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A jelző és biztosítóberendezések célja, vele 

szembeni elvárások

Bizonyos biztonsági követelmények teljesülésének ellenőrzése

Bizonyos állapotok rögzítése a közlekedés idejére vagy valamilyen 

emberi tevékenység megtörténtéig

Jelzés adása a jármű (járművezető) felé

Működtetési illetve automatizálási funkciók

A biztonságossággal és megbízhatósággal kapcsolatos elvárások fokozatosan 

növekednek (lásd még társadalmilag megtűrt kockázat kérdésköre) 
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Elvárt funkciók bővülése

• Hagyományos biztonsági funkciók részletgazdagabb/egyes helyszínekre jobban 

rászabható megvalósítása

• Új biztonsági funkciók megvalósítása a konkrét berendezésen belül 

• Nagyobb biztosítóberendezési rendszerek képzése (távvezérlés, KÖFI)

• Rendelkezésre állás növelése

• Forgalmi szolgálat munkájának könnyítése (ÖJÜ, egyes funkciók automatizálása, 

menetrend alapú vonatirányítás,…)

• Diagnosztika térhódítása

• Kapcsolódó rendszerek kiszolgálása (FOR, utastájékoztatás, térvilágítás 

vezérléshez adat átadás, stb.)
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Sebességemelési elvárások

120 km/h feletti sebesség
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Állomási berendezésekben kis mértékű változás

Térközbiztosító berendezésekben kicsit nagyobb 

változás

Sorompóberendezésekben markánsabb 

funkcionális módosítások

ETCS

160 km/h feletti sebesség

Követelmények még 

kidolgozandók!

Állomási berendezésekben kis mértékű változás

Térközbiztosító berendezések ??? 

Jelzők ??? Vegyes üzem vagy tisztán 

nagysebességű?

Sorompóberendezések (talán) nem lesznek

ETCS



A berendezésállomány sokfélesége 1.
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MEGNEVEZÉS ÖSSZESEN

db

JELZŐBER. ÖSSZESEN: 229

ELLENŐRZŐRETESZES BERENDEZÉS 5

KULCSRÖGZÍTŐS BERENDEZÉS 39

ELEKTROMECHANIKUS BERENDEZÉS 44

FÉNYJELZŐS MECHANIKUS BERENDEZÉS 48

MECHANIKUS BER. ÖSSZESEN: 136

MEGNEVEZÉS ÖSSZESEN

db

VES  BERENDEZÉS 2

INTEGRA  BERENDEZÉS 0

D55.tip. BERENDEZÉS 234

D67.tip. BERENDEZÉS 3

D70, D70V.tip. BERENDEZÉS 17

SZT.tip. BERENDEZÉS 5

KA69.tip. BERENDEZÉS 7

SZK.tip. BERENDEZÉS 4

WSSB.tip. BERENDEZÉS 4

EGYSZERŰSÍTETT  JELFOGÓFÜGGÉSES 

BERENDEZÉS
8

JELF. FÜGG. BER. ÖSSZESEN: 284

ELEKTRONIKUS ÁLLOMÁSI 

BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS ÖSSZESEN: 
69



A berendezésállomány sokfélesége 2.

Bikal,  2022. 10. 05. 6

MEGNEVEZÉS
ÖSSZESEN 

db

TELJES CSAPÓRUDAS SOROMPÓ ÖSSZESEN 211

FÉLSOROMPÓ JELZŐFÜGGÉSSEL (jelzővel ellenőrzött is) 655

FÉLSOROMPÓ JELZŐFÜGGÉS NÉLKÜL 386

FÉLSOROMPÓ VONATSZEMÉLYZETNEK VISSZAJELENTETT 22

FÉLSOROMPÓ ÖSSZESEN: 1063

FÉNYOROMPÓ JELZŐFÜGGÉSSEL (jelzővel ellenőrzött is) 376

FÉNYSOROMPÓ JELZŐFÜGGÉS NÉLKÜL 625

FÉNYSOROMPÓ VONATSZEMÉLYZETNEK VISSZAJELENTETT 232

FÉNYSOROMPÓ ÖSSZESEN: 1233

ÚTÁTJÁRÓK ÖSSZESEN: 2507



A berendezésállomány korösszetétele
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Akár ő is építhette volna sok ma is 

üzemelő biztosítóberendezésünket…



A berendezésállomány korösszetétele
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Műszaki szakmák egymásrautaltságának növekedése
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Forgalom:  korszerű biztosítóberendezés nélkül a megnövekedett vonatmennyiség nem 

közlekedtethető le;

Távközlés: a távvezérlés (KÖFI) adatátviteli utak nélkül nem működik;

Erősáram: - a biztosítóberendezési áramellátó rendszerek második betápláló hálózata;

- váltófűtő rendszerek szükségessége - nincs személyzet a váltótisztításra;

Pályafenntartás: 

- a szigeteltsínek száma, jelentősége csökken (tengelyszámlálós foglaltság érzékelés),

- nagysugarú kitérők elterjedése – bonyolultabb szerkezetek - közös feladat a hibamentes

működés biztosítása; 

A rendelkezésre állás jelentősége megnőtt:

- Egy hiba a sűrű vonatforgalom miatt igen nagy zavartatást, vonattorlódást tud okozni. Sok 

esetben nincs lehetőség a kikerülésére. 

- Nincs helyi személyzet, nincs „visszaesési szint”, nincs forgalmiszemélyzettel felügyelt 

állomástávolságban való közlekedés.



Az üzemeltető személyzet

Létszámok, létszámhiány

Korösszetétel: 

- műszerészeknél – elöregedés – nem lesz aki átadja a tudást,

- felsőfokú végzettségűeknél – ismét megjelentek a fiatalok (lassú 

fiatalodás)

Képzés kérdésköre:

- nincs kellő állami képzés speciális vasúti ismeretekre (sem középfokú, sem felsőfokú);

- kevés a közlekedési/vasúti témát (kreditet) felvevő felsőfokú hallgató, ezért  az elméleti 

tudás a szakmából kezd hiányozni;

- mindenhez nem lehet érteni – egyszerre van jelen a XIX., XX. és a XXI.  századi 

technika; 
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Számítógép kezelés, informatikai ismeretek
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Az új technológiák  miatt, nagyobb számítástechnikai 

tudásra van szükség:

• Többféle számítógépes diagnosztika használata (pl.: sorompó, 

térközjelzők, biztosítóberendezés, ETCS)

• Más –más zárt hálózatokon kell használni, így a laptopok 

konfigurációját is el kel tudni végezni

• A diagnosztikai szoftverek használatát is meg kell tanulni 

(minden gyártó más)

• A diagnosztikai adatokat is fel kell dolgozni (p.: Excel)



Diagnosztika
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Helyi diagnosztika (ki kell menni a helyszínre):

• Beépített egy berendezésbe (pl.: SIMIS IS GILVIS)

• Külön Pc gyűjti az adatokat

• Egy laptop segítségével csatlakozunk (pl.: MSTT)

• Számítógép támogatású vizsgálatok (egységvizsgáló gép, váltóerőmérés)

Táv diagnosztika (bárhonnan elérhető, vagy egy dedikált helyről):

• Számítógépre telepíthető szoftver segítségével (Pl.:SIMIS LC)

• WEB-es eléréssel (MPQ)



Diagnosztika
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Helyi diagnosztika előnye:

• Biztonságos

• Hiba keresésnél, rendelkezésre ál a helyszínen

Helyi diagnosztika Hátránya:

• Utólagos hiba elemzésnél, vagy adat szolgáltatásnál a 

helyszínre kell menni! Ez sok idő, és üzemanyag.

Táv diagnosztika Előnye:

• Bármikor rendelkezésre áll, pár perc alatt hozzájutunk 

adatokhoz

Táv diagnosztika Hátránya:

• Nagyobba biztonsági kockázat (Cyber biztonság)



Cyber biztonság
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Elektronikus biztosítóberendezések, KÖFI rendszerek:

• Hálózatokon kommunikálnak

• A berendezések, kezelő felületek általános operációs 

rendszereken futnak (Pl.: Windows, Linux)

• Csatlakoznak hozzá diagnosztikai gépek vagy portok.

• Vállalkozói távdiagnosztikai lehetőségek (jogosultság 

management, tűzfal kérdések)

Plusz feladatok (Biztonsági rések betömése):

• Hálózatok biztonságossá tétele (Zárt hálózat)

• Külső eszközök használatának letiltása

• Táv diagnosztika is belső hálózaton működjön

• Hozzáférések korlátozása

• Diagnosztikai laptopokat folyamatosan biztonságos állapotban kell 

tartani (Vírus irtás).



Vállalti adminisztráció változása, számítástechnikai 

rendszereken keresztüli működése
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SAP bevezetése

Számítógépen kezelt munkalapok,

Munkák tervezése,

Anyagigénylés,

Térinformatikai rendszer

Hibanyilvántartások 



Teljesen új rendszertechnikák bevezetése
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ETCS L2 

Elektronikus biztosítóberendezések újabb verziói

Új tengelyszámláló rendszerek

Elektronikus sorompóberendezések

Pályamenti járműellenőrző rendszerel

Új jelzést adó eszközök, LED optikák



17

ETCS L1 rendszerek

ETCS L2 rendszerek

ETCS rendszerek kiépítése a MÁV hálózatán – 2023 

végén tervezetten üzemelő ETCS rendszerek
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KMS (Key Management System) létesítése Magyarországon

External KMC

RBC

RBC

RBC

KMC

KDC

Mailserver

RBC

OBU

OBU

External KM-Domain MAV KM-Domain

Fő funkció: szabványos formátumú, és megfelelő kriptográfiai 

eljárással titkosított ETCS hitelesítő kulcsok létrehozása, 

szétosztása, kezelése az ETCS L2 közlekedés biztonságos 

lebonyolításához

Megvalósítás: 2021.08. – 2023.12.

Bikal,  2022. 10. 05. 18

Ez ETCS titkos kulcsok kezelésével a biztosítóberendezési 

szakmának új funkciója jött létre, ami a Vasútvállalatokkal 

(játműflotta üzemeltetőkkel) közvetlen kapcsolatot jelent



Központi forgalomirányítás terjedése

NIF-es vonalrekonstrukciók mindegyike tartalmazza

A MÁV Zrt. beruházásában:

• 1. Kelenfóld (kiz) – Hegyeshalom 

• 70. Rákospalota-Újpest (kiz.) – Vác KÖFE – Szob oh.

• 80. Füzesabony (kiz.) – Miskolc KÖFE – Mezőzombor (bez.)

• 100a Kőbánya-Kispest (kiz.) – Cegléd (KÖFE)-Szolnok (kiz.)

• 140. Cegléd (kiz.) KÖFE) – Kecskemét (kiz.) KÖFE

Budapest – Kelebia vonal
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KÖFI kiépítés 
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Anyagbeszerzés 

A sokféle rendszer sokféle alkatrészt, sokféle gyártói támogatást igényel

Gond:

• A közbeszerzési eljárások műszaki logikától eltérő rendszere

• Az  alkatrészek részletes specifikációival nem rendelkezünk,

• DKÜ
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Köszönöm megtisztelő  figyelmüket!

Bikal,  2022. 10. 05. 22


