatizálási energia felhasználása egy ponto-
san meghatározott feltételrendszer esetén. 

 Amennyiben a pályázó végzi majd a leszállítandó járművek tisztítását, úgy ennek költ-
ségei egy ugyancsak pontos szabályozás határain belül. 

 Lehetséges értékelési elem lehet az LCC keretén belül a karbantartó bázis kiépítésének 
költsége is erre vonatkozó tervezett szerződés keretein belül.  

Az élettartam költségek pontszámai a teljes értékelési tartományon belül általában 50-60%-
ot tesznek ki.  

2. A kereskedelmi értékelés tényezői: 

• Szállítási határidő az első járműnél. 

• Az utolsó jármű szállításának véghatárideje. 

• Amennyiben a pályáztatási rendszer ezt lehetővé teszi, a felajánlott ellentételezés, 
például a vételár százalékában. 

3. Szolgáltatási értékelés. 

• Ülőhelyek száma (rögzítendő a fix és a lecsapható ülőhelyek megkívánt aránya). 

• Lehetséges szempont a férőhely/ajtó, esetleg férőhely/ajtószárny. Ez a jellemző az elő-
városi járművek esetén a gyors utas csere mérőszáma lehet, ugyanakkor az utazás ké-
nyelmi lehetőségeit is befolyásolja. 

• Termes kivitelű járműnél a folyosó ülések közötti legkisebb szélessége. 

• Ülőhelyeknél, karfáknál, stb. megkívánt méretek. 

4. Lehetséges műszaki értékelési szempontok. 

• Indító gyorsító képesség. 

• A jármű legnagyobb tengelyterhelése. 

• Alacsony padlós utastér aránya. 

• Hőátbocsátási tényező. 

• A jármű zajszintje az utastér és a vezetőállás meghatározott pontjain. 

• A jármű külső zajszintje a vonatkozó szabványok által meghatározott helyszíneken és 
körülmények között mérve. 

• Üzemi megbízhatóság: két szolgálatképtelenség között a gyártó által vállalt futási kilo-
méter. 

A felsorolt értékelési tényezők a szokásos leggyakoribb szempontok. A pályázat kihirdetése 
során ezek mindegyikét, csak néhányat, vagy esetleg egyebeket is választhat a megrendelő. 
Az értékelésben szokásosan az LCC-t veszik a legnagyobb súllyal figyelembe. A többi szem-
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pont súlyának %-os megoszlása igen tág határok között változik a tényleges versenykiírások-
nál. 

Az értékelésnél a pontszámokat általában az adott jellemzőre megadott legjobb értékhez 
viszonyítva számítják ki az egyes versenyzőknél.  
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9 A fenntartási szerződések lehetséges változatai 

és hatásuk a járművek rendelkezésre állására 

9.1 A fenntartási szerződésekkel kapcsolatos legfonto-
sabb követelmények 

– Tiszta, egyértelmű, az üzemeltető teljes járműparkjára egységes alapelveken nyugvó 
rendelkezésre állás alapú szerződéseket kell kötni. 

– A fenntartási szerződéseket minél hosszabb időtartamra kell kötni, mindkét partner 
hosszú-távú biztonsága érdekében. Az időtartam tartalmazzon a ciklus szerinti nagy-
javítást (javításokat) is. 

– A felelősségeket egyértelműen tisztázni kell, a karbantartási ciklust, az egyes alkalmak 
műszaki tartalmát a szerződésben rögzíteni kell.  

– Ha a járműbeszerzési program stabilnak tekinthető, akkor lehet az üzemeltető vasút-
társaság kifutó járműtípusainak egyszerűsített fenntartásával számolni, jelentős költ-
ségkíméléssel. Ehhez természetesen a várható további élettartamokat kellő bizton-
sággal ismerni kell. 

– A korábban ismertetett indokok alapján össze kell hangolni a személyszállító jármű-
vek állomásítását és karbantartó bázisainak területi elhelyezkedését, illetve a kettő 
összhangját. 

– Ha szükséges, módosítani kell a karbantartó bázisok specializációját (esetleg területi 
elhelyezkedését), összehangolva a jármű- állomásítással, természetesen a személy-
szállító vonatok fordulóállomásaira tervezve.  

– A személyszállításnál a szerelvényfordulóba pontosan be kell építeni a karbantartási 
ciklus szerint esedékes „időablakokat” a karbantartó telephez tartozó állomásra. Az 
időablaknak (kellő tartalékkal) tartalmaznia kell a telepre ki-bejárás technológiai idő-
igényét is. 

– Kellő apparátust kell biztosítani a szerelvényfordulók zavar miatti eltérésének opera-
tív korrigálására. A járművek karbantartásra időben történő beállítása az üzemeltető 
feladata.    

– Döntés szükséges a karbantartás/javítás gyártó részére átadásának mértékéről az új 
beszerzésű járműveknél. Célszerű lehet a karbantartó telep technológiájának kiépít-
tetése a szerződés keretein belül, biztos és mindkét fél részéről teljesítendő feltéte-
lek, stb. 

– Az új beszerzéseknél maximális mértékben törekedni kell a minél nagyobb darabszá-
mú egységes járműparkra. A feleslegesen sok járműtípusból álló flotta jelentős mér-
tékben növeli a karbantartás és üzemeltetés nehézségeit és gazdaságtalanságát. 
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– A régi járműveknél meg kell határozni az üzemhez szükséges mennyiséget, a többit a 
rendszerből kivonva fel kell használni a karbantartás kisegítésére, vagy selejtezni kell 
azokat.  

– Célszerűnek látszik a karbantartással együtt a járművek tisztítására is szerződni, a ki-
eső idők csökkentése érdekében.  

9.2 Az európai járműfenntartási tevékenység lehetsé-
ges változatai: 

– a vasútvállalat szervezeti keretei közt végzett karbantartás, 

– a járműfenntartás külső félnél történő megrendelése, 

– a vasúti járműgyártók által végzett fenntartás. 

Az Európai Unió országaiban kialakult gyakorlat szerint jelenleg ezen három modell szerint 
végzik az egyes vasúttársaságok a járműfenntartási tevékenységet, de gyakran előfordul a 
három alapmegoldás kombinációja is. 

Az európai vasúti közlekedésben jelentős szerepet játszó vasúttársaságok (DB, SNCF/SBB, FS, 
ÖBB) általában saját szervezetükön belül,- több mint másfél évszázad alatt kialakult fenntar-
tó bázis rendszerükre, magas színvonalú technológiai felszereltségükre és szakértő gárdájuk-
ra alapozva,- végzik a teljes jármű karbantartási és javítási tevékenységet. Az esetleges 
fennmaradó szabad kapacitásaikat kisebb közlekedési vállalatok felé értékesítik. Ezek általá-
ban a hálózatukon kialakított regionális vasutak, melyek járműparkját részben, vagy teljesen 
a nemzeti vasút járműveiből alakították ki, továbbá olyan regionális vasúttársaságok, melyek 
célszerűségi okból a nagy társaságokkal azonos típusú új járműveket szereznek be.  

A kevés járművet üzemeltető társaságok (kisvasutak, magánvasutak) számára nem kifizetődő 
a költséges beruházásokat igénylő saját fenntartási bázisok, telephelyek és járműjavítók fel-
állítása. Ezért a fenntartási tevékenységet valamelyik szabad kapacitással rendelkező nagy 
vasúttársaságtól vagy fenntartási szolgáltatótól rendelik meg. A megrendelés lehet teljes 
körű szolgáltatás, vagy például csak járműjavítási feladat. 

Noha egyre jobban terjedő megoldás, amikor a gyártóval nem csak a termék szállítására, 
hanem a jármű karbantartására is szerződést kötnek, egyelőre nem található egy olyan kifor-
rott modell, melynek átvétele valamennyi vasút számára megoldást jelentene, egyedi gazda-
ságossági elemzések alapozhatják meg a döntést. 

Az egyre jobban terjedő gyártói karbantartás a döntést megelőző részletesebb elemzést igé-
nyel. 

A beszerzendő járművek mennyisége a tervezett személy-, vagy áruszállítási feladatok ellátá-
sához a járművek folyamatos 92-95 %-os rendelkezésre állását teszi szükségessé az egyes 
feladatoktól függő napszakokban. Ugyanakkor biztosítani kell a járművek megbízhatóságát 
és tisztaságát is. Mivel a korszerű járművek beszerzési árai igen jelentősek, a hosszú távú, 
magas szintű rendelkezésre állás beszerzendő jármű darabszám a beruházásnál megtakarí-
tást eredményez. A karbantartás költségeinek összevetése a jármű darabszám megtakarítás 
lehetőségeivel az új járművek üzembe állítási feladatainak fontos tényezője.   



76          VASÚTI JÁRMŰVEK ÜZEME ÉS DIAGNOSZTIKÁJA 

 

www.tankonyvtar.hu   Kisteleki, Csiba, Sábitz, Szigeti, BME 

9.3 A karbantartó főbb feladatai:  

– a járművek üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúrát építse ki (illetve a sok évtizede 
más feladatok végrehajtásával üzemelőt korszerűsítse az adott feladatnak megfelelő-
en) és működtesse, szükség szerint a fordulóállomásokon is,  

– végezze el, szervezze, felügyelje, és ellenőrizze a járművek karbantartási, javítási és 
tisztítási munkáit, az igényelt rendelkezésre álláshoz szükséges mértékben, 

– biztosítsa a feladathoz szükséges folyamatos anyag- és alkatrészellátást, 

– alakítsa ki a szükséges informatikai rendszereket, dokumentálja az elvégzett karban-
tartásokat, javításokat és egyéb tevékenységeket; beleértve a személyszállítás meg-
rendelője (a MÁV-START esetében a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feltéte-
lek) által előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket is, 

– káreseményekhez kapcsolódó javításokat a megadott éves javítási árakon és feltéte-
lek mellett megrendelő egyoldalú megrendelése alapján lássa el, 

– valamennyi tevékenységével összefüggésben felmerülő hatósági engedélyeket sze-
rezze be. 

– Mindezt célszerűen a tervezett teljes (általában 30 éves) élettartamára kötendő szer-
ződés keretein belül folyamatosan biztosítsa.  

Mindezeket a feladatokat a járműveket gyártó cég, vagy alvállalkozója is elvégezheti. 

9.4 A gyártói karbantartás 

A gyártói karbantartás előnyei: 

– A gyártó már a tervezési, gyártási folyamat során tisztában van hosszú távú anyagi fe-
lelősségével és kockázatával, ami a szokásosnál is jobb minőségű termék előállítására 
sarkallhatja. 

– Megfelelő szerződés esetén az egymástól független partnerek a kötelezettségek pon-
tos betartására szoríthatják egymást, amely a vállalkozó által biztosítandó magas 
megbízhatóságon és rendelkezésre-álláson felül az üzembentartó pontos és felelős-
ségteljes járműgazdálkodását is eredményezi. 

– A hosszú távú bevétel és a magas reklámérték, referencia reményében a vállalkozó 
biztosítja az élettartam végéig tartó alkatrész-ellátást, a karbantartási és tisztítási inf-
rastruktúra megfelelő színvonalon tartását, a karbantartó személyzet oktatását. 

– Az alkatrész-ellátás megvalósítása ezen a módon a leghatékonyabb. 

– Műszaki téren nincsenek információ-hiányból fakadó problémák. 

– A garanciális és karbantartási ügyek egy kézben összpontosulnak, a karbantartó is ér-
dekelt a garanciális problémák elhárításában. 

– A vállalkozó a jármű szerkezetének tökéletes ismeretében javasolhat konstrukciós 
módosításokat a karbantartás folyamán szerzett tapasztalatok alapján. Az azonos tí-
pusú járművekkel szerzett nemzetközi tapasztalatok is eljutnak a karbantartóhoz. 
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– A konstrukciós módosítások teljes flottán való átvezetése zökkenőmentesen megold-
ható. 

– A megrendelő költségei és a vállalkozó bevételei az átalánydíj következtében igen 
egyszerűen és átláthatóan tervezhetők, a nagyjavítások évében sincs költség-csúcs. 

– A karbantartóbázis beruházásának megtérülése egyértelműen tervezhető, amely le-
hetővé teszi a szükséges infrastruktúra kompromisszummentes megvalósítását. 

A gyártói karbantartás hátrányai: 

– A selejtezésre kerülő kiváltott járművek karbantartás-igényének megszűnése az üze-
meltető saját karbantartó kapacitásának leépítését teszi szükségessé (telephelyek be-
zárása, nagy értékű eszközök selejtezése, elbocsátások). 

– Az üzemeltető vasútvállalat szervezetén belül elmarad a korszerű javítási, karbantar-
tási technológia és munkamódszerek meghonosodása, a rendelkezésre álló jármű-
fenntartási kompetencia csökken. 

– A karbantartási tevékenység rugalmassága csökken, az üzemeltetőnek is tartania kell 
magát a szerződéshez annak lejártáig. Ennek gazdálkodási, műszaki és szolgáltatási 
következményei is lehetnek. Egyben azonban mindkét oldalon fegyelmező hatás is je-
lentkezik 

– A karbantartási tevékenység elméletileg és potenciálisan drágább, mivel ki kell fizetni 
a vállalkozó profitelvárását is, amely magasabb lehet, mint a saját karbantartó kapaci-
tás fenntartásához és folyamatos megújításához szükséges fedezet. Ezt azonban 
kompenzálhatja a magasabb szintű termelékenység, esetleg az egy kézben tartott, fo-
lyamatos anyag- és alkatrészellátás. 

9.5 A saját (a vasútvállalat szervezeti keretei között 
végzett) karbantartás 

A saját karbantartás előnyei: 

– Reális, a tulajdonosi jogokon keresztül folyamatosan ellenőrizhető vállalkozási ár, 
költség, a profit szabályozhatósága, 

– a saját karbantartó vállalatnál nem csökkenek a feladatok, a többi jármű karbantartá-
sa nem kerül veszélybe a fajlagos költségek növekedése miatt, ezzel a megrendelő 
szerződéseinek teljesítése a többi jármű tekintetében stabilabb maradhat, 

– a tudásbázis a saját vállalatnál marad, munkahelymegtartás és bővítési is lehetséges-
sé válhat, 

– a vasútvállalat versenyképességének növelése, a belső szakember utánpótlás közve-
tett támogatása biztosítható, 

– a vasútvállalaton belül növekszik a korszerű jármű karbantartási technológia és mun-
kamódszerek aránya, újak honosodnak meg, a versenyképes karbantartási kompe-
tencia nő, ezáltal más vasúttársaságok felé az ilyen tartalmú piaci tevékenység bővít-
hető,  
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– jelentős beszállítói teljesítmény (pl. alkatrészgyártás, javítás) kiváltása lehetséges sa-
ját teljesítménnyel, 

– a saját körben kiépítendő karbantartó bázissal olcsóbban áthidalható az új járművek 
fokozatos érkezése miatti átmeneti állapot. 

A saját karbantartás hátrányai: 

– Műszaki téren információ-hiányból fakadó problémák adódhatnak, 

– a betanulási idő, a rendkívül feszes követelményrendszerhez felkészülés nehézsége-
ket jelent, 

– alkatrészek gyártása dokumentáció hiányában nehézkes (növeli az alkatrész árát), 
vagy a gyártó kizárólagos tevékenysége marad, 

– érdekellentétek alakulhatnak ki a gyártó és karbantartó között a jól meggondolt és 
mindkét fél által elfogadott szerződés ellenére. 

– a felkészülés rendkívül feszes ütemet igényel. 

Látható, hogy a kérdés eldöntése a két alternatíva igen alapos előzetes mérlegelését igényli. 
Fontos azonban, hogy mindkét esetben ugyanazt a minőségi színvonalat szükséges biztosíta-
ni.  

Mindkét esetben a magas szintű rendelkezésre állás biztosítása folyamatosan szoros 
együttműködést igényel az operátor és a karbantartó között. 

A szerződésben rögzített paraméterek folyamatos ellenőrzése, rendszeres validálása szüksé-
ges a megrendelő részéről. A tevékenység folyamatos kontrollja mellett ezúton a hibák fele-
lőseinek feltárása is megoldást nyer, ezáltal a két fél együttműködése folyamatosan javítha-
tó. A konstrukciós hibák, vagy üzemi szükségszerűség alapján felmerülő változtatási igények 
is ezen a fórumon tárhatók fel. 

9.6 A gyártói karbantartás szerződéses feltételrendszere 

Amennyiben a megrendelő vasúttársaság a gyártói karbantartást választja, új járművek be-
szerzése estén a közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevővel két szerződés kerül alá-
írásra: 

– Szállítói szerződés 

– Karbantartási szerződés 

A szállítói szerződés tartalmazza a járművek szállítására vonatkozó feltételek mellett a jár-
művekkel együtt szállítandó dokumentáció, üzemeltetési készlet, oktatás és egyéb kapcsoló-
dó szolgáltatások felsorolását. A dokumentáció része a teljes karbantartási dokumentáció, 
beleértve a karbantartás javasolt ciklusrendjét, az egyes vizsgálatok és javítások, alkatrész-
cserék részletes megfogalmazását, valamint a gyártó által szükségesnek ítélt technológiai 
berendezéseket.   Az üzemeltetési készlet olyan tartalék-alkatrészeket jelent, amelyek a ba-
lesetből, rongálásból, elemi kárból származó sérülések javításához szükségesek, mivel ezek 
már a garanciális időszak alatt is a megrendelő költségére történnek. Az oktatás első sorban 
a kezelésre, üzemeltetésre vonatkozik. 
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A karbantartási szerződés alapján a gyártóval szervezetileg is megegyező vállalat, vagy vele 
konzorciumban lévő vállalat, vagy alvállalkozó végzi a járművek megelőző karbantartását, 
szükség szerinti javítását és a legtöbb esetben tisztítását is. A vállalkozó adott rendelkezésre-
állás biztosítását vállalja, amely azt jelenti, hogy a mért időszakokban a járművek adott da-
rabszáma az üzemeltető rendelkezésére fog állni. Az ettől vállalkozó hibájából bekövetkező 
eltérést a szerződés kötbérezéssel kezeli. A szerződés tartalmaz előírást a járművek megbíz-
hatóságára és a szükséges komfort és tisztaság biztosítására is. 

A megrendelő általában időalapú átalánydíjat fizet a karbantartási és tisztítási szolgáltatásért 
(havi karbantartási díj). Ez meghatározott, változatlan díj egy adott futásteljesítmény-
tartományon belül. Ettől eltérő futásteljesítmény esetén a díj lépcsőzetesen változik. Lehet-
séges megoldás a futáskilométer alapú szerződés is. 

A vállalkozó a járművekre előírt karbantartási ciklusrend és a megrendelő által készített sze-
relvényforduló alapján karbantartási ütemtervet készít. A megrendelő által jóváhagyott 
ütemterv alapján kell hozzáférést biztosítani a vállalkozó számára a járművekhez. A karban-
tartási események és a magasabb szintű tisztítási események a karbantartóbázison kerülnek 
elvégzésre. A járművek odajuttatásának módját, az átadás-átvétel rendszerét a szerződés, 
illetve az ennek alapján kidolgozott, és a szerződés mellékletét képező eljárási rend szabá-
lyozza. A vállalkozó a szerződésben nevesített fordulóállomásokon is végez tevékenységet 
(alacsonyabb szintű tisztítások, WC-ürítés). A járművekhez a fordulóállomásokon való hozzá-
férést a szerződés (eljárási rend) szintén szabályozza. 

A tervezett, megelőző jellegű karbantartásokon és tisztításokon kívül szükség lehet a meghi-
básodott, sérült járművek javítására, rendkívüli tisztítására, fertőtlenítésére is. A vállalkozó 
hibájából szükségessé váló tisztítások és javítások természetesen a jótállás körébe tartoznak. 
A vállalkozónak fel nem róható (baleset, rongálás, elemi csapás, helytelen kezelés miatt be-
következő) esetekben a vállalkozó külön számlázza az elvégzett tevékenység ellenértékét. 

A szerződés további szolgáltatásokat is tartalmaz: például telefonos hibabejelentés és a 
mozdonyszemélyzet részére tanácsadás (úgynevezett zöld szám), szervizautó (gyors hibael-
hárítás a teljes hálózaton), stb. 

A legtöbb esetben a járművek karbantartását ellátó telep, vagy telepek kialakítása is a kar-
bantartó cég feladata. Ez természetesen lehet meglévő telephely célszerű, az adott járműtí-
pus igényeihez illesztett átalakítása is.  A karbantartási szerződés alapján ekkor a vállalkozó 
telephelyet létesít, amelyet felszerel a rendelkezésre állás biztosításához, a szükséges kar-
bantartási és tisztítási tevékenység végzéséhez szükséges összes berendezéssel, eszközzel, 
infrastruktúrával. Beszerzi a telephely működéséhez szükséges engedélyeket, oktatja mun-
kavállalóit és egyáltalán teljes mértékben felelős a saját szervezetéért és tevékenységéért. A 
karbantartási átalánydíjból fedezi minden költségét, beleértve a telephely értékcsökkenését 
és a csak később esedékessé váló magasabb szintű karbantartási események költségét is. 

A szerződés teljesítésének paraméterei pontosan meghatározottak és közös munkacsoport 
által havonta értékelésre kerülnek (rendelkezésre állás, megbízhatóság, stb.). Ez alapján ke-
rül meghatározásra az adott hónapra érvényes karbantartási díj, módosítva a megrendelt 
futójavítások árával és a paraméterek nem teljesülése esetén esedékessé váló kötbérekkel. A 
szerződés tartalmazza a jótállás, a kötbérek, biztosítások és egyéb biztosítékok rendszerét. 
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9.7 A rendelkezésre állás alapú karbantartási szerződé-
sek elemei 

A karbantartási szerződést meg lehet kötni a járművek teljes élettartamára, általában 30 
évre. 

A szerződések időtartama ugyanakkor igen sokféle változatot mutat Európa-szerte. Gyakori-
ak a rövid-távú szerződések, amelyeket csak belátható időszakra kötik meg a szerződő fele-
ket. Ezeket elsősorban a viszonylag ismeretlen járműkonstrukció esetleges bizonytalanságai, 
de főképpen a szerződés pénzügyi kötöttségei motiválják. Mindenképpen célszerű azonban a 
rendelkezésre állás alapú szerződéseket olyan időtávra kötni, hogy a karbantartási ciklus leg-
közelebbi nagyobb volumenű elemét még tartalmazza. Ezzel ugyanis a karbantartó felelőssé-
get vállal a jármű egy jól körülírható életciklusára, annak teljes felelősségével együtt. 

A hosszabb időtartamú szerződés mindkét fél számára előnyös. A megrendelő hosszú időre 
bizton számíthat járműveire ismert, pontosan körülhatárolt költségekkel, míg a karbantartás-
ra vállalkozó is számíthat a bázis, és annak technológiája kiépítése során befektetett költsé-
geinek hosszú távú hasznosítására, de különösen a járművek hosszú idejű alkatrész ellátásá-
val kapcsolatos költségek stabil felhasználására.  

 A szerződés megszűnhet rendkívüli felmondással, ha valamelyik fél nem teljesíti szerződés-
ben vállalt kötelezettségeit. Közösen meghatározott időtartam után a vállalkozó rendes fel-
mondással is felmondhatja a szerződést legalább 18 hónap felmondási idővel, hogy az üze-
meltető kellő mértékben felkészülhessen a megváltozó helyzetre. Rendkívüli vagy rendes 
felmondás esetére azonban a szerződés biztosítékokat tartalmaz, hogy a megrendelő képes 
legyen a karbantartás folytatására: 

– a vállalkozónak általában fel kell ajánlania a telephelyet, az infrastruktúrát, a beren-
dezéseket és eszközöket a megrendelő számára, a szerződés által meghatározott 
módon számolt áron való átvételre, 

– amennyiben a munkajogi szabályozások az adott országban lehetővé teszik a jogutód-
lással való foglalkoztatást az adott esetben, úgy a karbantartó személyzet átvételét is 
lehetővé kell tenni, 

– ha ez nem lehetséges, akkor adott számú munkavállaló teljes kiképzését kell biztosí-
tania a vállalkozónak, 

– a karbantartási dokumentáció már a szállítási szerződés alapján a megrendelő birto-
kába kerül. 

9.8 A karbantartási szerződésekben rögzítendő tételek 

9.8.1 A szerződés tárgya 

A karbantartó (általában a közbeszerzési eljárás keretében előterjesztett ajánlata alapján) 
vállalja általa szállított járművek megegyezés szerinti (általában 90-95 %-os) rendelkezésre 
állásához szükséges teljes körű karbantartását a szerződésben meghatározott időtartamra, 
mely magában foglalja a szükséges megelőző és javító karbantartást, valamint célszerűen a 
tisztítást is. 
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A szerződő feleknek rögzíteniük kell a járművek garanciális időszakának, illetve garanciális 
témáinak kezelését, azaz hogy a karbantartásra vállalkozó céget milyen mértékben ruházza 
fel a megrendelő garanciális érdekeinek képviseletével.  

9.8.2 A karbantartó fontosabb feladatai 

– A járművek üzemeltetéséhez szükséges speciális infrastruktúrát építse ki, működtesse 
és tartsa fenn a megrendelővel egyeztetett módon, a karbantartó telepen és a fordu-
lóállomásokon is. 

– Végezze el, szervezze, felügyelje, és minőségileg ellenőrizze a járművek karbantartási, 
javítási és tisztítási munkáit, funkcionális üzemképességi vizsgálatait. 

– Biztosítsa a járművek karbantartási, javítási, hiánypótlási és tisztítási munkáihoz szük-
séges anyagokat a karbantartási szerződés teljes tervezett időtartama alatt. 

– Biztosítsa a járművekhez a fogyóeszközöket, ideértve, de nem kizárólag a víz, homok, 
kenőanyagok, kéztörlő, WC papír stb. megfelelő időpontra rendelkezésre állást, va-
lamint végezze is el a fogyóeszközök feltöltését, illetve a szükséges cseréjét. 

– Végezze el mindazon tevékenységeket, amelyek a szerződésben vállalt rendelkezésre 
állás biztosításához szükségesek. 

– Végezze el a szükséges javításokat annak érdekében, hogy a motorvonatok a követ-
kező esedékes vizsgálatig zavarmentesen, korlátozás nélkül üzemeltethetőek legye-
nek. 

– Végezze el szükség szerint a járművek üzemszerűen elhasználódó alkatrészeinek sza-
bályozását, cseréjét, így például a járművek kerékesztergálását, féktárcsáinak, kerék-
párjainak kezelését. 

– Általában biztosítsa a vállalt rendelkezésre állás összes szükséges követelményét. 

9.8.3 A járművek tervezett felhasználási területének 

rögzítése 

A megrendelőnek pontosan, vonalakra lebontva meg kell határoznia a járművek felhasználá-
si területét. Ez elsősorban a karbantartó költségeinek előre becslése teszi szükségessé. 

A tervezett felhasználási terület ismeretében a megrendelő vasútvállalatnak és a karbantar-
tásra vállalkozó cégnek együttesen kell meghatároznia a karbantartó telep helyét, a 7.1. feje-
zetben megfogalmazott szempontok figyelembe vételével.  

A megrendelő természetesen jogosult a járművek üzemeltetési helyét, illetve a járművek 
üzemeltetésének alapját képező menetrendet megváltoztatni, azzal, hogy a menetrendvál-
tozásról – az előre nem látható rendkívüli esetek kivételével –az előre rögzített időpontban, 
de szokásosan egy hónappal előre köteles tájékoztatni a karbantartó vállalkozót. A szerződő 
feleknek meg kell állapodniuk, hogy az üzemeltetési hely, illetve menetrendváltozásból adó-
dó következmények és többlet költségek tekintetében az esedékesség idején külön előzete-
sen megegyeznek. Az esetleges többlet-költségek a megváltozott felhasználási terület meg-
közelítése miatt jelentkezhetnek. Általában azonban a karbantartási vállalkozók nem szoktak 
kifogást emelni a hét végén, illetve munkaszüneti napokon a járművek eltérő területen tör-
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ténő foglalkoztatása ellen, hiszen esetleg felmerülő többlet költségeiket kompenzálhatja 
járműveik új területen népszerűsítésének pozitív hatása.  

Amennyiben a szerződő partnerek külön megállapodás keretében nem tudnak megegyezni 
az új felhasználási területről, úgy a karbantartó jogosult az üzemeltetési hely, illetve a me-
netrendváltozásból adódó ésszerű és igazolt többletköltségei megtérítésére. Ez azonban 
nem jelent mentesülést a karbantartó vállalkozónak a karbantartási szerződésben foglalt 
olyan kötelezettségei alól, amelyeket a járművek aktuális üzemeltetésének illetve a menet-
rendnek a megváltozása nem érint. 

A karbantartóval a meghatározott felhasználási területen túl egyeztetni kell a szerelvényfor-
dulókat, ezen belül a fordulóállomásokat, valamint az ezeken a helyeken a fordulókba épített 
karbantartási és tisztítási „időablakokat” is. 

A karbantartó cég a közösen meghatározott központi telephely mellett a fordulóállomásokon 
csak kisebb karbantartási és tisztítási munkák elvégzésére szolgáló, javító- és tisztítóbáziso-
kat alakít ki. 

9.8.4 A járművek tervszerű karbantartásának ciklus-
rendjének, az egyes karbantartási események 

technológiai tartalmának meghatározása 

Általánosságban megállapítható, hogy a karbantartási tevékenység szabályozása hosszú évti-
zedek során alakult ki az európai vasutaknál nagyrészt egységes elvek szerint, általában 
technológiai szervezetek munkájával, elsősorban a gyártó ajánlásaira alapozva. A vasúti jár-
művek hosszú élettartama alatt a karbantartási tevékenység célszerű és gazdaságos módosí-
tásait is az erre kijelölt szervezetek hajtották végre az egyes vasutaknál, egységes elvek sze-
rint. Érdemes azonban megvizsgálni, hogy a MÁV csoportnál ma érvényes karbantartási cik-
lusok és technológiák hogyan alakultak ki, mérlegelve a karbantartásra vonatkozó szerződé-
sek eltéréseit is. 

A MÁV járművek egységes irányítási rendszerében a MÁV gyakorlata ezen a területen meg-
egyezett az európai nagy vasúttársaságok által követett módszerekkel. A jelenlegi helyzet 
meglehetősen változó: 

A személykocsik karbantartási rendjét az E12 jelű Kocsiszolgálati Utasítás rögzíti, melyet a 
kidolgozás idején működő Közlekedési Hatóság hagyott jóvá. Az Utasítás karbantartásra vo-
natkozó műszaki tartalmát a MÁV Vasúti Mérnöki és Mérésügyi Szolgáltató Központja 
(VMMSZK) és annak jogelődjei dolgozták ki, a járműjavítói tevékenységre is.  

A motorkocsik, motorvonatok estén a régebben beszerzett járművek technológiáját MÁV 
szabványok és Karbantartási technológiák rögzítik. Ezeket annak idején a MÁV Szabványügyi 
Központ dolgozta ki, jóváhagyójuk az akkori gépészeti szakszolgálat vezetője volt. 

Az 1980-as években beszerzett BDV villamos motorvonatoknál a gyártói javaslatok alapján a 
VMMSZK dolgozott ki egy Technológiai Utasítást, amely ma is érvényben van. 

Az újabb beszerzésű motorvonatok (DESIRO, FLIRT, TALENT) esetén a gyártók előírásai a 
mértékadók. A gyártó által átadott karbantartási rendeket minden esetben a VMMSZK vizs-
gálta át, ennek alapján az üzemeltető hagyta jóvá. A FLIRT és a TALENT motorvonatok gyártó 
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cég (illetve leányvállalata) által végzett karbantartási technológiáját is az üzemeltető hagyta 
jóvá. 

A mozdonyok karbantartási esedékességét is MÁV szabványok rögzítik (kidolgozó itt is a 
MÁV Szabványügyi Központ, illetve a VMMSZK, vagy valamelyik jogelődje). A járműjavítóban 
elvégzett javításokat általában egyedi  „Műszaki Előírás”-ok, „Műszaki Feltétfüzet”-ek rögzí-
tik, mivel ezek a tevékenységek általában egyedi megrendelések alapján történnek, jórészt a 
pénzügyi lehetőségek korlátai közötti tartalommal, sok estben a hivatalos ciklustól eltérő 
időszakokban. Egyébként ezeket az előírásokat is a MÁV Gépészeti Üzletága keretében jó-
részt a VMMSZK szakemberei készítették. 

Az Nemzeti Közlekedési Hatóság jogosult a benyújtott technológiák betartását ellenőrizni, 
vagy szakértővel ellenőriztetni. A járművek műszaki megfelelőségét jelenleg az új járművek 
üzembe helyezését megelőző hatósági járművizsgákon, vagy alkalom szerinti hatósági elle-
nőrzéseken vizsgálja. Negatív eredmény esetén az üzembentartót szankcionálja, szélső eset-
ben az adott járművet leállíttatja. 

A közeljövőben jelentős változások várhatók ezen a területen. A tervek szerint az NKH a köz-
eljövőben a vasúti járművek közlekedésbiztonsági megfelelőségét a közúti járműveknél meg-
ismert gyakorlatnak megfelelő időszakos vizsgáztatás során kívánja rendszeresen ellenőrizni. 
Egyidejűleg az időszakos vizsgáztatást végző vizsgahelyek akkreditálása és folyamatos, éven-
kénti ellenőrzése, valamint a vasúti járművek javítását végző személyek és szervezetek rend-
szeres ellenőrzése is bevezetésre kerül. Ez természetesen vállalkozó vasúti vállalatok költsé-
geinek növekedését fogja eredményezni. 

Mindebből következik, hogy a járművekkel kapcsolatos minden felelősség az üzembentartót 
terheli. A karbantartást végző szervezet a karbantartási technológiában előírt feladatok el-
végzéséért felel, a technológia biztonsági alkalmasságáért nem. 

Az eddigi gondolatmenet szerint a karbantartási ciklusrend és technológia kialakítása az 
üzembentartó, vagy az általa megbízott szakértői szervezet feladata, az üzembentartó teljes 
felelőssége mellett. 

9.8.5 A karbantartott járműveknek a forgalom 
lebonyolítása céljából történő rendelkezésre állásának 

feltételrendszere 

A rendelkezésre állás fogalma: 

Rendelkezésre álló a jármű egység, ha például minden naptári napon 04:00 és 23:00 óra kö-
zötti időszakban, üzemképes állapotban, menetrend szerinti közlekedésre az üzemeltető 
rendelkezésére áll. Természetesen a megkívánt értékek széles választékában egyezhetnek 
meg a szerződő felek 

Meg kell határozni a rendelkezésre állás szerződés szerinti alapértékét. Ez az új járműveknél 
általában 92-95% közötti érték szokott lenni. Természetesen pontosítani kell a szerződésben, 
hogy a megkívánt %-os rendelkezésre állás hány darab jármű biztosítását jelenti, vagyis a 
szerződő felek a karbantartási szerződés alapján kötbérkövetkezményt abban az esetben 
alkalmazhatnak, ha a rendelkezésre álló száma a mérési időszakban nem éri el a szerződés-
ben rögzített darabot. 
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Meg kell határozni továbbá, hogy mely napszakban és ki rögzíti a járművek üzemképes álla-
potát. Az elővárosi személyszállító járműveknél a szokásos megoldás, hogy naponta két idő-
pontban, utasforgalmi csúcsidőszakban, 08:00 és 14:00 órakor üzemben lévő, a mindenkori 
vonatfordulókhoz igényelt vonategységek számát igényli a megrendelő. Azt is rögzíteni kell, 
hogy ki értékeli a rendelkezésre állást. Egy lehetséges megoldás, hogy például a mérést a 
szerződő felek naponta önállóan végzik, a mérési eredmények értékelése meghatározott 
időközönként, például hetente, a felek által létrehozott közös munkacsoport feladata. 

Lehetséges megoldás, hogy a rendelkezésre állás megkövetelt értékét havi átlagban a teljes 
flottára értékelik a szerződő felek. 

9.8.6 A járművek elvárt megbízhatóságának és 

személyszállító járművek esetén azok komfortszintje 

mértékének rögzítése  

Minden járműegységnek a szerződés teljes időtartama alatt két, vonatkiesést okozó üzem-
képtelenség között átlagosan (vagyis a teljes flottára számítva) legalább a szerződésben 
meghatározott futást kell teljesíteni.  A szokásos elvárt értékek 200 és 400 ezer kilométer 
között meghatározott futásteljesítmények. Üzemképtelenségi hibaoknak tekinthető minden 
olyan rendellenesség, mely az adott jármű forgalomból való kiesését okozza. a szerződésben 
rögzítettek alapján.  

Az alábbiak példaként egy MÁV motorvonat szolgálatképtelenségének definícióját tartalmaz-
zák. Ezt a meghatározást természetesen a két szerződő félnek együttesen kell elfogadnia, és 
a szerződés mellékleteként kell kezelni. 

1. Szolgálatképtelennek kell a motorvonatot tekinteni akkor, ha: 

• A motorvonat nem tud a célállomásig közlekedni súlyos műszaki meghibásodás vagy 
közlekedésbiztonságot veszélyeztető hiba miatt, vagy a kitűzött vonatmenet ilyen ok-
ból nem kezdhető meg. Segély motorvonat vagy segély mozdony felhasználása szolgá-
latképtelenségnek tekintendő függetlenül a bekövetkezett vonatkésés időtartamától, 

• a vonatnál 10 percnél nagyobb késést okoz a meghibásodás (ezt az értéket általában a 
személyszállítási szolgáltatás megrendelője,- a MÁV esetében a Magyar állam, a BKV 
esetében Budapest főváros,- kötelezően előírja). 

2. Nem tekinthető a motorvonat szolgálatképtelennek: 

• ha a meghibásodott alkotóelemeknél az üzemképes állapotot a menet során vagy a 
menetrendszerű tartózkodási időszak alatt a motorvonat személyzete 10 percen belül 
helyre tudja állítani. 

• nem a vállalkozónak felróható okból bekövetkező baleset, vagy elemi kár miatt bekö-
vetkezett meghibásodáskor, 

• felsővezeték feszültség kimaradás, vagy felsővezeték hiba esetén, 

• próba, vagy kísérleti meneteknél bekövetkezett meghibásodások, 

• vis maior és vandalizmus esetén. 
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Szolgálatképtelennek tekintendő a motorvonat például, de nem kizárólag az alábbi egységek 
meghibásodása esetén: 

• Futómű, hordmű meghibásodása a motorvonat műszaki előírásában meghatározott 
terjedelemben  

• Fékberendezés meghibásodása a motorvonat műszaki előírásában meghatározott ter-
jedelemben. 

• Egyik oldali valamennyi feljáróajtó és kimozduló lépcső 50 %-a. 

A mozdonyvezető által elfoglalt vezetőálláson: 

• Éberségi és vonatbefolyásoló berendezés az erre vonatkozó utasítás szerint, amennyi-
ben ebből 10 percet meghaladó vonatkésés származott  

• Kürt  

• Ablaktörlő, amennyiben az időjárási körülmények miatt használata elengedhetetlen 

• Jelzőfények 

• Vezető előtti homlokablak törése, vagy látómező elhomályosodása 

A vonat a felsorolt hibákkal – amennyiben egyáltalán mozgásképes –, legfeljebb a legköze-
lebbi állomásig közlekedhet utasokkal elfoglalva. Az utasok kiszállása után szerelvényvonat-
ként, a vonatkozó MÁV utasítások betartásával javításra a karbantartó cég megrendelésére 
az által meghatározott helyszínére kell a vonategységet közlekedtetni. 

A szerződő feleknek meg kell állapodniuk a megbízhatóság közös értékelésének gyakoriságá-
ról és az alkalmazandó kötbér mértékéről. 

Személyszállító járművek karbantartási szerződésében szabályozni kell azokat a komfort és 
tisztítási minőségi szint csökkenéseket is, amelyek az adott jármű rendelkezésre állását nem 
befolyásolják. Néhány ilyen jellemző:  

Komfort feltételek jelentős csökkenése: 

• Hőmérséklet az utastérben téli üzemben 20 °C alá süllyed, illetve nyári üzemben 32 °C 
fölé emelkedik. 

• Hőmérséklet a vezetőállásban téli üzemben 18 °C alá süllyed, illetve nyári üzemben 
32 °C fölé emelkedik. 

• A zajszint értéke bizonyítottan meghaladja a személyszállító járműre vonatkozó mű-
szaki leírásban megadott értékeket. 

• A fényforrások több mint 10%-a meghibásodott. 

• A mozgáskorlátozottak be- és kiszállását segítő berendezésnek működésképtelenek. 

• Az utastájékoztató – mind a hangosítás, mind a vizuális jelzés - kombináltan működés-
képtelen. 

• Komfort feltételek kisebb mértékű csökkenése: 

• Az ülések több mint 2%-a sérült. (A sérülés fogalmát a felek közösen határozzák meg). 
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• Az utastájékoztató hibás működése (a hangosítás és/vagy vizuális utastájékoztató), 
vagy a viszonylatjelző hibásan működik  

• WC-ben lévő szaniterek hibája, sérülése.  

• WC-ben nincs kézmosó víz. 

• WC-ben az egészségügyi kiszerelés hiányos. 

A komfort feltételek ellenőrzését a fordulóállomásokon és a menetrend szerint közlekedő 
vonatokon a megrendelő megbízottja végzi, ugyancsak a szerződésben megszabottak szerint, 
aki hibás teljesítés megállapítása esetén hibajelentő lapot állít ki. Ez az alapja a kötbér igény-
nek.  

9.8.7 A karbantartandó járművek mozgatási rend-

szerének meghatározása 

A karbantartásra érkező járművek mozgatását a telephely határáig általában az üzemeltető 
biztosítja a karbantartó telephez csatlakozó állomás technológiai rendje (Állomási Végrehaj-
tási Utasítás) szerint, valamint ahhoz a szükséges vágányokat, tolató személyzetet is biztosít-
ja. A járművek átadás-átvételi folyamatát a két szerződő fél között ugyancsak pontosan meg 
kell határozni, általában a szerződés egyik mellékletében. 

A járművek vonalon történő meghibásodása esetén a szükséges segélyjárművet és a mene-
tet általában a szolgáltató rendeli meg azzal, hogy az üzemképtelenséggel, meghibásodással 
kapcsolatos többletköltségeket az a fél viseli, akinek a meghibásodás felróható.  

A telephelyen belül a karbantartó vállalkozónak kell a szerelvények mozgatásával, üzemelte-
tésével, előkészítésével kapcsolatos tárgyi és személyi feltételeket (szerelvények üzembe 
helyezése, mozgatása, a szükséges előfűtések elvégzése, stb.) saját költségére biztosítania.  
Egyes esetekben, a szerződésben olyan megállapodás is lehetséges, hogy a megrendelő kü-
lön megállapodás alapján szolgáltatásként vállalja a telephelyen történő szerelvénymozgatás 
biztosítását.  

A fordulóterv szerint kijelölt fordulóállomásokon a járműegységeket a mindkét fél által írás-
ban, a mindenkori hatályos menetrend érvénybe lépése előtt jóváhagyott ütemterv szerint a 
kijelölt tisztítási és javító vágányokra az üzemeltető állítja be. 

A szerződés részeként általában a megrendelő biztosítja a telephelyhez kapcsolódó, de nem 
a telephelyhez tartozó vágányhálózat, felső vezeték és biztosító rendszer karbantartását. 
Külön megrendelés alapján ezt a feladatot a telephelyen belül is vállalhatja a megrendelő.  

9.8.8 A szerződő felek együttműködési rendjének 

szabályozása 

A szerződés időtartamára tartamára a szerződő felek munkacsoportot/munkacsoportokat 
hoznak létre melynek tagjait a felek jelölik ki. A munkacsoport, vagy munkacsoportok felada-
ta a szerződő felek napi együttműködésének szabályozása, koordinálása. 

A szerződés indításakor a szerződő felek közösen elfogadott karbantartási és tisztítási kon-
cepciót készítenek annak érdekében, hogy a járművek optimális rendelkezésre állása biztosí-
tott legyen. A szerződés részeként meg kell határozni, hogy a karbantartási és tisztítási kon-
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cepciót milyen gyakorisággal vizsgálják felül a szerződő partnerek, illetve mikor szükséges 
ezek módosítása az időközben szerzett tapasztalatok alapján. 

A karbantartó cég tevékenységének optimális szervezését az üzemeltető azzal segíti elő, 
hogy a karbantartott járművek menetrendjéről, a menetrend és a szerelvényforduló változá-
sáról, annak készítése ütemezéséről illetve a napi üzemi eseményekről folyamatosan tájé-
koztatást ad a vállalkozónak. A napi üzemi események meghatározását, illetve kezelését is 
szabályozni kell. 

Az együttműködés teljes rendjét a két fél általában egy eljárási rendben szabályozza, ami a 
szerződés mellékletét képezi. Ebben a dokumentumban kell rögzíteni a járműveket ért rend-
kívüli események, balesetek, rongálások következtében szükségessé váló tennivalókat is, 
valamint az ezek következtében felmerülő járműkárok megjavításának módszerét, a karban 
tartó cég ezekben vállalt szerepét és a felmerülő költségek kezelésének megoldását is. 

9.8.9 A karbantartandó járművek tárolási rendjének 
meghatározása 

A személyszállító járművek üzemen kívüli időszakok alatti tárolását is szabályozni kell a kar-
bantartási szerződésben. A motorvonatok esetében egyértelműek a szerelvények elhelyezé-
sének megoldási lehetőségei, míg a mozdonyvontatású személykocsiknál törekedni kell arra, 
hogy a tárolás is zárt szerelvényben történjék. A motorvonatok és a zárt mozdonyos szerel-
vények éjszakai tárolása részben a fordulóállomásokon, részben a karbantartó telepen tör-
ténhet. A fordulóterv, és abból következően az egyes szerelvények üzemszünet alatti tárolási 
helye a menetrenddel összhangban kerül kialakításra az üzemeltető által. Az üzemszünet az 
éjszakai és a napközi, úgynevezett fordaközi szünetek időtartamát egyaránt jelenti. A szerző-
désben meg kell határozni, hogy a járművek biztonságos tárolásával kapcsolatos felelősség 
hol mely szerződő felet terheli. A szokásos megoldás, hogy a karbantartó telepeken tárolt 
járművekért a karbantartó felel, a telepen kívüli tárolás az üzemeltető felelőssége.  

Meg kell határozni a közbenső állomásokon végzendő esetleges karbantartási feladatokat, 
pontosítani kell az ehhez szükséges vágányokat, állomási területeket és időpontokat. A szer-
ződés részét kell, hogy képezze a közbenső-forduló állomásokon történő karbantartási-
javítási munkák biztonsági feltételrendszerét, az állomások belső utasításaival összhangban. 

Az áruszállítást végző járművek esetén a járművek karbantartó telepre időben történő beállí-
tása ugyancsak az üzemeltető feladata, azonban ez nagyrészt eseti intézkedéseket igényel és 
általában jelentősebb üres-menetekkel, veszteségekkel jár. Ez utóbbiak csökkenthetők a 
menetrendszerű tehervonatok járművei esetén.   

9.8.10 A járművek tisztítása és a környezet védelme 

A karbantartási szerződésben rögzíteni kell, hogy a karbantartási, javítási és tisztítási munkák 
során keletkező hulladék, szennyezés, környezetszennyező anyagok eltávolítását és ártal-
matlanítását, valamint a tevékenység során keletkezett, illetve okozott környezeti károk 
megszűntetését és helyreállítását a karbantartásra vállalkozónak a mindenkor érvényben 
levő jogszabályokban, szabványokban előírtakkal összhangban saját költségén kell elvégez-
nie. 
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Amennyiben a szerződés a karbantartott járművek tisztításának elvégzésére is kiterjed, rész-
letesen szabályozni kell a tevékenység tartalmát, gyakoriságát, ellenőrzésének rendjét, va-
lamint az esetleg hiányosan elvégzett tisztítás kötbér-következményeit is. 

Meg kell határozni a tisztítási feladatok elvégzésének helyszínét, amelynek célszerűen a kar-
bantartó telephelyen és a fordulóállomásokon, illetve azok közvetlen környezetében kell 
lennie. A kieső idők csökkentése érdekében a tisztítások időigényét is a mozdony,- vagy sze-
relvényfordulókba be kell építeni, elsősorban a külső mosást a lehető legnagyobb mértékben 
összekapcsolva a karbantartási folyamatokkal. 

A tisztításhoz a karbantartó vállalkozó alvállalkozót is alkalmazhat, tekintve az eltérő felada-
tokat és technológiát. Rögzíteni kell a járművek tisztítási helyekre beállításának rendjét és 
felelősségét. Ez általában a megrendelő feladata. A szerződésben meg kell határozni, kinek a 
feladata a rendkívüli tisztítási igények kezelése. A szokásos megoldás, hogy a tisztítási vállal-
kozó a tisztítási kötelezettsége keretében köteles elvégezni a vandalizmus, gázolás, vagy más 
hasonló esemény, illetve graffiti következtében felmerülő tisztítási feladatokat, amennyiben 
azok nem igényelnek javítási szolgáltatást. Amennyiben a vandalizmus, gázolás, vagy más 
hasonló esemény, illetve graffiti nyomai általános tisztítási eljárás keretében nem távolítha-
tók el, úgy azt külön megrendelés ellenében szokta a vállalkozó elvégezni.  

A tisztítási tevékenység rendszerét, ellenőrzésének módszerét meg kell határozni. Az üze-
meltetők általában rendelkeznek a cég teljes területére érvényes „tisztítási utasítással”, a 
vállalkozó számára mindenkor ennek minőségi követelményei a mérvadók. 

Az időszakos tisztítások szokásos ellenőrzési rendje, hogy az átvétel során minden járművet, 
járműegységet ellenőrzi a megrendelő megbízottja. Hiba esetén a vállalkozónak lehetőséget 
kell adni a hiba javítására, a jármű forgalomba állításáig, majd az ellenőrzést meg kell ismé-
telni. Amennyiben bármely minőségi hiányosság a jármű forgalomba állításáig nincs meg-
szüntetve, a teljes jármű időszakos tisztaságát elfogadhatatlannak kell tekinteni 

A jármű fordulóállomásról történő indítását megelőzően a napi tisztítási műveletek minőségi 
követelményeit kell figyelembe venni és teljesíteni. Ebben az esetben a megrendelő megbí-
zottja által végzett ellenőrzés – időhiány miatt – általában csak szúrópróbaszerű. A vonatban 
lévő kocsik, vagy a motorvonatban lévő járműegységek közül csak egy egység tisztítását kell 
ellenőrizni és annak minősége alapján kell a motorvonat tisztaságát minősíteni. Az ellenőr-
zött járműegységben azonban valamennyi tisztítási részműveletet meg kell vizsgálni.



 Kisteleki, Csiba, Sábitz, Szigeti, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

10 Szemelvények az egyes jármű-részrend-

szerek, alrendszerek vagy fődarabok üzemi és 

diagnosztikai folyamataiból 

Ebben a fejezetben a járművek üzemeltetése és diagnosztikája során végbemenő folyamatok 
tárgykörében a korábbiakhoz kapcsolódó kivonatolt szakcikkek találhatók. 

10.1 Az anyagvizsgálat szerepe a vasúti kerék meg-
hibásodások kivizsgálásában, és az üzemi terhelé-
sek rekonstruálásában [25] 

10.1.1 Bevezetés 

A vasúti kerék üzeme során – mint minden műszaki szerkezet – meg kell, hogy feleljen az 
anyag-konstrukció-igénybevétel hármas által támasztott követelményrendszernek. Hiába 
megfelelő az anyagválasztás és a konstrukció, ha az igénybevételek nem a tervezett módon 
alakulnak, akkor azok szerkezet károsodását okozzák. Hasonlóan igaz ez a másik két paramé-
terre is, hiszen a forgóváz és benne a kerékpár az, ami a terhelést felveszi, legyen az akár 
szerelvény tömegéből, vontatásából vagy pályából adódó igénybevétel. Éppen ezért már a 
tervezés fázisában figyelembe kell venni e hármast. 

Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. az egyik legrégebbi hagyományokkal bíró 
anyagvizsgáló cég hazánkban. Tevékenysége a klasszikus anyagvizsgálatokon és gyártásközi 
ellenőrzéseken túl kiterjed összetett műszaki feladatok vizsgálatára és megoldására, pl. vizs-
gálati technológiák kidolgozására, ipari káresetek oknyomozó elemzése vagy berendezések 
maradék élettartamának meghatározása. Hazánkban jelentősen lecsökkent a vasúttal kap-
csolatos anyagvizsgálati kapacitás, a kutatóintézet, illetve központi anyagvizsgálat megszű-
nése magával hozta, hogy a vasúttársaságok az anyagvizsgálattal kapcsolatos igényeiket más, 
külső forrásból kell kielégítsék. E tevékenységben Társaságunk is részt vesz, elősegítve az 
üzembiztosság javítását. 

Az előadás az elmúlt évek hibavizsgálatainak eredményeiből mutat be esettanulmányokat, 
foglalja össze tapasztalatainkat és a kinyerhető adatokat. 

10.1.2 Az anyagtulajdonságok 

A vasúti kerekek anyagával, anyagtulajdonságaival kapcsolatos előírásokat hazai és nemzet-
közi szabványok, valamint a felhasználó előírásai tartalmazzák. Az alapanyag gyártására, tisz-
taságára és mechanikai tulajdonságára szigorúan rögzített határértékek vonatkoznak. Kevés 
előírás rögzíti viszont a belső szerkezetre, hőkezeltségi állapotra és egyéb nem klasszikus 
anyagtulajdonságokra (pl. törésmechanikai, repedésterjedési tulajdonságok) vonatkozó ada-
tokat. Ezek egy részét a felhasználó megkövetelheti, de számos esetben hiába teljesíti az 
anyag az összes követelményt, a szerkezet mégis meghibásodik az igénybevételek hatására. 
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A mai alapanyag gyártási technológiákkal könnyen biztosítható, hogy a szabványos követel-
ményeknek megfeleljen a termék. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy mivel nagyméretű, 
változó keresztmetszetű gyártmányról van szó, e tulajdonságok hely- és irányfüggőséget mu-
tatnak az előállítás után. Ehhez jönnek hozzá az üzemeltetésből adódó további változások, 
hiszen például egy kopott kerék estében a keresztmetszet csökkenése miatt tuskós fékezés-
kor kisebb anyagtérfogat kénytelen elvezetni ugyanazt a hő- és mechanikai terhelést, mint az 
eredeti gyári méretű kerék. De ugyanez igaz a repedéskeletkezési és terjedési tulajdonságok-
ra is. 

A meghibásodási kockázat csökkentése érdekében megkövetelhetők kiegészítő jellemzők (pl. 
minél jobb törési szívósság), azonban ez mindig együtt jár más tulajdonságok megváltozásá-
val. A terheléseknek megfelelő anyagjellemzők optimumkereséssel határozhatók meg, min-
den behatásra kedvezően viselkedő anyag nem állítható elő. 

Vizsgálati tapasztalataink alapján önmagukban az anyaghibák ritkán okoznak meghibásodá-
sokat, szerepük inkább másodlagos, amikor a terhelések hatására a károsodási folyamat he-
lyét meghatározzák. A szigorú gyári előírások és átvételi követelmények nagyban hozzájárul-
nak e rizikófaktor csökkentéséhez. 

10.1.3 A gyártási hibák szerepe 

A gyártáskor fel nem fedezett 
vagy éppen akaratlanul bevitt 
hibák már több esetben okozták 
szerkezetek tönkremenetelét. 
Számtalan típusú és formájú 
gyártási hiba fordulhat elő, 
azonban a legtöbb közös jellem-
zője, hogy környezetükben a 
többtengelyű feszültségállapot 
az anyagot (helyileg) elridegíti. 
Nem feltétlen kell, hogy bemet-
szés jellege legyen a hibáknak, 
elég, ha a szövetszerkezetben 
inhomogenitás keletkezik. 

Legnagyobb számban a bemet-
szés jellegű hibák fordulnak elő. 
Ide tartozhat egy hengerlési vagy kovácsolási hiba, behengerelt oxid vagy egyéb zárvány, de 
a kerék oldalfelületébe beütött nem megfelelő geometriájú azonosító jelzés is. Az 14. ábra az 
utóbbit mutatja be, amikor a síklapokkal határolt azonosító (T...) sarka jelölte ki a mechanikai 
terhelésre megjelenő fáradásos repedés kezdőpontját. 

Igen gyakori, hogy a felületi hibák környezetében dekarbonizáció jön létre, hiszen a szabad 
levegőn történő hűtés elegendő időt hagy a jelenség kialakulására. A szilárdságot adó kar-
bon-tartalomban helyileg lecsökkent térfogatrész szilárdsága – így repedés-keletkezéssel 
szembeni ellenállása is – lecsökken. Az esetlegesen bekovácsolt oxid csak tovább ront hely-
zeten, a belső feszültséget növeli. 

 

14. ábra Azonosítón keresztül haladó törés 
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A hiba környezetében végzett keménységmérés segít megbecsülni a szilárdságot, a geomet-
riai méreteinek ismerete, pedig fontos bemenő adata a feszültséganalízisnek. 

10.1.4 Az igénybevételek hatása 

Az igénybevételek rekonstruálása a legösszetettebb feladat a hibavizsgálatok során. Vannak 
olyan környezeti igénybevételek, me-
lyek nyomot hagynak a belső szerke-
zetben, a struktúrát átalakítják. Ilyen pl. 
a tuskófékezéskor felszabaduló hő, 
mely a kerék futófelületét felhevíti, „át-
hőkezeli” minden egyes erősebb féke-
zéskor. A koszorú hőelvonása miatt 
vagy a menet közben lehűlő térfogat-
ban jó eséllyel beedződik az acél, akár 
2-3 mm mélységben. Ez azt jelenti, 
hogy a hőmérséklet helyileg meghalad-
ja a vas-karbon állapotábra G-O-S vona-
la által jelzet értéket (a kémiai összeté-
tel alapján a helyi hőmérséklet 800 °C 
körüli is lehet). A folyamat az acél ter-
mikus kifáradását segíti elő, és mechanikai terhelés mellett felgyorsul. A kialakuló jelentős 
belső szerkezetbeli inhomogenitás miatt e felületi réteg tulajdonságai (pl. bemetszés érzé-
kenysége és kifáradási jellemzői) pontról-pontra változnak. E felülethez közeli inhomogenitás 
nemcsak felületi keménységméréssel, hanem töretvizsgálattal is kimutatható, hiszen ezek a 
részek az alapfémtől eltérő színnel és struktúrával rendelkeznek. 

Termikus fáradás repedéseire mutat példát a 15. ábra. A laposodások, csúszások az anyag 
deformációjával változtatnak az eredeti szerkezeten, így növelve a meghibásodás kockázatát. 
A hegesztések geometriája és a bennük előforduló makroszkópi hibák jelentős része szintén 
bemetszés jellegű. 

A ciklikusan ismétlődő tiszta mechanikai terhelés által okozott fáradás rekonstruálása a leg-
nehezebb feladat, hiszen a belső szerkezetben nem láthatók jelentősebb képlékeny defor-
mációk, átalakulások. A töretfelület jellegzetességei alapján lehet következtetni a jellemző 
paraméterekre, de a terhelés meghatározásához fárasztóvizsgálatok és törésmechanikai 
elemzések szükségesek. 

10.1.5 Következtetések 

A fenti példák jól mutatják, hogy a hibaok-elemző vizsgálatok számos esetben adnak infor-
mációt a tényleges igénybevételekről, elősegítve a károsodási folyamat pontosabb megisme-
rését. Az üzemelés alatt rendszeresen elvégzett hibakereső, diagnosztikai jellegű vizsgálatok-
kal a degradációs folyamatok nemcsak nyomon követhetők, hanem az eredmények alapján 
lassíthatók, a meghibásodás kockázata csökkenthető. 

 

15. ábra Futófelületről kiinduló fáradásos repedés 
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10.2 Vasúti kerékprofil kopásfolyamatainak vizsgála-
ta villamos mozdony forgóváz szekrénykapcsolati 
anomáliáinak figyelembe vételével [26] 

10.2.1 Bevezetés 

A vasúti kerékprofil kopási folyamatát befolyásolja a forgóváz-szekrény kapcsolat dinamikai 
tulajdonságai, paraméterei. E paraméterek, szerkezeti kapcsolati jellemzők esetleges dina-
mikai és geometriai anomáliái extrém gyors profilkopást is eredményezhetnek. A MÁV V43 
sorozatú villamos mozdony esetében 2000-2006 között nagy darabszámban fordult elő 
aszimmetrikus profilkopás, melynek okait szimuláció segítségével sikerült feltárni, valamint 
általánosítható következtetéseket levonni. Az abroncsélesedés járműjavítóban történt javítás 
(melyben biztosan volt kerékabroncs csere) után 60 000 km (kb. 150 üzemnap) futásteljesít-
mény mellett jelentkezett, amikor is sokszor 3 mm különbséget mértek egy kerékpár két 
nyomkarimájának vastagsági mérete között. A rendkívüli helyzet gyors megoldást kívánt. 
[27][28] 

10.2.2 Oknyomozás és kopás szimuláció 

Az aszimmetrikus nyomkarima kopást igen 
sok tényező befolyásolhatja, okozhatja. Az 
adott forgócsap nélküli szekrénykapcsolat-
tal rendelkező forgóváz ferde helyzetét 
kiváltó okok és jellemzők lehetnek a főke-
ret valamint a forgóváz fő alkatrészeinek 
és csatlakozásuk geometriai rendellenes-
ségei, hajtásdinamikai jellemzők különös 
tekintettel a szekrénykapcsolatban zajlódó 
folyamatokra, valamint a javítási folyamat 
jellemzői. A jelenség nagy valószínűséggel 
a konstrukción végzett legutóbbi módosí-
tások valamelyikének hatására vezethető 
volt vissza. A legnagyobb ilyen módosítása 
szekrénykapcsolat megváltoztatása volt, így ez különös figyelmet érdemelt (eredetileg ingás 
szekrénykapcsolatot gumirugós bakok alkalmazásával váltották ki, ahol a rugók hivatottak a füg-
gőleges erők átvitelére, a hosszirányú erőket pedig vonórudak viszik át, 16. ábra).  

 

16. ábra V43 forgóváz gumirugós szekrénykapcsolattal 
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Az aszimmetrikus kopás okainak részletes vizsgálatában a BME Vasúti Járművek Tanszékén 

kifejlesztett ELDACW programrendszer segített. A mozdony hajtásrendszerében alkalmazott 
rugalmas csatlakozó elemek (például a csőkardánok szilentblokkjai, a gumirugós felfüggesz-
tés) miatti nemlinearitás indokolttá tette a program használatát, a mozdony adaptációja ösz-
szetett feladat volt. A számítógépes digitális szimuláció alapja egy négytengelyes forgóvázas 
jármű 30 szabad koordinátával rendelkező nemlineáris dinamikai modellje. A modell célja a 
jármű keresztirányú mozgásainak meghatározásával, választott pályajellemzők mellett a ke-
rékkopások mértéke és kerékprofil-menti eloszlásának meghatározása. 

Keresztirányú dinamikai modell építése a speciális forgóváz felépítés miatt különleges eljá-
rást igényelt. A forgóváz-szekrény kapcsolat jellemzőinek megadásához hat mozdony rugói-
nak kimérése és a mérési eredmények kiértéke-
lése segített. A számítások alapján a szimulációs 
bemenő adatrendszer célirányos módosításával 
15 eltérő jellemzőkkel bíró futtatást végeztünk. 

Függőleges kerékterhelés eltérések modellezésé-
re függőleges dinamikai modell készült (17. ábra), 
melyben nyomon követhető, ha a gumirugós 
forgóváz-szekrény kapcsolatban egy forgóváz két 
oldalán működő gumirugók merevségében elté-
rés mutatkozik (18. ábra), akkor az ebből adódó 
kétoldali erőkülönbség milyen függőleges erővál-
tozást vált ki egy kerékpár keréktalpain. 

Alapvető változtatás volt továbbá a programban 
a korábbi használataihoz képest a jobb- és balol-
dali kerekek külön „kezelése”, a kopásterhelés 
számítása után az anyagleválasztás oldalanként 
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17. ábra A mozdony függőleges dinamikai 

modellje függőleges kerékerő eltérések 

vizsgálatához 

 

18. ábra Gumirugó karakterisztikák (kék 

új, piros használt) 

 

 

 

19. ábra Kopott profilok a kerékpár két 
oldalán, valamint azok különbsége 
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programozott végzése.  

A futtatatások eredményei bizonyították, hogy a gumirugós szekrénykapcsolat modelljében 
amint a kapcsolatban kétoldalt eltérő karakterisztikájú rugók vannak beépítve, szimmetrikus 
kopás jelentkezett (19. ábra).   

10.2.3 Gyakorlatban bevezetett módosítások 

A vizsgálat eredményeit gyakorlatban bevezetett technológiai és konstrukciós módosítások 
követték. Megváltoztattuk a mozdonyok mérlegelési technológiáját, szigorúbb tűréseknek kell 
megfelelni. Gumirugó cseréjét csak csoportban (összeválogatva) lehet végezni, tehát egy for-
góvázhoz tartozó összes rugó cseréjét egyszerre kell cserélni. Járműjavítói javítás során pedig 
minden esetben szintén összeválogatott, új rugókat lehet beépíteni. Módosítottuk a rugók 
geometriai kialakítását is. 

 Felülvizsgáltuk a forgóvázban alkalmazott további rugalmas elem előírásait, ahol hiányos 
technológiai vagy gyártási előírások voltak, azokat meghatároztuk, pótoltuk, vagy újra mére-
teztünk bizonyos elemeket. A tett intézkedéseknek köszönhetően 2007. óta nem fordult elő 
aszimmetrikus nyomkarima kopás jelensége. 

10.2.4 Következtetések 

– A felépített modellrendszer jól tükrözi a V43 sorozatú mozdonyok valóságos 
viselkedését, aszimmetrikus kopást a legnagyobb valószínűséggel az eltérő karak-
terisztikával rendelkező gumirugók beépítése okozza. 

– Bizonyítást nyert, hogy a kopás folyamatáról kijelenthető, hogy önmagát erősíti, egy-
szersmind jó minőségű egyenes pályán is jelentkezhet az aszimmetrikus kopás. 

– A forgócsappal nem rendelkező szekrénykapcsolatú járművek esetében rendkívül 
fontos törekedni az esetlegesen alkalmazott rugalmas elemek tulajdonságainak ösz-
szehangolására, rugókarakterisztikák vizsgálatára. 

– A V43-as szimulációja során alkotott eljárás további hasonló esetek feltárására is al-
kalmas, valamint további lehetőséget ad más szekrénykapcsolati anomáliák hatásá-
nak vizsgálatára. 

10.3 A dörzsrágódás és a vasúti tengely-kerékagy il-
lesztés kapcsolata [29] 

10.3.1 BEVEZETÉS 

A közelmúlt tapasztalatai és a kontakt-mechanika 
eredményei a felületi károsodás egy különös for-
májára irányították a figyelmet – ez a fretting, a 
dörzsrágódás. A jelenség ismétlődően összesúrló-
dó fémes felületek közt lép fel, amikor a kopási 
törmelék nem képes elhagyni az érintkezési zónát. 
Különféle kapcsolódó jelenségekkel együtt min-
dez végül felületi repedés megjelenéséhez vezet 
[30+. Dörzsrágódás fordulhat elő vasúti tengely és 
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hub 

 

20. ábra Részlegesen lazult kapcsolat, hajlító 
nyomatékkal terhelve 
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kerékagy zsugorkötésében, mégpedig meglehetősen „eldugott” módon. A „mikéntjét” az 20. 
ábra szemlélteti. 

2003-ban a MÁV-nál dízel motorkocsik egész sorozatát kellett felülvizsgálni ilyenfajta károsodás 
miatt. A mérések a zsugorkötések fedésének lényeges csökkenését mutatták, ahol a dörzskár in-
tenzíven jelentkezett. Ez a csökkenés lehet, hogy visszavezethető a kerekek ismételt fel-
lesajtolására, amely az agyfurat kikopásával jár. Azonban új állapotú komponenseken is felléphet-
nek nemkívánatos következmények, ha a névleges mérettől a tűrések szerint megengedett eltéré-
sek következtében a kerékagy szélén túl kevés túlfedés adódik. Emiatt ott lényegesen kisebb érint-
kezési nyomás alakul ki, mint megfelelően szoros illeszkedésnél, és mikro-csúszás léphet fel. 

Tegyük fel, hogy a tengely szorosan és pontosan illeszkedik az agy közepe táján. A végek felé 
legyen a kapcsolat – egyelőre – laza. A tengelyt hajlító nyomaték terheli, amely a jármű sú-
lyából származik (valamint hajtott tengelynél a meghajtó erőből). Ez a hajlítás forgó feszült-
ségmezőt kelt a zsugorkötésben. A tengely-agy kötés középső része együtt deformálódik, a 
laza szakaszok azonban különféleképp viselkednek, más-más tengelyirányú alakváltozást 
szenvednek. Valóságos körülmények közt a nagymérvű lazulás rossz mérnöki munkára utal. 
Részleges megvalósulása azonban várható, ha a kontaktnyomás nem elég nagy és a súrlódás 
nem képes megakadályozni a hosszanti csúszást. 

Hogy biztonságosan kiküszöböljük ezt a károsodási lehetőséget, szükséges, hogy olyan nagy 
érintkezési nyomást tartsunk fenn, amekkorát csak lehet. A különféle befolyásoló tényezők fon-
tosságának felmérésére meg kell vizsgálni, milyen befolyást gyakorolnak a nyomáseloszlásra. 

10.3.2 Az elemzés módszere és kritériumai 

A zsugorkötésben fellépő nyomáseloszlást különféle módszerekkel vizsgálták, elméleti és 
numerikus eszközökkel egyaránt *32+. A jelenlegi vizsgálódás céljára egy „hibrid” módszert 
fejlesztettünk ki. 

A kerékagy és tengely érintkező szakaszát olyan végeselem-hálózattal modelleztük, amely 
azonos osztású a csatlakozó felületek mentén (tengelyszimmetriát feltételezve). Az osztás az 
érintkezés széle felé sűrűsödik, hogy a helyi hatásokat követni tudja. Minden egyes elemet 
külön-külön nyomással megterhelve sorozatos számítást végeztünk. Ennek eredményeiből ki 
lehetett vonni a kerékagy és a tengely rugalmassági mátrixait. A mátrixok segítségével tet-
szőlegesen megoszló illesztési túlfedés kiértékelhető. 

Hogy bizonyos nyomáseloszlás utat enged-e a dörzsrágódásnak, nagyban függ az adott eset-
ben érvényesülő nyomatékterheléstől. Annyi azonban megítélhető a megengedett túlfedés-
változás alapján, hogy egy bizonyos konfiguráció hajlamosabb-e erre, mint valamely másik. 
Mind a kerékagy furatát, mind a tengelyt bizonyos tűrések alapján kell gyártani – a szélsősé-
ges méretek egybeesése, legyenek bár ezek a megengedett korlátokon belül, veszedelmesen 
egyenlőtlen túlfedést eredményezhetnek az érintkezés mentén.   

Meg fogjuk mutatni, hogy egy névlegesen jól legyártott zsugorkötés megengedhet nem-
kívánatos mikro-csúszásokat. Továbbá a zsugorkötések újra-szerelésében követett bizonyos mű-
helyi gyakorlat, ahol a minőségi megfelelés kritériumának a behajtó nyomás elegendően nagy 
értékét tekintik (azaz egy globális jellegű mutatót), ugyancsak nem zárja ki a helyi zavarokat. 
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10.3.3 Tűrések és illesztés 

Jelen vizsgálatainkhoz a MÁV Bzmot mo-
torkocsiját választottuk modellként. A 
futóművet a hajtott kerékpároknál nagy-
jából H7/v6 kerékagy és tengely közti 
illesztéssel tervezték. Létezik egy másik 
változat is, ahol a furat tűrése H8. A tű-
résmezők viszonylagos helyzetét a 21. 
ábra mutatja. Az ott látható, rendkívül 
kedvezőtlen elrendezés adódik, ameny-
nyiben zsugorkötés nagy részén a legna-
gyobb túlfedés valósul meg, míg a szélen 
a legkisebb adódik. A kettő közt az át-
menetnek fokozatosnak kell lennie. Mint 
leginkább valós első közelítést, a profik 
igen nagy sugarú lekerekítését választot-
tuk átmenetként. Az átmenet szélessé-
gét a vizsgálatokban változó paraméter-
nek tekintettük. 

10.3.4 Eredmények 

Egy Bzmot típusú motorkocsi tengelykö-
tésére végzett számítás (amelynél a kö-
zéptájon a legnagyobb túlfedés érvénye-
sül és ez a szélig 40 mm hossz mentén 
csökken le a legkisebb értékre) által 
eredményezett nyomásokat a 22. ábra 
szemlélteti. A b=0 görbe az egyenletesen 
és teljesen szoros eset. Összehasonlítha-
tó eredmények végett számításokat vé-
geztünk egy M41 típusú Diesel-mozdony 
és egy ennél robusztusabb szerkezet (a 
V63 villamosmozdony) tengelykötésére 
is (23. ábra). 

10.3.5 Következtetések 

Az érintkezési nyomás még a szokásos 
gyártási tűrések mellett is veszélyesen 
lecsökkenhet. Az IT7 fokozatú tűrés 
még nyújt valamelyes védelmet, az IT8 
határozottan elégtelen. A robusztu-
sabb, merevebb kerékagy-konstrukció 
jobban ellenáll a dörzsrágódási ve-
szélynek. 
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22. ábra Túlfedés szélső értékei az adott tűrések mellett 
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21. ábra A növekvő tűrés hatása az érintkezési nyomásra (GPa) 
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23. ábra Nyomáseloszlás különféle vasúti járművek zsugor-
kötéseiben (GPa) 
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10.4 Forgóvázkeretek és más teherviselő alkatrészek 
üzemi terheléskollektíváinak vizsgálata [33] 

10.4.1 Bevezetés 

A forgóvázkeretek és más teherviselő futóműalkatrészek terheléskollektíváira vonatkozó 
igény az utóbbi évtizedben egyre hangsúlyosabbá vált, mivel a kifáradásra történő megbízha-
tó szilárdsági méretezés vagy az előírt törési valószínűség mellett elérhető élettartam meg-
határozása csak az említett kollektívák ismeretében végezhető el. Vasúti járművek esetében 
a terheléskollektívákat erősen befolyásolják egyrészt a vonó- és fékerőkifejtés viszonyai, 
másrészt a teherviselő alkatrészekben létrejövő dinamikus feszültségingadozási folyamatok, 
melyeket a mindig jelenlevő pályahibák gerjesztenek. A mozdonyvezető által megvalósított 
hajtás-fékezés kivezérlésben és a pályahibákban egyaránt benne rejlő sztochasztikus jelleg 
tükröződik az üzemi terheléskollektívákban is. Három alapvető információforrás áll rendelke-
zésre a forgóvázak teherviselő alkatrészeiben és a kerékpárokban létrejövő üzemi terhelés-
kollektívák meghatározásához. Az első a szerkezeti részek módszeres feszültséganalízise a 
valóságos terhelési viszonyok figyelembe vételével. Ehhez a feladathoz igen hatékony esz-
közt ad a végeselemes módszer (VEM). A második információforrást a számítógépes szimulá-
cióra alapozott kiterjesztett dinamikai vizsgálatok adják. Ezek tartalmazzák a mozdony veze-
tése során föllépő és a pályahibákból eredő sztochasztikus gerjesztő hatásokat. A terhelési 
kollektívák helyes meghatározásának harmadik fontos összetevőjét mérési tevékenységek 
adják, elektronikus adatgyűjtéssel és adatfeldolgozással együtt. Jelen tanulmányban bemu-
tatjuk a komplex terhelési kollektíva vizsgálatok eredményeit. A vizsgálatok a három említett 
információforrásra támaszkodnak. 

10.4.2 Feszültséganalízis 

A forgóvázkeretre ill. a többi teherviselő elemre a tervezési vagy hibabehatárolási vizsgálatok 
első lépéseként a szerkezetre ható kvázistatikus terhelések több kombinációban történő fi-
gyelembevételével – a legkedvezőtlenebb terhelés együttállások célzott behatárolása után nap-
jainkban már általánosan rendelkezésre álló lehetőség a véges elemek módszerével feszültség- 
és deformációkép feltárást végezni. Ezen vizsgálat eredményei megadják a tervezett/vizsgált 
szerkezet azon tartományait, amelyekben a legnagyobb feszültségek ébrednek, és egyben a ki-
alakuló deformációk megengedhetőségével kapcsolatban is dönteni lehet. Az 24. ábra bemutat-
ja a MÁV V43 sor. villamosmozdonyának forgóvázkeretére vonatkozó VEM vizsgálataink egyik fe-
szültségkép feltáró ábráját, amely jól mutatja, hogy a forgóváz hossztartón a függőleges terhelé-
sek hatására a kereszttartó bekötéseknél alakul ki a legnagyobb redukált feszültség. 
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A szerkezetek kísérleti vizsgálata során a nyúlásmérő bélyegek elhelyezéséhez alapvető in-

formációt nyújt a VEM módszerrel meghatározott feszültségkép. Kedvező esetben lehetőség 
nyílik a vizsgált szerkezeten vagy annak egyes kiszerelt alkatrészein próbapadi nyúlásmérő 
bélyeges mérésekkel ellenőrizni a számítógépi VEM eredményeket. Mindezek ismeretében, 
a szerkezet által biztosított lehetőségek figyelembe vételével célszerű megállapítani meg a 
nyúlásmérő bélyegek helyét. Érdemes kiemelni, hogy a szerkezetbeli feszültségmező gradi-
ense sok helyen nagy és bizonyos csúcsfeszültségek a hegesztések közvetlen közelében vagy 
hozzáférhetetlen helyen lépnek fel, ezért a feszültségcsúcsok közvetlenül általában nem 
mérhetők. Ezért VEM alapú feszültséganalízis eredményeinek a mért nyúlások átszámítása-
kor is nagy jelentősége van. Ha a bélyegek és a feszültségcsúcsok helye egymáshoz közel van, 
az átszámítás nem okozhat lényeges hibát.  

10.4.3 Dinamikai szimuláció 

A tervezés korai fázisában, ill. a mérési/kísérleti munka kezdetekor ki kell alakítani a vizsgált 
jármű több-szabadságfokú dinamikai modelljét. Ezen modellnek alkalmasnak kell lennie a 
vonóerő-bevezetés, valamint a pályaegyenetlenségek (geometriai és parametrikus) 
gerjesztőhatásai következtében a forgóvázra és az egyéb szerkezeti részekre ható időben 
változó erőhatás-folyamatok szimulációs úton történő meghatározására. A dinamikus terhe-
lőerő lefutások ismeretében a szerkezet VEM analízise szolgáltatta feszültség=f(terhelések) 
függvényeit  felhasználva előállnak a szerkezet kritikus pontjaiban érvényes feszültség-
időfüggvények, amelyekből alkalmas numerikus technika alkalmazásával kiértékelhetők a 
szimulációs eredményekre támaszkodó feszültségkollektívák. A feszültség kollektívák mindig 
a szerkezet valamely meghatározott pontjához vannak hozzárendelve, és kétváltozós függ-

vényekként definiáltak. A két független változó a feszültségjelben azonosítható m középfe-

szültség és a a amplitúdófeszültség. Az f(m, a) függvényérték pedig valamely rögzített 
időkeretben a két változó által képviselt értékpár meghatározta pont kis téglalap alakú kör-

nyezetében előfordult *m, a+ értékpárok gyakoriságát adja meg. Az így értelmezett feszült-
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24. ábra A V43 sor. villamosmozdony forgóvázkeretében függőleges terheléskor ébredő redukált 
feszültségek tónusos ábrája (A szimmetria miatt a szerkezet felét ábrázoltuk). 
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ségkollektívákat a jármű üzemének jellegzetes terhelési állapotaira meghatározva, és ismer-
ve a tekintetbevett jellegzetes terhelési állapotok üzemben történő előfordulási valószínűsé-
gét, a járműre jellemző eredő feszültségkollektíva meghatározható. Ezen utóbbi eredő kol-
lektívára támaszkodva válik lehetővé a szerkezet kifáradási élettartamának behatárolása, 
feltéve, hogy a szerkezeti anyag Wöhler-görbéi (S-N görbéi) különböző törési valószínűségekhez 
rendelkezésre állnak.  

A 25. ábra felvázolja a V43 sor. villamosmozdony oldalkonzolára a gumiszendvics-rugókon át-
adódó üzemi terhelések szimulációjára kialakított dinamikai síkmodellt. A modell gerjesztését 
egyrészt az előírt végsebességű menetciklus teljesítéséhez szükséges vonó- és fékezőerő-ráadás, 
másrészt a pályaegyenetlenségek hatása okozza. A modellre vonatkozóan felállított mozgás-
egyenlet-rendszert az időtartománybeli numerikus integrálással (Euler-módszer) oldottuk meg.  

10.4.4 Mérések a mozdonyon 

A V43 sor. villamosmozdonyon az oldalkonzolok feszültségviszonyai kerültek méréses vizsgá-
latra. A felbélyegzett oldalkonzolt két ponton, a gumirugókon keresztül éri függőleges erőha-
tás. A bélyegek üzembe helyezése után a mozdonyon kétféle mérést végeztünk: hitelesítő 
méréseket és üzem közbeni méréseket. 

10.4.4.1 Hitelesítő mérések 

Két ízben is végeztünk hitelesítő méréssorozatot egy fűtőházban, ahol mozdonyemelő is 
rendelkezésre állt. Az eredményeket hitelesítő diagramokban foglaltuk össze. Ellenőrizni 
tudtuk a mérőrendszer hiszterézis-mentességét, valamint a hitelesítés reprodukálhatóságát.  

10.4.4.2 Üzem közbeni mérések 

A oldalkonzolokon hitelesített bélyegekkel ellátott mozdonyon menetrend szerinti vonatok to-
vábbítása közben mértünk. A mozdonnyal gyorsvonati és személyvonati üzemben végeztünk 
méréseket. A mérések során megtett út összesen 550 km felett volt. A hatalmas mennyiségű 
adatot tartalmazó nyúlás-idősorok átszámításra kerültek erő ill. feszültség idősorokká. 
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25. ábra A V43 sor villamosmozdony 10 szabadságfokú síkbeli dinamikai modellje a forgóvázra ható 
időben változó Fij erőhatások behatárolására 
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10.4.4.3 A mérések kiértékelése 

A 3. ábrán bemutatjuk az oldalkonzlol kritikius pontjára ill. a forgóvázkeret az 1. ábra szerinti 
kritikus pontjára a mérésekből kiértékelt feszültségkollektívák tónusos ábráját.  

A két kollektíva jellege közötti eltérés abból adódik, hogy az adott konstrukcióban forgóváz 
bólintó lengései a konzolra sokkal nagyobb többlet igénybevételt jelentenek, mint a 
forgóvázkeretre. Az eredmények felhasználhatók egy meghatározott valószínűségi szinten a 
fáradásos repedés megjelenéséig terjedő üzemidő meghatározásához. 

10.5 A magyarországi kerékpár- és kerékpár/tengely- 
felügyelet, változások a Viareggio-baleset után [34] 

10.5.1 Bevezetés 

A kerékpárok és kerékpártengelyek a vasúti járművek kiemelt biztonsági igényű fődarab-
jai. Forgó hajtogató fárasztó terhelésük mellett több mint 20 éves élettartamot kell meg-
éljenek. Esetleges törésük esetén funkciójuk vonatkozásában nincs kényszerfunkciós he-
lyettesítő elem, és így az nagy valószínűséggel balesethez vezet. A kerékpárok konstruk-
ciós kialakítását és vizsgálatait UIC döntvények és EN szabványok írják elő.  Az üzem köz-
ben történő felülvizsgálatokra MÁV szakemberei dolgoztak ki a előírásokat MÁV szabvá-
nyokban és technológiai utasításokban (MÁVSZ 2616-4:1975 , 232/1982.GTAÜ.-1013). 
2003-ban szerencsés kimenetű motorkocsi tengelytörés után a Bzmot motorkocsik ten-
gelyeinek kampányszerű vizsgálata történt meg. Abban az esetben a repedés a hajtott 
kerék agyülésében keletkezett. Az agyülés repedése vizuálisan csak a kerék lesajtolása 
esetén észlelhető. A kampány során az agyüléseket a kerék lesajtolása nélkül ultrahangos 
vizsgálattal végezték. Vizuális és roncsolásos vizsgálatot csak az UH vizsgálatok igazolásá-
ra hajtottak végre. Múlt évben egy sokkal súlyosabb kimenetelű tengelytöréses baleset 
következett be az olaszországi Viareggioban. A baleset után felmerült a tengelyvizsgála-
tok rendszerének felülvizsgálati, és európai egységesítési igénye.  

10.5.2 EVIC vizsgálatok 

Az olasz és német nemzeti biztonsági hatóságok első megfontolásban a teljes teherkocsi ál-
lomány általános ultrahangos tengelyvizsgálatát tervezték előírni. Ez az intézkedés a vasúti 
teherforgalom ideiglenes leállását, közútra terelődését eredményezte volna, melynek kocká-
zata még nagyobb lett volna. A vasúti teherszállítási szektor közös álláspontjában egy gyors, 
alternatív, jármű alatt végezhető vizuális vizsgálati módszer került kidolgozásra, melynek 
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26. ábra Az összes mért szakasz alapján számított kollektíva a legnagyobb szórású jelekből a konzol és a 
forgóváz kritikus pontjára számolva 
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hatékony alkalmazását nemzeti biztonsági hatóságok felé a szektornak ki kell mutatni. Ezt a 
bizonyítást szolgálja majd a később induló vizuálisan vizsgált tengelyek mintavételezés után 
párhuzamos UT vizsgálata. A vasutak teherkocsi üzemeltetők képviselőiből megalakult az 

Egyesült Szektor Csoport1 mely kidolgozta az Európai Vizuális Vizsgálati Katalógust2 mely a 
részvevők közreműködésével saját nemzeti nyelvükre lett fordítva. 2010.04.01-től Magyaror-
szágon is bevezetésre került az EVIC katalógus [55] szerinti vizsgálati program. A szerző a 
műhelyi személyzet és az üzemeltetők képviselőinek két helyszínen 1-1 napos tréninget tar-
tott.  

A szerelt kerékpárok vizuális vizsgálata során csak a tengely középrész és átmeneti ívei vizs-
gálhatóak, valamint nem teljességgel, de a hibák bizonyos fajtája a portárcsaülésen és íves 
átmenetén is látható. A katalógus a hibákat a következő fő kategóriákba sorolja: 

– Mechanikus sérülés: repedés, ütődés, becsiszolódás, pitting, 

– Felületi  sérülés: Korrodált területek, különálló vagy mélyen lyukszerű korrózió, 

– A bevonat sérülése (festett tengelyeknél). 

A részvevők körkérdésekre adott információiból kiderült, hogy a karbantartási rendszerek 
jelentősen eltérnek. A tengelyeket általában védő festékbevonattal látják el, de van olyan 
vasút amely egyáltalán nem alkalmaz korrózióvédelmet. Más vasutak két fővizsgálat között 
nem tartották hibának a tengely festésének hiányosságait. Az EVIC szerinti megközelítés iga-
zán új tényezője a korrózió kifáradási határt csökkentő hatásának figyelembe vétele.  

 

27. ábra Sérült bevonatú 
kor-rodált tengely (EVIC 

tréning Budapest) 

 

28. ábra A Belga vasút 
festetlen tengelye (az EVIC 
katalógusból) 

 

29. ábra Intézkedések a 
sérülések elkerülésére 
(Vasjármű Kft.) 

 

30. ábra Intézkedések 
a sérülések ellen 
(Fényes¬litke 
kocsiműhely) 

Korábban a RIV majd később az AVV szerint csak az 1 mm-nél mélyebb sérülés jelen-
tett okot a tengely forgalomból történő kivonására. Az EVIC a bemetszés élességét is 
tekintetbe veszi.  

                                                      
1
 Joint Sector Group – JSG 

2
 European Visual Investigation Catalogue – EVIC 
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31. ábra A tengelyközép pontozóval történő beütése, 
korábban elfogadott eljárás (EVIC tréning Miskolc) 

 

32. ábra EVIC szerint elfogadható javítás utáni 
állapot (javított éles ütődés EVIC katalógus) 

10.5.3 Ultrahangos vizsgálatok 

A vizuálisan már vizsgált tengelyek mintavételezés utáni később induló párhuzamos 
UT valamint roncsolásos vizsgálata fog majd referencia adatokat szolgáltatni a to-
vábblépés irányának meghatározásához. 

 

33. ábra Részletek a folyamatosan bővülő 232/1982.GTAÜ.-1013. vizsgálati utasításból 

Magyarországon a tengelyek ultrahangos vizsgálata a járműjavító üzemekben, 1958-ban in-
dult. Az ORE 1984-ben a vasutak felé irányuló körkérdésére adott információból [54] kitűnik, 
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34. ábra Feszültségkoncentráció a vasúti tengelyen 
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hogy a MÁV a tengelyeket 4 éves időszakonként vizsgálta ultrahangos technológiával, mely 
akkor 4 mm hosszú, 0,2 mm mély repedés biztonságos detektálására volt alkalmas.  

A következő ábra egy futó tengelyhossz menti forgó-hajtogató nyomaték amplitúdóját mu-
tatja (folyamatos vonal), valamint a tengely anyagára jellemző kifáradásra megengedett fe-
szültség és aktuális keresztmetszeti tényező szorzatát (szaggatott vonal). A két vonal közti 
kvázi biztonsági távolságot csökkentik a feszültséggyűjtő helyek az átmérőátmeneteknél, 
valamint az esetleges mechanikai sérüléseknél (folyamatos vonallal készült csúcsok). Hason-
lóan kezelhető az esetleg megjelenő korrózió, adott fáradási élettartamra vonatkozó terhel-
hetőség-csökkentő hatása. (szaggatott vonallal készült csúcsok). Az így megmutatkozó kriti-
kus helyek jó egyezést mutatnak a technológiai utasítás vizsgálandó helyeivel. 

Napjainkban a teherkocsikat üzemeltető társaságok a magyarországi járműjavítóktól a VTG rend-
szerű kerékpár-karbantartást várják el. Ennek része a tengelyek vizuális, mágnesporos és ultra-
hangos repedésvizsgálata. Az ultrahangos vizsgálatok tagolt, több agyülést tartalmazó vontató-
jármű tengelynél állandó szögsugárzó fejekkel körülményesen hajthatóak végre, a vizsgálatok 
szubjektivitása nagyobb. A MÁV fázisvezérelt készüléket fontolgat beszerezni. Ez a készülék egy 
szögtartomány ultrahangos átszkennelése után a hibák képszerű megjelenítésére és ennek segít-
ségével a maximális visszhangjel objektív meghatározására is lehetőséget ad. 

10.5.4 Eredmények 

A vizuális vizsgálatok legelső magyar adatai szerint a tengelyek bevonatának sérülése 
a vizsgált tengelyek felénél jelentkezett, a javító-, karbantartó műhelyek már intézke-
déseket vezettek be a szállítás tárolás során a sérülések elkerülésére, a bevonatrend-
szer újításának technológia módosítására. 

10.6 A vasúti pálya-jármű rendszer diagnosztikája 
sztochasztikus dinamikai szimulációval létrehozott 
adatbázisra támaszkodva 

10.6.1 Bevezetés 

A járművek hatékonyabb üzemeltetésére irányuló törekvés számos korszerű mérés- és számítás-
technikai eljárásra támaszkodó módszer kimunkálását váltotta ki. A hatékonyabb üzemeltetési és 
karbantartási eljárások között kitüntetett figyelmet érdemelnek a számítógépi szimulációs eljá-
rással létrehozott adatbankra támaszkodó automatizált diagnosztikai eljárások. 

A jelzett üzemeltetési módszerek kimunkálása keretében a BME Vasúti Járművek Tanszékén 
kidolgozásra került egy korszerű rendszerdiagnosztikai eljárás [36],[37], mely a „közlekedési 
pálya-jármű” rendszer műszaki állapotváltozási folyamatait figyelembe vevő dinamikai szi-
mulációjára épül. Az eljárás lényegi célja egy olyan információs adatbázis létrehozása, mely-
nek segítségével – a jármű aktuális műszaki állapotának ismeretében – az üzemeltető dönt-
het a járműve méréses vizsgálat utáni továbbüzemeltethetőségéről, ill. az üzemeltetés meg-
engedhető időtartamáról. 

A diagnosztikai vizsgálat középpontjában a megfelelően kialakított mérőállomáson tartózkodó 
jármű műszaki állapotát tükröző paraméterek méréses vizsgálata áll. Szem előtt kell tartani 
azonban a tényt, hogy egy jármű futásának minőségét és biztonságát nem csupán a jármű aktuá-
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lis műszaki állapota melletti tulajdonságai, hanem a jármű és a közlekedési pálya – mint együtt-
működő alrendszerek – jellemzői együttesen határozzák meg! Nem szorul külön bizonyításra, 
hogy ezen alrendszerek kölcsönhatásai eredményezik a kialakuló mozgás- és terhelési viszonyo-
kat, mégis – főként az egyszerűség miatt – törekvés tapasztalható arra, hogy a járműveket a pá-
lyától, annak műszaki állapotától függetlenül vizsgálni és minősíteni lehessen. 

Vasúti járművek futási jellemzőinek (gyorsulások, futásstabilitási viszonyok, kisiklási hajlam, 
stb.) értékelésekor a közlekedési pálya állapota nagy, sőt sokszor meghatározó jelentőséggel 
bír. Így a vasúti pálya járműre gyakorolt hatásának vizsgálata nem hagyható figyelmen kívül 
is a diagnosztikai folyamat során, mivel az egyes pályajellemzők mérettartás, támasztóme-
revség, ill. csillapítás inhomogenitás tekintetében történő, az újszerű állapottól deviáló meg-
változása a jármű üzemére nézve a kellemetlentől a balesetveszélyes szituációig terjedő tar-
tományban válthat ki válaszfolyamatokat.  

A jelen tanulmány egy kéttengelyes vasúti kocsi függőleges dinamikai modelljét és hozzá 
olyan, a kialakuló üzemi folyamatokat leképező rendszerszimulációs eljárást mutat be, mely 
lehetővé teszi különböző jellegű és intenzitású pályaoldali gerjesztőhatások beépítését. Idő-
tartománybeli numerikus analízissel meghatározásra kerül a kocsi függőleges mozgásfolya-
mata a vizsgálat céljára felvett adott hosszúságú pályaszakaszokon, majd a kapott eredmé-
nyeket a diagnosztikai eljárás döntéselőkészítő adatbázisába beépítve bemutatásra kerül a 
jármű méréses vizsgálata utáni diagnosztikai döntéshozatal mechanizmusa. 

10.6.2 A diagnosztikai eljárás elve és lépései 

10.6.2.1 A rendszer rövid áttekintése 

Az eljárás célja első lépésben egy információs adatbázis létrehozása, melynek segítségével az 
üzemeltető dönthet a járműve műszaki állapotának méréses vizsgálata utáni továbbüzemel-
tethetőségéről. Az adatbázis szerkezete olyan, hogy üzemi körülmények és járműtípusok 
szerint csoportosítva tartalmaz adatokat, melyek az adott járműsorozat jellemzői, a várható 
üzemviszonyok (pályaviszonyok, üzemi sebesség) és az üzemeltető egyéb követelményei 
alapján vannak meghatározva. Ezért adott járműegyed vizsgálatakor a döntéshozatalhoz a 
járműtípus műszaki állapotát jellemző paraméterek ismeretén túl szükség van az üzemi kö-
rülmények és az adott típussal szemben támasztott követelmények pontos ismeretére is. 

A diagnosztikai rendszer megvalósításának első lépése tehát az információs adatbázis létre-
hozása sorozatos számítógépes szimuláció segítségével. Azonban ahhoz, hogy a rendszer 
működőképes legyen, szükség van egy megfelelő mérőállásokkal és műszerekkel felszerelt 
mérőállomásra is, ahol az egyes járművek paramétereit a kívánt pontosság betartásával 
megmérik, majd a mérési eredményeket és a többi szükséges információt egy számítógépes 
rendszer összeveti az adatbázisban előkészített értékrendszerrel és meghatározza a tovább-
üzemelés engedélyezett időtartamát. Ehhez kapcsolódóan célszerű lépés a következő diag-
nosztikai vizsgálat időpontjának meghatározása, majd minden adatot, mint bizonylatot – 
különös tekintettel az aktuális járműparaméterekre – biztonságosan és könnyen visszahívha-
tóan számítógépen és esetenként papíron is dokumentálni kell. 

Első konkrét megoldandó kérdésként merül fel pl. az üzemi körülmények vagy az üzemeltetői 
követelmények kvantitatív jellemzésének problémája, hiszen a számítógép csak konkrét 
számszerű információkra támaszkodva képes a működését kifejteni. Ugyanakkor nem hagy-
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ható figyelmen kívül az sem, hogy a járműüzem inherens bizonytalansággal terhelt sztoc-
hasztikus folyamat, így a dinamikai szimulációt – és ezáltal az adatbázist is – ennek figyelem-
be vételével kell elkészíteni, azaz be kell építeni a véletlen hatások figyelembe vételének 
lehetőségét. Alapvető követelményként rögzíthető, hogy a műszaki állapotjellemzéshez 
használt paraméterek könnyen mérhetőek legyenek. Fontos továbbá az is, hogy a szimuláci-
óval nyert eredmények segítségével kifejezhetőek legyenek a járművel szemben támasztott 
követelményeket rögzítő jellemző mennyiségek. 

Vasúti járművek esetében az „üzemi körülmények” fogalomköre semmiképp sem korláto-
zódhat kizárólag a pályajellemzőkre, azonban a pálya felől érkező gerjesztőhatások miatt 
mégis ezek jelentik a jelzett fogalomkör legfontosabb részét. Jelen vizsgálatunkban mérték-
adó üzemi gerjesztő hatásként a továbbiakban a pályatulajdonságokat vesszük figyelembe. 

Tárgyalásunk második részében részletesebben is be fogjuk mutatni a fentiekben vázolt di-
agnosztikai rendszer felépítésének sajátosságait, kitérve az egyes résztevékenységek elvi 
hátterére is. 

10.6.2.2 A rendszer műszaki állapotát azonosító paramétervek-
tor és a paramétertér – a megengedett paramétervektorok 

tartománya 

A rendszerdiagnosztikai eljárás alapját a jármű és az általa igénybevett közlekedési pálya 
többszabadságfokú diszkrét tömegű dinamikai modellje képezi. E többszabadságfokú modell 
konkretizálása a rendszer paramétereinek megadásával történik, melyeket a többdimenziós 
p paramétervektorba foglalunk. E paramétervektor koordinátáinak aktuális értékei azonosí-
tanak egy adott műszaki állapotú rendszermodellt, azaz a leképezett jármű – közlekedési 
pálya rendszert. Ez a paramétervektor képezi a számítógépi szimuláció alapját is. Elemeit a 
rendszermodell inerciális, merevségi, csillapítási és geometriai jellemzői, valamint egyéb, az 
üzemi jellemzőket specifikáló konstansok képezik. 

Bár a paramétervektor számos eleme elvileg 
vagy jó közelítéssel állandó, mégis szerepel-
nek benne olyan összetevők, amelyek a 
jármű üzeme során – akár az elhasználódás, 
akár meghibásodás miatt, akár a rendszer 
inherens tulajdonságaként (pl. pályamerev-
ség) – időben valószínűségi jelleggel változ-
nak és így sztochasztikus folyamatként azo-
nosíthatók. Az említett bizonytalanságokkal 
terhelt paraméter összetevők matematikai 
modellje a p=p(t,w) vektorértékű sztochasz-
tikus folyamat-modell, amely – az alkalma-
zott argumentumoknak megfelelően – al-
kalmas a jármű vagy a pálya műszaki állapo-
tának a t időtől és a véletlentől való függést 
reprezentáló w elemi eseménytől való füg-
gésének jellemzésére. Szemléltető példa-
ként csupán három vektorösszetevőt tekint-

 

35. ábra A paramétertér és a megengedett 
paramétervektorok tartománya 
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pppp  vektor felírás jelenik meg. Ekkor a kezdeti p(t,w) vektorok a 

járműegyedeket azonosító w véletlen argumentumtól függően az eltérő üzemi viszonyok 
miatt más és más trajektóriákon át emelkednek el a t = 0 kezdeti időponthoz tartozó p0 = 
p(0,w) kezdeti vektortól. Időbeli változásuknak néhány realizációját az 1. ábrán szemléltet-
tük. 

Az 1. ábrán bejelöltük a jármű zavarmentes üzemét biztosító P0 zárt tartományt is, mely egy-
ben a megengedett paramétervektorok tartománya. Matematikailag kifejezve: ha bármely w 

esetén a   
0

,: Pwtw p  reláció érvényes, akkor a w-vel azonosított jármű üzeme megen-

gedett. Így a P0 tartomány ismeretében valamely kiszemelt jármű aktuális paramétereinek 
méréses vizsgálatára támaszkodva dönthetünk a jármű (vagy pálya) üzemeltethetőségéről. A 
P0 megengedett paramétertartomány azonban az esetek túlnyomó többségében nem is-
mert, feladatunk ennek behatárolása! 

A P0 megengedett tartomány behatárolása mesterségesen, lépésenként „elrontott” paramé-
tervektorok mellett végzett módszeres dinamikai rendszerszimulációval történik. Az eljárás 
egy célszerűnek bizonyult megoldását a következőkben ismertetjük. 

10.6.2.3 A közlekedés biztonságos megvalósulását mérő kritéri-

umvektor és a kritériumtér – a megengedett kritériumok 
tartománya és kapcsolata a paramétertérrel 

A biztonságos közlekedés megvalósulását a jármű – közlekedési pálya rendszer üzemé-
re előírt kritériumrendszer által megszabott határok nagy valószínűségű betartásának 
előírásával biztosítjuk. Ehhez először rögzítenünk kell azokat a kritériumokat, amely e-
ket egy továbbüzemeltethető jármű – pálya rendszernek teljesítenie kell. E kritériumok 
elsősorban biztonsági és kényelmi követelmények alapján meghatározott konkrét mű-
szaki tartalommal, jelentéssel bíró, kvantitatíve jellemezhető mennyiségek, melyeknek 
bizonyos értéktartományait (általában intervallumait) megengedjük a rendszer üzeme 
során. Vagyis minden megszabott kritérium esetében meghatározható az az interva l-
lum, melyben a kritériumvektor realizációit, koordinátáinak értékrendszerét elfogadjuk. 

Az időben lezajló üzemi folyamat során megvalósuló kritériumértékekkel mint koordináták-
kal képzett c vektor koordinátái kifeszítik a kritériumteret, amely egy végesdimenziós eukli-
deszi tér egy korlátos tartománya. Könnyen belátható, hogy a jármű-pálya rendszer üzeme 
során a c változása is egy c(t,w) vektorértékű sztochasztikus folyamatként azonosítható. Az 
említett kritériumtérben az üzem során megengedhetőnek ítélt kritériumvektorokat tartal-
mazó zárt tartományt a megengedett kritériumvektorok C0 tartományának nevezzük. Tekint-
sük a kritériumvektort. Mivel a gyakorlati kezelhetőség érdekében a kritériumok számát le-
hetőség szerint alacsony értéken kell tartani, ezért a példaként bemutatott 3 dimenziós c 
vektor reprezentáns esetként értékelhető. 

 

  3

321
R

T
cccc  



1Ö. SZEMELVÉNYEK AZ EGYES JÁRMŰ-RÉSZRENDSZEREK... 107 

 

 Kisteleki, Csiba, Sábitz, Szigeti, BME  www.tankonyvtar.hu 

Az elmondottak alapján – egyelőre pontatlanul fogalmazva – üzemeltethetőnek minősíthető 

a jármű, ha közel 1 valószínűséggel teljesül a 
0

),( Cwt c  esemény. Azonban ehelyütt hang-

súlyozni kell, hogy a c(t,w) folyamat a rendszerben lévő tömegek mozgásállapotát jellemző 
x(t,w) sztochasztikus vektorfolyamatéhoz nagyon hasonló jellegű és szinte azonos frekven-
ciatartalmú időbeli változást mutat, mely időbeli változás összehasonlíthatatlanul „gyorsabb” 
az időben igen lassú változást mutató p(t,w) paramétervektor alakulásánál. Ebből következik, 
hogy nem elég egyetlen t időpontra vizsgálni a c(t,w) kritériumvektor-folyamatot, hanem be 
kell vonni a c(t,w) változási tartományának stabilizálódásához elegendően hosszú *t-θ, t] idő-

intervallumot a viszonyok vizsgálatába. Pontosabban a jelzett időintervallum θ hosszúságú 
időkeretében stabilizálódott gombolyagszerű c(t,w) realizáció trajektória Hθ(c(t,w)) burkoló-
halmazát kell tekinteni, mely burkolóhalmaz a stabilizálódott trajektória-gombolyag vektora-
it gyakorlatilag 1 valószínűséggel tartalmazza. Ugyanakkor az a tény, hogy a p(t,w) vektorok a 
θ időkeretben gyakorlatilag csak elhanyagolható mértékben változnak, biztosítja számunkra 
azt a lehetőséget, hogy a *t-θ, t+ időintervallumon elvégzett dinamikai szimuláció során a 
p(t,w) vektorfolyamatot állandónak vehetjük. Ilyen előzmények után θ hosszúságú időinter-
vallum felett a paramétertér valamely adott műszaki állapotot azonosító p vektorához a kri-
tériumtérben egy teljes c(t,w) trajektória-gombolyag és a hozzárendelt Hθ(c(t,w)) burkoló-
halmaz tartozik. A viszonyokat a 36. ábra szemlélteti. 

Azt a heurisztikus képet, hogy a Hθ(c(t,w)) akkor lesz megfelelő, ha   
0

, CwtH
Θ

c  teljesül, 

kissé lazítani lehet a közlekedési rendszert üzemeltető társaság kockázatvállalási hajlandósá-
gát tükröző ε valószínűségi korlát bevezetésével. Ezek szerint ha a Hθ(c(t,w)) burkoló halmaz-
ra teljesül a  
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36. ábra A kritériumtér, a megengedett C0 kritérium tartomány, a Θ időintervallumon lényegileg 
stabilizálódott kritériumvektor-gombolyag burkolóhalmaza és kapcsolata a paramétertér P0 

megengedett tartományával 
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reláció, akkor a Hθ(c(t,w)) származtatásához tartozó p(t,w) paramétervektor megengedhető. 
A következőkben bemutatjuk, hogy a fenti valószínűségi kritérium numerikus úton történő 
ellenőrzése miképpen lehetséges. 

10.6.2.4 A rendszer továbbüzemeltethetőségének eldöntése 

Amennyiben a rendszert gerjesztő g(t,w) sztochasztikus gerjesztőfolyamat egy realizációs 
függvényét ismerjük, minden a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy a p=áll. feltétellel a θ idő-
tartományon a rendszer mozgásállapot-változásait leíró 

          tvwtwtwtwt ,,,,,,, pgxfx   

sztochasztikus differenciálegyenletre vonatkozó, az x(t0,w) = x0(w) kezdeti érték melletti 
kezdetiérték-probléma numerikus megoldását meghatározzuk az adott w realizációra. Ezek 
alapján meghatározható a vizsgált stabilizálódási időkeret felett a kritériumvektor c(t,w) 
sztochasztikus vektorfolyamatának w elemi esemény melletti realizációja, mellyel a C térbeli 
trajektóriát, azaz egy szabálytalan, de korlátos gombolyagba hurkolódó, bonyolult térgörbét 
kaptunk. Kérdés ezek után a Hθ(c(t,w)) burkolóhalmaz közelítő meghatározása. Ez számító-
gépes úton nem könnyű feladat, mivel a c(t,w) realizációt is mintavételi pontok lineáris in-
terpolációjával meghatározva ismerjük. Valójában nem is kell magát a burkolóhalmazt meg-

határozni, csupán a   ),(
0

wtHC cP


  valószínűség megbízható becslésére van szükség. 

Mivel a dinamikai szimuláció egy meghatározott időpontsorozaton lett végrehajtva, így a 
c(t,w) is – a már említett módon – a θ hosszúságú időintervallumbeli ekvidisztáns mintavételi 
értékeivel ismert. Így ha a mozgásegyenletek numerikus megoldásakor alkalmazott időpont-
ok Nö száma elég nagy, akkor a nagy számok gyenge törvénye szerint a keresett valószínűség 
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hányadossal becsülhető, ahol Nk azon diszkrét időpontokhoz tartozó kritériumvektorok szá-
mát jelenti, melyek beleestek a megengedett kritériumvektorok C0 halmazába , Nö pedig az 
összes mintaelem száma. Tehát a kívánt valószínűséget a kedvező esetek száma osztva az 
összes eset számával, azaz relatív gyakorisággal becsültük. Ezzel már a 
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egyenlőtlenség tetszőleges p-re kiértékelhető, vagyis a 
0

Pp  reláció fennállása eldönthető. 

A következő részben röviden vázoljuk a P0 megengedett paramétertartomány behatárolásá-
nak sorozatos szimulációra támaszkodó módszerét. 

10.6.2.5 A megengedett paraméterek meghatározása 

Az eddigiek alapján minden p vektorról eldönthető, hogy eleme-e a megengedett P0 tarto-
mánynak, azaz P0 határfelületét ilyen vizsgálatok sorozatával térképezhetjük fel. A tartomány 
behatárolásához célszerű az új állapotnak megfelelő p0 vektorból kiindulni. Innen az N di-
menziós paramétertér minden koordinátatengelyének irányában a kezdőponttól jobbra és 
balra ekvidisztáns osztással haladva rácsrendszer generálható. Ezután ezekről a rácspontok-
ról a korábbiaknak megfelelően eldöntjük, hogy megengedett paraméterek-e. Így minden 
irányban megtalálhatjuk azt a két rácspontot, melyek között P0 határfelülete húzódik. Mivel 
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azonban a P0 tartomány pontos ismerete fontos a diagnosztikai eljárás megvalósításához, 
nem biztos, hogy a rácsrendszer aktuális finomsága ehhez megfelelő. Ezért a megtalált két 
rácspont között további osztáspontok felvételével (pl. az intervallumfelezés módszere sze-
rint) és vizsgálatával a határfelület az általunk megkívánt pontossággal behatárolható. Ezt a 
folyamatot a 3 dimenziós esetre a 37. ábra szemlélteti. 

Példaként az ábráról leolvasható, hogy a vizsgált p1 vektor a megengedett P0 tartomány ele-
mének bizonyul, azonban a p2 paramétervektor már nem ilyen tulajdonságú. 

Ezzel már minden a kezünkben van ahhoz, hogy a szükséges jármű- és pályaadatok ismere-
tében az információs adatbázist felépítsük és a diagnosztikai mérőállomás és egy alkalmas 
pályamérő kocsi elvileg megkezdhesse működését. 

10.6.3 Alkalmazási példa 

A következőkben egy konkrét példa keretében ismertetjük a járműdiagnosztikai feladatot 
előtérbe állító rendszermodellt, a számítógépi szimuláció és az értékelés menetét. A jelzett 
tevékenységeket végző programok részleteit tekintve a *38+ és [39+ irodalmi forráshoz uta-
lunk. 

A rendszermodell és a számítógépes programok kivétel nélkül a Maple 9*3 matematikai 
szoftverkörnyezetben kerültek kidolgozásra. Ez a CAS (= Computer Algebra System) széles 
eszköztára, áttekinthető munkalapjai és könnyű kezelhetősége révén hasznos eszközt jelent 
az analitikus vizsgálatok és a numerikus számítások elvégzésében egyaránt. Igen nagy szám-
ban tartalmaz fejlett matematikai algoritmusokat, melyek segítségével gyors és pontos meg-
oldásokat kaphattunk a felmerült dinamikai problémákra. 

 

                                                      
3
 Copyright (c) 1981-2007 by Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc. All rights reserved! Maple and 

Maplesoft are registered trademarks of Waterloo Maple Inc. 

 

37. ábra A paramétertérbeli rácsrendszer dinamikai operátorral való leképezése a kritériumtérbe 
a P0 tartomány behatárolásához 
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10.6.3.1 A dinamikai modell felépítése 

Vizsgálataink tárgyát az egyszerűség kedvéért egy kéttengelyes vasúti teherkocsi függő-leges 
gerjesztett dinamikai folyamatainak leképzésére alkalmas dinamikai modellje és a vasúti pá-
lya diszkretizált lineáris modellje képezi. Ez a 6 szabadságfokú síkmodell lehetőséget ad a 
kocsi rázó és bólintó mozgásainak, valamint a pályatömegek függőleges lengéseinek vizsgála-
tára.*4+ Az elrendezés vázlatát a 38. ábra szemlélteti, melyen feltüntettük a paraméternek 
használt mennyiségeket és a rendszer paramétervektorát is. 

A 20 dimenziós p paramétervektor csoportosítva tartalmazza rendre az inerciális, a merevsé-
gi, a csillapítási jellemzőket és a geometriai méreteket. A későbbiekben látni fogjuk, hogy 
ezek közül a pályajellemzők értékei a hosszkoordináta mentén változni fognak, míg a többi 
paraméter értékét állandónak tekintjük. 

A következő részben ehhez, ill. az ábrába már berajzolt g(t) függvényhez kapcsolódóan a 
gerjesztés megvalósítását tárgyaljuk. 

10.6.3.2 A gerjesztések értelmezése 

Modellünkben a gerjesztéseket két csoportba sorolhatjuk. *38] 

Út- vagy geometriai gerjesztést jelentenek a pálya hosszkoordináta mentén mérhető függő-
leges egyenetlenségei, hibái. Ennek beépítése az alábbiak szerint történt. A g(t) görbét úgy 
tekintjük, mintha egy merev lap lenne, amit a kerék és a pályatömeg között a jármű v sebes-
ségével húzunk el az elképzelt haladási iránnyal ellentétesen, ezzel szimulálva a haladó moz-
gást. Mivel a gerjesztő függvény g* = g*(x) formában adott (ahol x a főmozgás irányában mért 
helykoordináta), ezt az állandó haladási sebességre érvényes x = v·t összefüggés alapján g(t) 
= g*(v·t) időfüggvénnyé transzformáljuk. Az így nyert g(t) függvény lesz a rendszer egyik be-
menete. Nyilvánvaló azonban, hogy a gerjesztés aktuális értékei a két keréknél a tengelytáv-
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38. ábra A 6 szabadságfokú rendszermodell és paramétervektora 
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nak megfelelő eltérést mutatnak. Nevezetesen, ha g*(x) = g1
*(x) az első tengelyen, akkor a 

hátsó tengelyen a gerjesztő függvény a g2
*(x) = g1

*(x-(a+b)) értéket veszi fel, ahol (a+b) a 
tengelytáv a 4. ábra szerinti jelölésekkel. Az időfüggvénnyé alakítást ennek megfelelően kell 
elvégezni. [4] A gerjesztő függvények realizációit a vasúti pálya spektrális sűrűségfüggvénye-
iből kiindulva állítottuk elő *3+,*5+. Ezek közül szemléltet néhányat az 39. ábra. 

A gerjesztések másik csoportját a parametrikus gerjesztések, azaz a pályamerevség, a pálya-
csillapítás és az együttmozgó pályatömegnek a vasúti pálya hosszkoordinátája menti változá-
sai jelentik. Ezek beépítése rendre az  sp = sp(x),  dp = dp(x)  és az  mp = mp(x)  függvények de-
finiálásával valósítható meg. A tengelytáv szerinti eltérés figyelembe vételével az időfügg-
vénnyé transzformálás az előzőek szerint végezhető el. Így a paramétervektor mp1, mp2, sp1, 
sp2 és dp1, dp2 elemei nem konstansok, hanem függvények lesznek. A parametrikus 
gerjesztőfüggvény realizációk előállítása az útgerjesztés realizációkéval azonos módon tör-
tént. 

Az eddigiek mintegy összefoglalásaként most tekintsük át modellünk rendszerelméleti 
input-output sémáját! 

 

 

 Közepes minőségű pálya függőleges hibáinak egy realizációja 

 

 Gyenge minőségű pálya függőleges hibáinak egy realizációja 

 

39. ábra Útgerjesztés realizációk különböző minőségű pályákra 
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10.6.3.3 A modell rendszerelméleti vázlata 

Rendszerelméleti szempontból a modell egy 4 bemenettel és 6 kimenettel rendelkező lineá-
ris MIMO rendszert jelent. Ezt a 40. ábra mutatja, ahol a „pálya-jármű” modellt a szaggatott 
vonallal határolt rész jelen-
ti. Annak ellenére, hogy 
részben a modell paramé-
terei határozzák meg a 
gerjesztés transzformáció-
ját, tekinthetjük úgy, hogy 
a rendszer a két tengelynél 
a geometriai és parametri-
kus gerjesztéseket egy-
mástól függetlenül, külső 
hatásként kapja. Ekkor 8 
bemenetű és 6 kimenetű 
lesz a modell, amit csak az 
R operátor jellemez. 

A modellhez kapcsolódóan 
még feltétlenül ismertet-
nünk kell a mozgásegyenletek és a kezdeti értékek meghatározását, hiszen a rendszer számí-
tógépbe vitele – a paramétereken kívül – ezek megadásával történt. 

10.6.3.4 A mozgásegyenletek és a kezdeti értékek előállítása 

A modell mozgásviszonyait leíró differenciálegyenlet-rendszert szintetikus úton, a rendszer-
ben ható egyes erők felírásával kap-
tuk meg. Az erőket a rugók deformá-
cióiból és a csillapítások mozgásálla-
pot függő hatásából számíthatjuk. A 
fellépő erőket a 41. ábra szemlélteti. 
[38], [39] 

Az erők meghatározásához beveze-
tünk két segédváltozót: 
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40. ábra A dinamikai modell rendszerelméleti sémája 

 

 

41. ábra A dinamikai modellben működő erők vázlata 
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Az egyes erők rendre az alábbiak: 

 

Ha alkalmazzuk Newton II. axiómáját minden tehetetlenségre, akkor a következő mozgás 
egyenletekhez jutunk: 

Ezekbe behelyettesítve a fent kiszámolt fi, fki, fpi (i=1,2) erőket a mozgásegyenletek végleges 
alakját kapjuk, melyet már a számítógépbe betáplálhatunk. 

         

         

             

             

       

       tztdtztsf

tztdtztsf

tztgtzdtztgtzsf

tztgtzdtztgtzsf

tztzdtztzsf

tztzdtztzsf

ppppp

ppppp

kphkphk

kphkphk

BkBk

AkAk

22222

11111

222222222

111111111

22222

11111

























 

 

 

 

 

     

     gtmfftztm

gtmfftztm

gmfftzm

gmfftzm

bfaft

mgfftzm

pkppp

pkppp

kkkk

kkkk

22222

11111

22222

11111

21

21



























 2
80665.9

s

m
gahol   



114          VASÚTI JÁRMŰVEK ÜZEME ÉS DIAGNOSZTIKÁJA 

 

www.tankonyvtar.hu   Kisteleki, Csiba, Sábitz, Szigeti, BME 

A kezdeti értékeket a rendszer nyugalmi állapotára határoztuk meg, azaz arra az esetre, mi-
kor a jármű sík pályán áll. A tárgyalás ezen pontján fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az el-
mozdulásokat olyan abszolút koordinátarendszerekben mérjük, melyek origói az egyes tes-
tek súlypontjaiban vannak akkor, mikor minden rugó nyújtatlan állapotú. Az előjelek a 42. 
ábra megfelelően alakulnak. 

A mozgásegyenletek számítógépbe táplálása után értéket kellett adnunk az egyenletben 
szereplő paramétereknek. A kéttengelyes kocsi adatait az ilyen járművek (pl. Gbgs kocsik) 
esetében „átlagosként” elfogadott értékűnek vettük fel. *38] 

10.6.3.5 A dinamikai szimuláció 

A szimuláció nem más mint a mozgásegyenletek megoldása a gerjesztések által meghatáro-
zott időintervallumon. A k.é.p. (= kezdetiérték-probléma) megoldását időtartományban, nu-
merikusan végeztük el a Maple™ program által alapértelmezettként használt Fehlberg-féle 
negyed-ötödrendű Runge–Kutta-módszerrel. *38], [43] 

 

 

 

42. ábra Az elmozdulások időfüggvényeinek alakulása a vizsgált esetek egyikében 
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Az eredményvektor elemeit a könnyebb kezelhetőség és szemléltethetőség céljából időfügg-
vénnyé transzformáltuk. A kapott válaszfüggvények közül néhányat a 42. ábra szemléltet. 
Ezek után kerülhetett sor az eredmények értékelésére, melyet a következő alfejezetben tár-
gyalunk. 

10.6.3.6 A szimuláció eredményeinek értékelése 

A kapott eredményeket a diagnosztikai rendszer sajátosságait figyelembe véve a 10.6.2.2-
ben és 10.6.2.3-ban leírt eljárás szerint értékeltük. Eszerint kritériumrendszert definiáltunk a 
válaszfüggvények segítségével, majd előállítottuk a kritériumvektor-folyamat aktuális reali-
zációját. A kritériumvektor koordinátáinak időfüggvényei és a megengedett kritériumok tar-
tománya alapján meghatározható, hogy a jármű milyen valószínűséggel elégíti ki az üzemére 
előírt követelményeket. 

Az általunk létrehozott kritériumrendszer és a megengedett kritériumértékek tartománya 
elsősorban futásbiztonsági és futásminőségi vizsgálatok alapját képezheti. A járművek üze-
meltetői más, általuk fontosabbnak vélt követelményeket is támaszthatnak a járművel és 
futásával szemben, pl. károsanyag-kibocsátás, zajterhelés stb. 

Jelen tanulmányban – a gyakorlati alkalmazhatóság bemutatása céljából – a vasúti gyakor-
latban régóta használt Sperling-féle futásminősítő szám is meghatározásra került minden 
elvégzett szimulációra vonatkozóan. 

A kritériumokat úgy kellett definiálnunk, hogy a válaszfüggvényekből kiszámíthatóak legye-
nek. Így a kocsiszekrény gyorsulása és a kerékerők képezik a kritériumvektor elemeit, mellyel 
3 dimenziós kritériumteret határoztunk meg. A gyorsulás kijelölését kényelmi szempontok, 
ill. ezzel analóg módon az áru épsége indokolta; a kerékerők kiválasztásának biztonsági okai 
voltak, nevezetesen a kisiklás elkerülése. Szabványos sínt és nyomkarimát tekintve ugyanis a 
kisiklás elleni biztonság egyenlő nagyságú függőleges és oldalirányú erő esetén éri el az 1 
értékét, tehát a függőleges erőnek jóval nagyobbnak kell lennie a biztonságos futáshoz. Fi-
gyelembe véve továbbá, hogy az ívben haladáskor ébredő terelőerők az első tengelyen a 
legnagyobbak, a megengedhető minimális kerékerő értékét az elöl futó tengelyen nagyobb-
ra, a hátul futó tengelyen kisebbre választottuk. A gyorsulást és a kerékerőket az alábbi ösz-
szefüggésekkel adhatjuk meg: 
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A fenti kerékerők – a 10.6.3.4-ben jelzett koordináta-rendszernek megfelelően – tartalmaz-
zák a statikus terhelést is. A megengedett kritériumok C0 tartományának definiálásához 
egyenként meg kellett adnunk a három tekintetbe vett kritérium megengedhető értéktar-
tományait intervallumok formájában, melyek az alábbiak: 

1. Függőleges gyorsulás 
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2. Elölfutó kerék függőleges kerékerő   N 220000        N 120000
1

 tF
k  

3. Hátulfutó kerék függőleges kerékerő   N 220000        N 100000
2

 tF
k  

Ezzel már a kritériumtér minden tekintetbe vett tartománya ábrázolható volt *38], [39]. A 
4 km hosszúságú pályaszakaszra vonatkozó szimulációk időkeretében stabilizálódott gombo-
lyagszerű c(t,w) kritériumvektor-folyamat realizáció trajektóriákat és a megengedett kritéri-

umok tartományát a 43. ábra szemlélteti, melyen feltüntettük az egyes realizációk pontjai-
nak eloszlását is. 

Az elemzés következő lépése a továbbüzemeltethetőség kérdésének eldöntése a döntést 

megalapozó    


 1),(
0

wtHC cP   valószínűségi feltétel megbízható becslése alapján. 

Számszerűsítve a példában bemutatott esetek eredményeit, a 9. ábra első két diagramján 

szereplő realizáció esetében    1),(c
0

wtHC


P  teljesült, vagyis a rendszer továbbüze-

melési engedélyt kaphat. Ekkor a további üzem megengedett időtartamára vonatkozó dön-
téshozatal alapját a rendszer aktuális paramétervektorának és a paraméterek megengedett 
P0 tartománya határfelületének távolsága képezheti. Ugyanakkor a 43 második két diagram-

 
A kritériumvektor-folyamat realizáció mintavételi pontjainak 

elhelyezkedése közepes minőségű pálya útgerjesztésének hatására 

A kritériumvektor-folyamat realizáció mintavételi pontjainak 
elhelyezkedése gyenge minőségű pálya útgerjesztésének hatására 

A C0 megengedett kritérium tartomány és a kritériumvektor-folyamat 
gombolyaga közepes minőségű pálya útgerjesztésének hatására 

 C0 

A C0 megengedett kritérium tartomány és a kritériumvektor-folyamat 
gombolyaga gyenge minőségű pálya útgerjesztésének hatására 

 C0 

 

43. ábra A C0 és a mintavételezett kritériumvektor végpontjait ábrázoló ponteloszlás, ill. a pontok 
összekötésével adódó térgörbe-gombolyag 
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ján szemléltetett realizáció esetében    6663.0),(c
0

wtHC


P  állt fenn, tehát a vizsgált 

rendszer további üzeme letiltandó mindaddig, amíg karbantartás, ill. javítás a gyenge minő-
ségű pálya jellemzőit vissza nem állítja. 

A kapott eredmények felhasználásával – egyben azok ellenőrzéseképpen – számítható a 
Sperling-féle függőleges futásjósági szám. 

A Sperling-féle futásminősítő eljárásra vonatkozóan kidolgozása óta igen sok ismertetés, 
elemzés, módosítás jelent meg a műszaki irodalomban. Jelen tanulmányban a *41]-ban és 
[42]-ben ismertetett módszer szerint jártunk el. 

Az eljárás lényege egy olyan W szám (a jelölés a német Wertungszahl elnevezésből ered) 
meghatározása, mely valójában nem is a járműfutás minőségét, hanem inkább az utas ebből 
fakadó érzetét (kényelmét) kívánja minősíteni. Modellünk adatait ugyan egy teherkocsiénak 
megfelelően választottuk meg, de ekkor is elfogadott a futástulajdonság minősítésére a W 
használata. 

A számítás alapját esetünkben a kocsiszekrény függőleges gyorsulásfüggvénye képezi, amely 
a korábbiakban definiált kritériumvektor első koordinátája. A szimulációval nyert gyorsulás-
függvény realizáció Fourier-sorba fejtésével és a frekvenciasúlyozó karakterisztika figyelembe 
vételével W meghatározásra került. *38],[41],[42] 

A 9. ábrán szemléltetett első esetben W = 1.89 volt, mely szerint a rendszer jó minősítést 
kap. A második esetben W = 4.03 adódott, mely üzemveszélyes állapotot jelent. 

10.6.4 Összefoglalás 

A jelen tanulmányban ismertetett diagnosztikai rendszer a vasúti pálya – jármű rendszer 
üzemének a megfelelő alrendszerek paraméterterében módszeresen felvett paraméter-
eltérések figyelembe vételével végzett szimulációval létrehozott számítógépi adatbázisra 
épül. Az adatbázis a sztochasztikus gerjesztőfolyamatok, az üzemeltető előírt követelménye-
inek és kockázatvállalásának figyelembe vételével került meghatározásra. A megfelelően 
kialakított diagnosztikai mérőállomáson a számítógéppel automatizált mérő- és méréskiérté-
kelő rendszerrel a jelzett adatbázisban tárolt információk felhasználásával döntéshozatalra 
kerül sor a beérkezett járművek méréses vizsgálata után a továbbüzemeltethetőségről, ill. a 
további üzem engedélyezett időtartamáról. 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy – amint azt a bevezetőben már említettük – bár a be-
mutatott vizsgálat középpontjában a jármű alrendszer áll, annak minősítése a pálya alrend-
szer ismerete nélkül nem lehetséges. Ezért a diagnosztikai rendszer működéséhez és az 
adatbázis felépítéséhez használt szimulációk pontosításához elengedhetetlen egy olyan pá-
lyamérő kocsi alkalmazása, mely alkalmas a szükséges pályajellemzők szolgáltatására. 

További hasznos vizsgálatokhoz célszerű lépésnek mutatkozik a paramétertér partícionálása 
a két alrendszer paraméterei szerint, mivel a rendszer üzeme során a vasúti pálya – jármű 
kölcsönhatás eredményeként jelentkező elhasználódás következtében mindkét alrendszer 
műszaki állapota aláhanyatlik. Így az alrendszerek egyes paramétereinek az üzemi folyama-
tot leképező mesterséges „elrontásával” vizsgálható a rendszer választott paraméterekre 
vonatkozó érzékenysége. 



118          VASÚTI JÁRMŰVEK ÜZEME ÉS DIAGNOSZTIKÁJA 

 

www.tankonyvtar.hu   Kisteleki, Csiba, Sábitz, Szigeti, BME 

Az eddig elmondottakból egyértelmű, hogy a vázolt diagnosztikai eljárás nem csupán jármű-, 
hanem pályadiagnosztikai vizsgálatokra is alkalmazható a korábban jelzett pályamérő kocsi 
rendelkezésre állása esetén. 

A bemutatott egyszerű modell továbbfejlesztésének legfontosabb irányvonalaként a pálya-
jármű rendszer leképezésének finomítása jelölhető meg, ezen belül az összetettebb, na-
gyobb szabadságfokú modellek alkalmazása, a 3D dinamikai folyamatok beépítése és a főbb 
nemlinearitások figyelembe vétele. További fontos fejlesztési feladat a szimulációs idők to-
vábbi csökkentése, mely a programok strukturális átalakításával lehetséges. 

10.7 A járműfutás problémája határátlépő forgalom-
ban alkalmazott kocsiknál különböző síndőlések 

mellett [46] 

10.7.1 Bevezetés 

A 20. század első 35 éve folyamán Európa törzshálózatán sínek egységesen 1:20 -as dőlésűek 
voltak. A kerekek futófelületi hajlása a nyomkarima felőli futófelületi részen 1/20 volt és a 
külső szélső tartományban 1/10 értékű. A Német Birodalmi Vasutak távolsági vonalain a 
gyorsforgalmú villamos motorkocsik bevezetésével azonban megszűnt ez az egység. Előmoz-
dította ezt az is, hogy az SVT 137-es sorozatú 200 km/h végsebességre is képes motorkocsik-
nál tengelytörések fordultak elő az instabil futás fellépése és ennek megfelelően a nagy tere-
lőerők következtében. Mivel ebben az időszakban még nem voltak birtokában a hidraulikus 
lengéscsillapító technikának és a számítási kísérletezéseket a járműfutás meghatározásánál kizá-
rólag a kinematikai szempontokra alapozták, így ebből a dilemmából az egyetlen kiutat abban 
látták, hogy a futófelületek kúpokból álló profilját a nyomkarimaközeli részeken 1/40, míg a 
külső részen 1/20 hajlásúra kell változtatni és ezt a sínek dőlésváltozásának kell követnie 
1/20-ról 1/40-re. Valóban csupán az új kerékprofil révén oly mértékben lehetett korlátozni a 
kígyózó mozgás amplitúdóját, hogy az új profilok felesztergálása után ilyen jellegű károkat 
nem észleltek az eleinte megtartott síndőlés ellenére sem. Egymásután más vasutak is csat-
lakoztak ehhez a változtatáshoz, úgyhogy az egykor egységesen kialakult hálózat végérvé-
nyesen két területre oszlott. Eddig a határátlépő forgalomban a belföldi hálózat elhagyása-
kor a sínek dőlésváltoztatása ellenére sem merültek fel nagyobb problémák, mert vagy az 
útvonalak kiépítettsége a nagy sebességet nem tette lehetővé, vagy mert a kocsiparkot kiállí-
tó vasúti igazgatóságok a vagonok profilját illetően már átálltak a nagysebességű forgalomra. 
Az európai igen nagysebességű hálózat tervének megvalósításakor ennek semmiképp sem 
szabadna már így lennie. Hogy a különböző dőlések milyen következményekkel járnak, azt 
egy futástechnikai kísérlet kapcsán a következőkben mutatjuk be Németország-
Magyarország nemzetközi forgalmának példáján. [47] 

10.7.2 A MÁV EC-forgalomba állított személyszállító 

kocsijai 

A Magyarország és Németország között közlekedő EC-vonatokat részint felváltva mindkét 
vasúti társaság, részint időnként a kettő közül az egyik állítja be. E célból a MÁV 1991-ben a 
CAF-tól szerezte be az ehhez szükséges kocsiparkot (Construcciones y Auxiliar de 
Ferrocarrilles S.A.). Anélkül, hogy a jármű jellemzőivel részletesebben foglalkoznánk, meg 
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kell jegyeznünk, hogy tekintettel arra, hogy ezek a járművek Németországban bizonyos pá-
lyaszakaszokon V= 200 km/h sebességgel közlekednek, a kerékpárok az ORE S1002 profillal 
lettek kialakítva. 

10.7.3 A kísérletnek alávetett kerékprofilok és az UIC 60-

as sínnel való együttműködésük 1:20 és 1:40 
síndőléseknél 

A Magyar Államvasutak normálprofilja a K5 profil, a német és az osztrák vasutaknál pedig az 
ORE S1002 profil. Ennek az a következménye, hogy bár mindegyik profil a mindenkor hozzá-
rendelt sínnel való érintkezéskor kicsivel a nyomkarimának a sínoldallal való érintkezése 
előtt rendelkezik a stabil futást elősegítő érintkezésipont-helyzettel, azonban nincs ez így 
mindenkor a más dőlésű sínekkel való érintkezéskor. Ezekkel az adottságokkal összhangban a 
síndőléshez illesztett profilú járművek a stabil futás szempontjából nagyobb határsebesség-
gel bírnak, mint azon esetekben, melyekben a profil és a síndőlés nincs ilymódon illesztve. 

10.7.4 A stabilitásvizsgálat eredményei 

A CAF kocsik a DB nagysebességű járműveihez hasonlóan abszolút stabilan közlekednek és 
csak az ezt meghaladó sebességek esetén mennek át instabil cikk-cakk futásba. 

Ha ugyanaz a kocsi ORE S 1002 kerékpárprofillal új 1/20-as dőlésű, UIC 60-as típusú síneken 
halad, akkor a stabilitástartaléka V=100km/h-nél már csak gyengén jut kifejezésre. 150 km/h 
–sebességen túl azonban a kocsi már reménytelenül instabillá válik. Ez az eredmény minden-
képpen felveti azt a kérdést, hogy akkor hogyan lehetséges, hogy Komárom és Hegyeshalom 
között az 1/20-as dőlésű síneken 160 km/h -s sebességgel a járművek mégis biztonságosan 
közlekednek, tehát stabil marad a futásuk. Ez a reális viselkedéssel szembeni látszólagos el-
lentmondás a sínek kopási profiljából fakad, melynek következtében a profilfüggvények ked-
vezőbb lefutásúak.  

Az ORE S 1002 profillal ellátott kerékpárokkal ellátott CAF-kocsik instabil futásának az előb-
biekben bemutatott problémája az UIC 60 típusú 1/20 dőlésű síneken, ily módon nem lép fel 
a MÁV-Kontur K5 -ra való átesztergályozás szükségessége. A kocsik stabilan viselkednek 
V=200 km/h-ig és csak az ezt meghaladó sebességtartományban válnak instabillá. 

Ha a MÁV K5-ös kerékprofilú CAF-kocsit 1/40 dőlésű síneken futtatnánk, akkor a stabil futása 
csak 150 km/h-s sebességig lenne biztonságos. 200 km/h-s sebességnél 5mm-es nyomtávnö-
vekedés okozta zavaráson áthaladva futása már instabillá válna. Ha azonban – és ez a meg-
lepő eredmény – a megzavarás nem haladja meg a 2 mm-t, akkor a kocsi nyilvánvalóan a 
nem lineáris pályavisszahatások következtében 200 km/h sebességnél is stabil marad. Utolsó 
következtetésként ez azonban azt is jelenti, hogy a profil jó vágányhelyzet esetén mind a 
német, mind az osztrák útszakaszokon az EC-forgalomban is futásképes lenne.  

10.7.5 A kopásanalízis eredményei 

A kerék/sín párosítás jósága nemcsak a járműfutás minőségében mutatkozik meg, hanem a 
profilok alaktartóságában is. A történet azt mutatja, hogy a stabil futás gyenge dőlésű kúpos 
profilokkal is kikényszeríthető, ezeket akkor azonban gyenge alaktartásuk miatt rövid időn 
belül újra kell profilírozni. Hogy a szükségessé váló újraprofilírozás időpontját amennyire csak 
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lehet, kitoljuk, egy profiltól járulékosan meg kell követelni, hogy a járműfutás nagy össz-
hossza mellett is alakstabil maradjon. 

Az erre vonatkozó számítások azt mutatják, hogy az ORE S 1002-es profil az 1/40-s dőlésű 
síneken mindenek előtt a hosszú távú profiltartóság tekintetében a legjobbnak bizonyul. Ez 
érvényes hasonlóképpen az 1/20-s dőlésű síneken való futásnál is. 

Bár a K5-tel profilírozott keréknek az 1/20-s dőlésű síneken való futásakor a kerekeken kiala-
kuló súrlódási teljesítmény V=140 km/h-ig igen csekély, azonban további sebességnövekedés 
esetén ezen mennyiség csaknem háromszorosát éri el annak, aminek az ORE S 1002-s profilú 
kerekek az 1/40-s dőlésű síneken vannak téve. 

A MÁV K5-s profilú kerekek 1/40-s dőlésű síneken való alkalmazása esetén a kerékpárok 
messzemenően a leghevesebben reagálnak a fennálló vágányhelyzeti hibákra éspedig mind 
hossz-, mind keresztirányban. Ennek megfelelően magas az 500 m befutásához tartozóan a 
kerekeken kialakuló súrlódási teljesítmény. Meghaladja mind az elölfutó, mind pedig a 
hátulfutó futó kerékpárokon az összes más kerék/sínprofil párosításnál talált értéket. 

10.8 Kerékprofilkopás szimuláció adott vasúti háló-
zaton megvalósuló járműüzem esetén [48] 

10.8.1 Bevezetés 

A jármű pályán való haladása közben az érintkezés helyének a kerékprofil mentén való min-
denkori elhelyezkedése a járműkerék és a sín relatív helyzetének, valamint a profilgörbék 
alakjának függvénye. Ily módon a kerék kopási folyamatában meghatározó jelentőséggel bír 
a koptatást végző sínprofil alakja. Ahhoz, hogy a kerékkopás szimuláció során reális kopott 
kerékprofilokat nyerjünk szükséges, hogy a koptatást végző sínprofilok alakja reális legyen. A 
kerékprofil kopás előrehaladásának szimulációjához szükséges változó kopottságú sínprofil 
görbék vagy a vizsgálatba bevont vasúti vonalakra vonatkozó nagyszámú mérésből nyerhe-
tők, vagy a kopásszimulációnak a sínprofilok kopásának szimulációjára való kiterjesztésével 
nyerhetők.  

A sínprofilok kopására vonatkozóan ugyanaz mondható el, mint a kerékprofil kopásával kap-
csolatosan. A kialakuló kopott sínprofil tekintetében meghatározó jelentőségű, hogy a kopta-
tási folyamatban milyen kerékprofilokat szerepeltettünk. Ílymódon kölcsönös függőség áll 
fenn a kopott kerék- és sínprofilok kialakulásában: a valós viszonyokat tükröző kerékkopási 
folyamat szimulációhoz különböző kopottságú sínprofilok szükségesek, mely utóbbiak szimu-
lációs úton való meghatározása csak különböző kopottságú kerék profilgörbék ismeretében 
lehetséges.  

Korábbi vizsgálataink során e problémát iterációval kezeltük, az egyre reálisabb kopási fo-
lyamatokat egymást követő kerék-, ill. sínprofil kopásszimulációk során kaphattuk meg. A 
jelen tanulmányban a fentiekben körvonalazott összetett folyamat kezelésére kidolgozott 
komplex kopásszimulációs eljárás kerül bemutatásra. 
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10.8.2 Komplex kerék- és sínkopás szimulációs eljárás 

10.8.2.1 Az eljárás elvi alapjai és felépítése 

Az eljárásban a kiválasztott kiterjedt vasúti hálózatra vonatkozóan az egyes reprezentáns 
pályaszakaszok sínprofiljainak, valamint a hálózaton közlekedő jellegzetes járműcsoportok 
kerékprofiljainak kopásszimulációjára párhuzamosan, közös folyamatban kerül sor. A vasúti 
hálózaton kialakuló üzem sztochasztikus folyamatának jellemzése realizációinak statisztikái-
val történik. 

A kopásszimuláció egy lépésében a statisztikai jellemzők alapján kiválasztott kerék-sín páro-
sításra vonatkozóan végezzük el a szokásos dinamikai szimulációt és a kopás profilmenti el-
oszlásának meghatározását, majd a koptatásra kiválasztott járműcsoport/pályaszakasz pro-
filgörbéjének előírt mértékű változtatását. 

A kiválasztásokat és szimulációkat sorozatosan elvégezve az egyes járműcsoportok és pálya-
szakaszok kopási folyamata egymással párhuzamosan halad előre. 

10.8.2.2 Az adatrendszer elemei 

A komplex kerék- és sín koptatási eljárás az ELDACW szimulációs programrendszer ismételt 
alkalmazásával valósul meg, néhány kiegészítő segédprogram felhasználásával. Az adatrend-
szer egyik csoportját tehát az ELDACW programrendszerhez szükséges alábbi adategységek 
képezik: 

-Kerékprofil adatok* -Sínprofil adatok* 

-Járműadatok* -Pályadinamikai adatok* 

-Kerék-sín kapcsolat adatai -Érintkezés-geometriai függvények adatai 

-Pályatopológiai adatok* -Pályagerjesztés adatok* 

Az adatrendszer másik csoportját a következő alfejezetben ismertetett, statisztikai jellemző-
ket (abszolút, ill. relatív gyakoriság függvényeket) tartalmazó adategységek képezik. 

A felsorolt adatcsoportok közül a *-gal jelölt adatcsoportok a komplex kerék- és sínkopás 
szimuláció során az aktuális szimulációs lépésben, adott gyakoriság eloszlás statisztikák alap-
ján kerülnek mindenkor kiválasztásra. 

10.8.2.3 A komplex kopási folyamatot meghatározó statisztikai 

jellemzők 

A megkívánt statisztikai jellemzők alapján megvalósított komplex szimulációs eljárásban a 
szimulációban résztvevő járművekre, pálya-felépítményekre (sínleerősítési rendszer, sín típu-
sa), pálya szakaszokra (egyenesek, ívek) stb. vonatkozóan a következő, százalékos relatív 
vagy számszerű gyakoriságokat tekintjük ismertnek: 

- A konkrét jármű, ill. pálya gyakorisága a járműcsoportban, ill. a pályaszakaszon 

- A kapcsolódó profil gyakorisága 

- A kapcsolódó pálya/jármű csoport gyakorisága  

- A pályaegyenetlenség gyakorisága. 



122          VASÚTI JÁRMŰVEK ÜZEME ÉS DIAGNOSZTIKÁJA 

 

www.tankonyvtar.hu   Kisteleki, Csiba, Sábitz, Szigeti, BME 

10.8.2.4 Adatrendszer automatikus előállítása statisztikai jel-
lemzők alapján 

Az üzemi körülmények előírt statisztika szerinti realizálásának biztosítására kialakított 
KOMPKOP keretprogram minden egyes szimulációs lépés előtt először a szimulációs lépésen-
ként változó, a megkívánt statisztikát tükröző adatrendszerek összeállítását végzi el, majd 
második lépésben, az egyes szimulációs lépések végén az eredményeket értékeli ki. 

10.8.2.5 Kiválasztás előírt gyakoriság szerint 

A komplex kopásszimuláció során az egyes aktuális elemek kiválasztása mindenkor az előírt 
gyakoriság-értékek szerint történik. A kiválasztási eljárás alapelve az, hogy a lehetséges kivá-
lasztható elemtartományra (eseményhalmazra) az egymást követően létrejött kiválasztások 
kiértékeléseként meghatározott (megvalósult) relatív gyakoriság értékek, és az előírt relatív 
gyakoriság értékek a lehető legjobb egyezést mutassák. 

10.8.3 Szimulációs eredmények 

A kidolgozott komplex kopásszimulációs módszert Magyarország fővonali hálózatának adatai 
és üzemi jellemzőit figyelembe véve alkalmaztuk. A komplex szimulációban négy járműcso-
portot szerepeltettünk: 

1. nemzetközi forgalomban is közlekedő személykocsik csoportja (nfszk); 

2. csak belföldi forgalomban közlekedő személykocsik- (bfszk); 

3. négytengelyes teherkocsik- (4tgtk); 

4. kéttengelyes teherkocsik (2tgtk) csoportjai. 

A pályaszakaszokat tekintve az országos hálózatra jellemzően 3 különböző sínprofil, és vala-

mennyi sínprofil esetében az egyenes pályaszakasz mellett három különböző pályaív szere-
pelt a szimulációban. 

 

44. ábra A járműcsoportok kerékprofiljainak kopási folyamata (=0,2) 
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A komplex kopásszimuláció eredményeiből (44. ábra) az egyes járműcsoportok ke-
rékprofiljainak kopási folyamata kísérhető figyelemmel, míg hasonlóképpen a 45. ábra. mu-
tatja az UIC 54 típusú sínprofillal épített pályaszakaszok sínprofiljainak kopási folyamatát 

=0,2 nyomkarima súrlódási tényező mellett. 

10.8.4 Összefoglalás, következtetések 

A jelen tanulmányban ismertetett komplex kerék- és sínkopás szimulációs eljárással, va-
lamint az eljárás alkalmazásával kapott eredményekkel kapcsolatban az alábbi összefoglaló 
megállapítások tehetők: 

 A kidolgozott komplex szimulációs eljárás alkalmas arra, hogy a járműcsoportok ke-
rékprofiljai, valamint a pályaszakaszok sínprofiljai kopási folyamatának előrejelzését 
kiterjedt vasúti hálózat üzemében tapasztalható statisztikai arányok (az üzemi vi-
szonyokat jellemző valószínűségek) figyelembe vételével valósítsa meg. 

 A kopásszimuláció eredményeit áttekintve megállapítható, hogy a kopott profilok a-
lakját tekintve meghatározó jelentőséggel bír a kerék/sín koptatást végző, kapcsoló-
dó sín/kerék ellenprofil alakja. 

 Mind a kerekek, mind a sínek kopási folyamatában megfigyelhető, hogy viszonylag 
rövid idő alatt kialakul egy jellegzetes "kopott" alak, és a továbbiakban a profilkopás 
kiterjedés ezen alaknak az önmagával közel párhuzamos "eltolódásából" alakul ki. 

 A nyomkarima súrlódási tényezőnek a lecsökkenése a kopott kerék- és sínprofilok 
alakjára nincs jelentős hatással, azonban 10-20% -kal növeli a futásteljesítményt. 

 A pályaelhasználódás sebességét tekintve a pálya műszaki állapotának (a pályaegye-
netlenségek nagyságának és frekvencia szerinti eloszlásának) meghatározó jelentő-
sége körvonalazódik.  

 

45. ábra Az UIC 54 típusú sínprofillal épült pályaszakaszok sínprofiljainak kopási folyamata egyenes 

pályán, valamint 900, 600 és 350 m sugarú pályaívekben (=0,2) 
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10.9 A vasúti kerekek keréktalpi és nyomkarima ko-
pásának ellenőrzésére alkalmas mérőeszközök és 
kiértékelési eljárások 

10.9.1 Bevezetés 

Az utóbbi négy évben a BME Vasúti Járművek Tanszékén több mérőkészülék és mérési eljárás 
került kifejlesztésre ipari megrendelésű kutatás-fejlesztési megbízás alapján. Ezen mérőberende-
zések és mérési eljárások tárgya a villamoskocsik és más vasúti járművek futásbiztonságának 
ellenőrzésére szolgáló hatékony eljárások megvalósítása volt. A hagyományos mérési elven ala-
puló mechanikus műszerekhez is minden esetben korszerű elektronikus kiértékelő rendszer csat-
lakozik, lehetővé téve azt is, hogy a mért értékek számítógépbe áttölthetők legyenek további 
feldolgozás érdekében. A mérőműszereknek és a mérési eljárásoknak egy másik csoportja a lézer 
méréstechnikán alapul. Az utóbbi módszerek alkalmasak a keréktalpi és nyomkarima geometria 
mérésére lézer alapú, precíziós távolságméréssel, továbbá a kerékfelület háromdimenziós szeg-
menseit a kidolgozott holografikus módszerekkel lehet rögzíteni. 

10.9.2 Mérőkészülékek és mérési eljárások 

10.9.2.1 Hordozható mérőberendezés a nyomkarima geometriá-

jának ellenőrzéséhez 

A nyomkarima ellenőrző készülé-
ket egy felfogó állvány segítségé-
vel lehet a kerékhez rögzíteni, és a 
mérési helyzetben mechanikus 
mérőkarok érintkeznek a kerék-
profil adott pontjaival. A készülék-
kel a kerékprofil 46 szerinti A-E 
pontjaiban lehetséges a profilvál-
tozás meghatározása. 

A felfogó állvány a mérőkészülé-
ket tengelyirányban a kerékab-
roncs belső síkjához pozícionálja. 
A készülék két részből áll: az egyik 
rész sugárirányú pozicionálása a 
futókörhöz történik a C és D pon-
tokon való profilváltozás megha-
tározásához (47. ábra); a másik 
rész pozicionálása pedig a nyom-
karima csúcsához történik az A és 
B pontokon való profilváltozás 
meghatározásához. A nyomkarima 
m magassága (azaz a profilválto-
zás az E pontban) a készülék említett két részének a relatív helyzetéből határozható meg. 

5
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m

A B

C D

Running circle

Inside plane

E

 

46. ábra A-E mérési pontok a kerékprofilon 

 

47. ábra Az E futókörponthoz pozicionált C és D pontok mérése 
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A készülékhez tartozó kisméretű elektronikus mérő- és kiértékelő berendezés a mechanikus 
mérőkarokhoz kapcsolódó elmozdulás jeladók jeleit feldolgozva az említett pontokban ki-
számítja a megadott mintaprofilhoz képesti profilváltozások mértékét. A kapott ered-
ményeke összehasonlítja a szabvány szerinti határméretekkel, és ennek alapján azonnal ér-
tékeli is a kerékprofilt a további használhatóság tekintetében. 

10.9.2.2 Hordozható kerékátmérő mérő berendezés 

A kerékátmérő mérő berende-
zés közúti vasúti járművek  gör-
dülőköri kerékátmérőinek be-
épített helyzetben való mérésé-
re került kifejlesztésre. A 48. 
ábra szerint a készülék két mé-
rőkarján elhelyezett mérőgör-
gők a kerékprofil futóköri síkján 
fekszenek fel. A pozicionálás a 
kerék belső vagy külső síkjához 
is történhet, attól függően, hogy 
a különböző járműtípusoknál 
melyik oldalról lehetséges a 
hozzáférés. A mérőgörgők át-
mérője is különböző lehet, ugyancsak a rendelkezésre álló hely függvényében. Amint az áb-
rán látható, a készülék olyan kialakítású, hogy a tengelynek, ill. a tengelycsapnak megfelelő 
helyet biztosít. Méréshez a készüléket a keréken függőlegesen felfelé, ill. lefelé mozgatni 
kell, miközben folyamatosan történik az aktuális húrméret mérése. Kerékátmérőként a mért 
húrméretek maximuma tekinthető. A mérőkészülékhez kisméretű elektronikus mérő- és 
adatgyűjtő berendezés kapcsolódik. 

10.9.2.3 Lézeres profilmérő készülék 

A 49. ábra szemléltetett léze-
res profilmérő készülék kerék, 
ill. sín profilok meridiángörbé-
inek érintkezés nélküli letapo-
gatására alkalmas. A készülék-
ben elektromotor segítségével 
egy lézeres távolságmérő 
mozgatható egy egyenes veze-
ték mentén. Az elmozdulás 
mértéke inkrementális elmoz-
dulás érzékelővel mérhető (x 
irány). A mérendő kerékprofil 
vagy sínprofil készüléktől vett 
távolsága (y irány) a lézeres távolságmérő segítségével határozható meg. Az összetartozó x-y 
értékpárok kirajzolják a mért profilgörbét. A készülékhez a mért értékek tárolását és feldol-
gozását elvégző PC számítógép kapcsolódik. A lézer távolságmérő elmozdulási lehetősége x 
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48. ábra Kerékátmérő mérése 
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49. ábra Lézeres profilmérő készülék 
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irányban 200 mm, és a mérendő profilnak a készüléktől 100 és 200 mm közötti távolságban 
kell lennie. A profilmérés pontossága (y irányban) 0.01 mm, a mérési pontok sűrűsége pedig 
(x irányban) 0.04 mm. 

10.9.2.4 Lézer-holografikus eljárások a kerékgeometria megha-
tározására 

A vetített csíkok technikája 
esetében egy jól meghatá-
rozott mintaalakzat a vizs-
gált objektum felületére van 
vetítve. Az érzékelő (pl. egy 
CCD kamera) megfigyeli a 
megvilágított felületet, és a 
tárgy alakja az érzékelt min-
ta torzulásából kerül meg-
határozásra. A módszer ér-
zékenysége és pontossága a 
megvilágítási irány és a 
megfigyelési irány közötti 
szög nagyságától, a vetített 
minta élességétől és a CCD 
kamera felbontó képessé-
gétől függ. A kísérletek so-
rán nem csak az vetített 
csíkok alap-módszere került alkalmazásra, hanem differenciál mérések is végrehajtásra ke-
rültek. Ebben az esetben a referencia (mester) tárgyfelületre vetített csík-rendszer képe ke-
rült felvételre az első lépésben. A második lépésben a másik (teszt) tárgy ezzel a képpel ke-
rült megvilágításra. Ebben az esetben a detektált kép a különbségi csíkok rendszere, mely 
megmutatja a mester és a teszt tárgy alakja közötti különbséget. A két technika alkalmazásra 
került egy 1:4 léptékű vasúti kerék kopásának mérése céljából. A módszer pontossága 0,1 
mm alatt van (50. ábra). 

Digitális holografikus eljárás egy hatékony új eszköz a koherens optikai méréstechnikában. 
Ebben a módszerben a holografikus minta a referencia hullám és a tárgyról szórt fényhullám 
interferenciája által jön létre, és rögzítésre kerül egy nagy feloldó képességű CCD kamerával. 
Mivel a elektronikus készülékek feloldó képessége (100 vonal/mm) még alacsonyabb mint a 
holografikus emulziók 5000 vonal/mm-es feloldóképessége, a digitális hologramok felvétel-
éhez egy speciális optikai elrendezés szükséges. Ebben az esetben két digitális hologram ke-
rül felvételre a tárgyról, két különböző megvilágítási irányból. A mérés érzékenysége függ a 
hullámhossztól és a megvilágítási irány-különbség nagyságától. A digitális holográfiával vég-
zett alakmérések 0,01 mm-es pontosságúak lehetnek. A kettős megvilágítású digitális holog-
ráfia eredményeit az 51. ábra mutatja. 

 

50. ábra A vetített csíkok technikája 
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10.9.3 Következtetések 

A kifejlesztett mechani-
kus elven működő kerék-
profil ellenőrző és átmé-
rő-mérő készülékek, va-
lamint a hozzájuk tartozó 
elektronikus adatgyűjtő 
berendezések gyors kiér-
tékelő rendszerei jól fel-
használhatók a megbíz-
ható, balesetmentes jár-
műüzemeltetés biztosítá-
sához. További előnyük, 
hogy rendszeresen vég-
zett üzemi mérés-
sorozatok feltárják a ke-
rekek elhasználódási fo-
lyamatát. Ezen informá-
cióra támaszkodva a ke-
rekek felújítása és pót-
lása egzakt módon tervezhető. A lézeres profilmérő berendezések a teljes profilgörbére, ill. a 
kerékfelületre vonatkozóan teszik lehetővé a kerékkopás folyamatának igen pontos (0,05 
mm-es) mérését, így a teljes futófelület és nyomkarima felület geometriai jellemzőinek üzem 
közbeni megváltozásai detektálhatók, így a futásbiztonság jelentős növelése vetítheti előre.  

 

51. ábra Digitális holografikus eljárás eredménye 
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