
VidraAndrás

főigazgató

MÁV Zrt.

IT támogató szervezetek 

Digitalizáció az üzemeltetésben



CÉGCSOPORT

LEGNAGYOBB KÖZSZOLGÁLTATÓ

LEGNAGYOBB FOGLALKOZTATÓ

LEGKITERJEDTEBB SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

INFORMATIKAI RENDSZERINTEGRÁTORIT ÜZLETÁG

55.000 MUNKAVÁLALÓ

800 MILLIÓ UTAZÁS/ÉV

IT, KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, 

RAKTÁROZÁS, BESZERZÉS, LOGISZTIKA, 

IRATTÁR – 43 MRD FT/ÉV

JEGYÉRTÉKESÍTÉS, SZOLGÁLTATÓI 

ELSZÁMOLÁS, UTASTÁJÉKOZTATÁS, ... – 16 

MRD FT/ÉV

TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ

12.000 KM OPTIKAI HÁLÓZAT, GSM-R 

MOBILHÁLÓZAT



Az IT számokban

MÁV SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
IT ÜZLETÁG

539 fő

MÁV
IKI 22 fő

MÁV-START
IT szervezet

19 fő

VOLÁNBUSZ
IT szervezet

132 fő

MÁV-HÉV
IT szervezet

7 fő

MÁV FKG
IT szervezet

3 fő

ÜZEMELTETÉS ÉS 

FEJLESZTÉS

MEGRENDELŐI 

SZEREP
többi leányvállalatban nincs 

saját IT szervezet

MEGRENDELŐI ÉS 

SZAKMAI CSOPORT 

IRÁNYÍTÁSI SZEREP
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SZK IT Üzletág (MÁV Informatika Zrt.) 
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Stratégiai irányok

 Központi menedzsment és a távfelügyelet végponti eszközöknél

 Életciklus alapú rendszeres eszközcserék

 Preferált notebook használat a desktop-al szemben pandémia óta kiemelten

 Egységes irodai szoftverkörnyezet (Win10, Office 2016, …)

 Konszolidált Infrastruktúra és alkalmazás környezet (kivéve Volánbusz)

 Központilag menedzselt hálózati nyomtatás

 Távmunka lehetőség (videokonferencia, VPN, mobilos elérés)

 Szerver virtualizáció >80%

 Adatközpontok: elsődleges Krisztina krt. (Déli pu. 300 m2), másodlagos Könyves K. krt. 

(központi irodaházban 145 m2)

 Mobiltelefon mindenkinek

 Alkalmazás konszolidáció folyamatos

 Szolgáltatási szerződés a megrendelők és a MÁV SZK között



Drónok alkalmazása



Drónnal támogatott feladatok

• Vasútvonalak légi térképezése – objektumok digitalizálása a térinformatikai 

rendszerekbe (TopoRail)

• Talajmozgások felmérése és monitorozása a kockázatos lejtőkön, 

hegyoldalakon

• A vasúti területen található illegális hulladék és építési törmelék mennyiségi 

becslése

• Vasúti területen található bérlemények használatának ellenőrzése

• Objektumok fotografikus vizsgálata gyorsabb és biztonságosabb:

– Légvezetékek és légkábelek állapotvizsgálata

– Antennatartó és térvilágítási tornyok vizsgálata

– Épületek, víztornyok vizsgálata

– Hídvizsgálat vágányzár és emelőkosaras jármű nélkül

– Nehezen megközelíthető, bozóttal benőtt kis műtárgyak vizsgálata



Alkalmazott eszközök

DJI Matrice 600 pro drón

• Önsúly: 9.6 kg, teljes felszállósúly: 15,1 kg!

• Repülési idő: kb. 25-30 perc

• Panasonic LUMIX DMC-GH4 fényképezőgép

• 16,05 MP Live MOS képérzékelő (4/3″)

• Wi-Fi és NFC kapcsolaton távvezérelhető

DJI Mavic 2 Pro drón

• Tömeg: 907g  hatótáv: 8 km

• Repülési idő: max. 31 perc

• Integrált Hasselblad L1D-20c kamera, 1” CMOS 

• háromtengelyes gimbal

• 20MP állókép és 4k videó

Stonex S900 RTK GNSS vevő

• a GPS, a GLONASS, a BEIDOU, a GALILEO és a QZSS összes 

jelenlévő konstellációját és műholdas jelét nyomon követi, akár cm 

pontosság elérhető



Vasútvonalak légi térképezése
• Objektumok digitalizálása a térinformatikai rendszerbe (TopoRAIL)

• Vágánytengelyről  nem látható, takarásban lévő vasúti objektumok 

felmérése

• Adatgazdagítás, adatjavítás hatósági adatigénylésekhez, EU-s megfelelés 

támogatására (ERA RINF, VIKI rendszerek)



Földcsuszamlás felmérése

2020. június 17-én- a nagy intenzitású esőzés következtében a Szent Mihály-hegyről 

koncentráltan olyan mennyiségű víz zúdult le, hogy a magával sodort hordalék több 

helyen átbukott a vasútvonalat védő görgetegfogón, elöntve és megbontva a vasúti 

pályát és annak közút felöli rézsűjét.

A havária helyzet a vonatforgalom több héten át történő kizárását valamint 100 millió Ft 

nagyságrendű költséggel járó helyreállítási feladatot generált.

Görgetegfogón átbukott

hordalék
A lezúduló víz által szállított 

hordalék átbukási pontjai a 

vasutat védő görgetegfogón.

A hegy oldalán kialakuló eróziós 

vonalak



Földcsuszamlás felmérése

2020



Engedély nélküli területhasználat 

Illegális hulladéklerakás

Google MÁV



Diagnosztikai kapuk vizsgálata



Térvilágítási vagy rádiós tornyok 

vizsgálata

• Manuális beavatkozást nem igénylő állapotfelmérések biztonságos 

végrehajtása

• Munkatervezés optimalizálása



Hídvizsgálat támogatása

Hídgerenda berágódási nyoma a 

hossztartó felső övén

Pillér felső felülete és felszerkezet 

csatlakozás (~7m magasságban)

Felszerkezet és gyalogjáró ázása (~8m 

magasságban)



3D rekonstrukció kamera felvételekből

• 3D pontfelhő készítés,

• Objektum lokalizáció,

• Metrikus geometria mérésekhez,

• Dőlések, 

• Távolságok, 

• Kígyózás, 

• Űrszelvény,

• Ortofotó, 

• Volumetrikus mérések, köbölés



VIKI3 projekt célja és résztvevői

RINF, nemzeti RINF számára pályahálózat üzemeltetői infrastruktúra adatok gyűjtése (mérés, felmérés, 

adatfelvételezés, adatelemzés, adatfeldolgozás, validálás, hitelesítés, az adatszolgáltatáshoz szükséges 

fejlesztések), folyamatos adatszolgáltatási és adataktualizálás, pályahálózat üzemeltetői környezet 

kialakítása (folyamatfejlesztés, eszközbeszerzés)



VIKI3 beszerzések

● Lézer szkenner

● Képalkotó rendszer

● Pozícionáló rendszer

● Utófeldolgozó szoftver

Státusz: Beadott 

ajánlatok hiánypótlása.

LiDAR beszerzés

● Képalkotó rendszer

● Pozícionáló rendszer

● Felfogató rendszer

● Utófeldolgozó szoftver

Státusz: Árajánlatokra 

vár.

Delta beszerzés - 10 

szett

● LiDAR modul

● Multispektrális kamera

● RTK bázisállomás

● Szoftverek

Státusz: Árajánlatokra 

vár.

Drón beszerzés – 2 

szett

● TEN-T vonalak 

felmérése

● Felmérés kiértékelés

● Betanítás eszközpark 

használatára

Státusz: Beadott 

ajánlatok hiánypótlása.

Felmérés 

szolgáltatás

● 3db nagyteljesítményű 

szerver mesterséges 

intelligenciához

● 40TB SSD és 1 PB 

SAS Storage

● Hálózati eszközök 

40GBe hálózat a 

szerverekhez

● 10 GBe hálózat a 

munkaállomásokhoz

● Kiegészítő alkatrészek

● Licenszek

Státusz: Server és 

storage összeszerelés 

alatt, hálózati eszközök 

érkezőben.

Server, Storage és 

hálózat

● RailView modul

● Automatizált felmérési 

és bedolgozó modul

● Neurális háló modul

● Annotációs modul

Státusz: szerződés 

aláírás alatt.

Mesterséges 

intelligencia

● Összesen 6db 

munkaállomás

● Monitorok

● Perifériák

● Licenszek

Státusz: Kiírásra vár.

Munkaállomások



VIKI3 munkafolyamatok

Előfeldolgozás

LiDAR felmérés Neurális hálók, 

kialakítása

Adatok 

kiértékelése

Eltérés vizsgálatok

Adatok 

ellenőrzése

RINF adatbázis 

építése
XML 

adatkapcsolat

VIKI adatszolgáltatásMesterséges 

intelligencia

Felmérések, 

adatgazdagítás

Drón

felmérés

Delta

felmérés

Adatok 

összegyűjtése

Adatok feltöltése

Workstation 

előfeldolgozás

Szerverre 

másolás

Neurális hálók 

betanítása



VIKI adatkiszolgálás térinformatikából, egyéb 

funkcionalitások

RINF adatbázis építése, gráf 

szemlélet kialakítása. 

Adattisztítások, adatgazdagítások.

Karbantartó felültek, kiértékelés 

jóváhagyási folyamat kialakítása.

Neurális hálók építése, térképi 

modul kiegészítése, automatikus 

kiértékelések elkészítése.

RailView, pontfelhő, riport modul 

kialakítása, analízisek készítése.

Térinformatikai rendszerbe betöltött 

adatok folyamatos átadása XML 

formátumban.



VIKI3 mesterséges intelligencia demo



Multifunkciós mérőjármű

• A közbeszerzés becsült értéke: 

Nettó 5 482 740 133 Ft
1. rész vonatkozásában: Az „Önjáró vasútijármű beszerzése” becsült értéke: nettó 

3 253 984 610,-Ft 

2. rész vonatkozásában: Mérőrendszerek beszerzése és üzembehelyezése a 

MÁV Zrt felsővezeték és GSM-R mérővonatára: nettó 2 122 624 308,-Ft 

Mérőrendszerek áttelepítése a Multifunkcionális mérőjárműre:106 131 215 ,-Ft 

Mérőrendszerek becsült értéke összesen: nettó 2 228 755 523,-Ft



Multifunkciós mérőjármű



Multifunkciós mérőjármű

Videós Pályafelügyeleti rendszer

Felsővezeték mérési rendszer

GSM-R mérési rendszer

ETCS vizsgáló és ellenőrző rendszer

Hely azonosítási rendszer



Multifunkciós mérőjármű

Sín

Kapcsolószer

Alj

Ágyazat

Útátjáró

Kitérő

Egyéb szerkezetek



Multifunkciós mérőjármű(sínvizsgálat)

Síntőrés

Sín különböző felületi hibáiDilatációs szerkezet

felismerése

Szigetelt illesztés, felismerése és 

meghibásodásnak megállapítása



Multifunkciós mérőjármű (alj vizsgálata)

Alj repedés Alj repedés Alj csorbulás

Alj ferdülés Alj berágodás Átlagostól eltérő túl nagy 

aljtávolság



Multifunkciós mérőjármű (ágyazat)

Ágyazat profil hiány

Gyomos ágyazat

Sáros ágyazat

Olajsáros ágyazat

Ágyazat hiány



Multifunkciós mérőjármű

Kapcsolószer típusának  felismerése Kapcsolószer hiány

Repedt heveder Hajlított heveder



Multifunkciós mérőjármű (kitérők)

Kitérők váltójának észlelése, működési 

méretek ellenőrzése
Kitérők keresztezésének automatikus 

felismerése



Multifunkciós mérőjármű



Sorompó felügyelet és kamerarendszer (pilot)

CÉL

 Egyes vasúti átkelőhelyek veszélyeinek csökkentése, 

 A szabálysértések, rongálások hatékony szankcionálhatóságához 

szükséges adatszolgáltatás automatizált biztosítása

EZÁLTAL

 növekszik az elkövetést csökkentő visszatartó erő, amely segít az 

elvárt közlekedésbiztonság szint elérésében.

 Az egyes vasúti átkelőhelyek berendezéseinek távfelügyelete érdekében 

már sikeresen megvalósított pilot rendszer kiegészül 

rendszámolvasásra és rögzítésre is képes kamerákkal, valamint az 

ezekhez illeszkedő menedzsment rendszerrel is. 

 A pilot célja, hogy e funkcionalitásban rejlő lehetőségeket az érintett 

felek valós környezetben tudják vizsgálni.



AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA AZ 

ALÁBBI CÉLBÓL TÖRTÉNHET:

 Folytonos megfigyelés általános 

forgalom monitorozás vagy 

bűnfelderítés, bűnmegelőzés céljából. 

Rendszám metaadatok továbbítása 

szakrendszerek felé;

 Sorompó tilos jelzésén történő 

áthaladás érzékelése, rögzítése. A 

hozzá tartozó rendszám adatok 

továbbítása objektív felelősséget kezelő 

rendszer felé;

 Balesethez vagy rongáláshoz tartozó 

képi és rendszámadatok rögzítése ill. 

elküldése a TIK (illetékes Tevékenység-

irányítási Központ) felé;

TEREPI ADATGYŰJTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

MÁV IP hálózat

Felügyeleti központ

LTE450

MÁV 
adatköz-

pont

NTG

TIK

Video szerver 
és tároló

Kamera stream a 
kamerában rögzítésre kerül

Eseményvezérelt (rongálás) meta adat (rendszám) küldés a TIG-be

Sorompó felügyeleti adatok

Kamera trigger adatok
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networker
Forgács Péter

Rendszámolvasó kamerával kiegészített sorompó felügyeleti rendszer

Rendszertechnikai rajz

MÉRET TÖRZSSZÁM RAJZSZÁM VÁLT

A3 A

MÉRETARÁNY - 2021.12.02 OLDAL 1 / 1

Általános rendszám adatok: szakrendszerek felé

Tilos jelzéshez tartozó rendszám adatok: objektív 
felelősség felé

Rongáláshoz tartozó rendszám adatok: TIK felé

Rendszám adatok felhasználása:

Kamera streamek felhasználása a TIK-ben:

 Baleset esetén
 Rongálás esetén

A kommunikáció útvonala



KAMERÁK ELHELYEZÉSE ÉS FUNKCIÓI:

 Átkelőnként 2 db fejlett rendszámolvasó analitikával és 

SD kártya foglalattal rendelkező kültéri, vandálbiztos 

dome kivitelű kamerát tervezünk telepíteni, mely képes 

helyben rögzíteni a video streameket és bizonyos 

eseményekhez kötötten (pl. a sorompó kar törése 

esetén) képes a rendszám adatokat a felügyeleti 

központba küldeni.

 A sorompó felügyeleti pilot tervezett rendszertechnikája 

számára a felhordó hálózati kapcsolatot az MVM NET 

Zrt. LTE450 hálózata fogja biztosítani.

A KAMERÁK FUNKCIÓI

A pilot rendszer képernyő képe



Winmate tabletek felhasználása

Használjuk? Ne használjuk? 

Ha igen mire?

Oprendszer Win 10

4G nem működik, de Wifi igen

Soros portot tud USB átalakítóval

- Terepi eszközdiagnosztika

- Elaktronikus munkalap

- ????

vidra.andras@mav.hu



Köszönöm a figyelmet!


