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Az ETCS forgalomszabályozási elve

A fő cél: a nagy sebességgel haladó vonat biztonságos közlekedtetése ne 

igényelje a pályamenti jelzők jelzéseinek figyelembe vételét (mert úgysem 

lenne kiértékelhető, és a pályáról érkező parancsok egységesek lehetnének).

Az ETCS fedélzeti berendezés ezért pontos és biztonságos információval 

rendelkezik

 a vonatnál alkalmazható sebességről, megfékezettségéről, a vonat 

hosszáról, stb.

 a pályán alkalmazható sebesség(ek) értékéről

 a jármű részére engedélyezett mozgási távolságról

 az egyes pályaoldali különleges feltételekről (vészfékezési tilalom, 

áramszedő, stb) 

így a mozdonyvezető részére biztonságosan meghatározhatja, hogy a vonat 

milyen sebességgel közlekedhet, és ennek betartását felügyeli is.
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Egy kis ETCS történelem

1996 - A nagysebességű vonatok átjárhatósági irányelve

2001 - a hagyományos sebesség átjárhatósági irányelve 

2002 - A nagysebességű vonatok CCS TSI

2005 - A hagyományos vonatok CCS TSI 

2008/57/EC irányelv

2008    - A nagysebességű és a hagyományos vonatok 

konszolidált  CCS átjárhatósági műszaki előírása

….. 

2019/776/EU és a 2020/387/EU módosította a 2016/919/EU 

rendeletet (CCS TSI)
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Egységes vonatbefolyásolás 

egységes forgalomszabályozás

OPE TSI „A” melléklete (kvázi 

jogszabály, de az ERA honlapján 

jelenik meg, és hivatalosan csak 

2015-től érhető el magyarul)

 feltételezi, hogy a vasúti pálya 

minden tekintetben interoperábilis

 feltételezi, hogy minden vonat 

minden tekintetben interoperábilis

szabályok szerint közlekedik 

 Terminológiai egységesítés (?)
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Egy kis OPE Appendix A történelem 

(„ERTMS üzemeltetési elvek, és 

szabályok”) 
Az OPE TSI A melléklete az ERA honlapjára hivatkozik!

2008 - A nagysebességű vonatok üzemeltetési elvei v.1

2008/57/EC irányelv

2012. - A konszolidált  ETCS 2.3.0.d üzemeltetési elvei v.2

2013. - A 3.3.0 ETCS verzió üzemeltetési elvei v.3

2015. - A v.4 verzió megjelenése (immáron magyarul is)

2019.A v.5 verzió a 3.4.0. és a 3.6.0. ETCS verziókhoz (és még csak 

angolul!)
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Az egységes 

forgalomszabályozás 

alapelve

Pályamenti jelzők és ETCS szerinti közlekedés esetén ez a lényeg: 

„követnie kell” a DMI-n megjelenő vezetőállás-jelzéseket, és - ha 

előírják – esetleg a pályát (és a jelzőket is) meg kell figyelni és 

figyelembe kell venni.
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ERTMS szabályok, ETCS szabályok

 A MÁV az ETCS-t fokozatosan vezeti be, ezért a 

pályamenti jelzők és a DMI jelzései egy időben 

érvényesülnek.

 Az egységes ERTMS szabályok még nem vezethetők be, 

így a tiszta „ERTMS üzem” és a vegyes „ETCS üzem” 

különbözik

 Ha lesz MÁV nagysebességű pálya pályamenti jelzők 

nélkül, akkor adott szakaszon kialakítható az ERTMS 

üzem, ahol már csak a DMI jelzéseit kell figyelembe venni 
(A MÁV a 80a vonalon egy ideig tervezte a bevezetését, a tervezett 

budapesti vasúti alagutakban jelenleg is figyelembe vesznek ilyen 

üzemet)
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Egységes vasúti szabályozás F.1, F.2, és 

a MÁV  ETCS utasítás alapelve

 A pályamenti jelzéseket mindenkinek ismernie kell (F.1. 

Jelzési utasítás, ETCS és GSM-R jelzések)

 Az F.2. Forgalmi Utasítás szabályai mindenkire 

érvényesek, 120 km/h feletti közlekedéshez jól működő 

ETCS fedélzeti berendezés és GSM-R is kell,

 ETCS-el felszerelt körzetben jól működő ETCS fedélzeti 

berendezéssel ETCS módban kell közlekedni.

 Az ETCS közlekedési szabályozás része a GSM-R 

mozdonyrádión kiadott utasítások és azok nyugtázása  
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Egységes európai vonatbefolyásolás  a 

MÁV szabályozási rendszerében

2014-2015-ben európai 

támogatással ETCS 

forgalmi tanulmány 

készült, amelyben 

vizsgálták az ETCS 

üzemmódok 

illeszthetőségét a MÁV 

forgalmi technológiába 

(ETCS utasítás és 

kockázatelemzés)  
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Néhány figyelembe veendő megfontolás

A szabad állású vasúti jelzők sebességparancsát a DMI 

vezetőállásjelzés módosíthatja 

 így az állomásokon az alkalmazható sebesség egy vágányúton 

belül kedvezőbb lehet

 a térközökben permisszív jelzőket használunk, ezek tovább-

haladást tiltó állása a DMI vezetőállásjelzés alapján 

meghaladható (pl vonali sorompó zavara esetén csak a sorompó 

körzetében kell 15 km/h-val menni)

 A jelzőkitűzésben a hagyományos („jelfeladással megnövelt”) 

általános fékút figyelembe vétele nem is lenne szükséges (az 

ETCS tudja, hol kell megállni)



Az ETCS-el kapcsolatos utasítások hierarchiája

 F.1. Utasításba került

 Vezetőállás jelző alkalmazása, működése

 Az Európai Vasúti Forgalomszabályozó Rendszerhez (ERTMS)  

kapcsolódó jelzések

 F.2. Utasításba került

 A GSM-R hálózat, a GSM-R fedélzeti berendezés, az RBC 

definíciói, az ETCS forgalmi szabályok hivatkozása,

 Az ETCS menetengedély, 

 Az eljárás megállj jelzés esetén

 F.2. Utasítás függelékébe kerültek

 Az ETCS írásbeli rendelkezés minták 

 Az E.1. Utasításban módosultak

 A mozdonyszolgálati beoszthatóság feltételei
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Az ETCS utasítások hierarchiája (folytatás)

Utasítás az ETCS vonatbefolyásoló rendszerrel történő 

közlekedésre (ETCS forgalomszabályozók és 

mozdonyszemélyzet számára)

ETCS Kezelési Szabályzat (mozdonyszemélyzet számára 

járműtípushoz kötött)

THALES, SIEMENS ETCS munkaállomás (RBC központ) 

Kezelési Útmutató (ETCS forgalomszabályozók számára)

Vasúti Vezetékvilág online szakmai 

konferencia 2020
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Az egységes európai vonatbefolyásolás  

a MÁV szabályozási rendszerében

2016-2019 között több körben 

módosítva véglegesedett a MÁV 

utasítása az ETCS 

vonatbefolyásoló rendszerrel 

történő közlekedésre.

Az ITM Vasúti Hatósági 

Főosztálya 2019-ben jóváhagyta.
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Az ETCS-el történő közlekedésre 

vonatkozó utasítás szabályozási fejezetei

 Általános rendelkezések, fogalom-meghatározások, ETCS és GSM-R 

berendezések kezelési kötelezettsége

 Közlekedés az egyes ETCS üzemmódokban

 Közlekedés az ETCS fedélzeti berendezéssel (vonat menetének 

kezdete, vége, szintátmenetek, TAF)

 Különleges üzemi esetek (menetengedély végének meghaladása, kézi 

átkapcsolások, intézkedések vészhelyzet esetén, stb)

 A GSM-R mozdonyrádió használata (hálózatválasztás, vonatazonosító, 

gyorshívások, vészhívás, stb)

 Meghibásodások (RBC vagy GSM-R kapcsolati hibák stb)

 Az ETCS forgalomszabályozást végző személyzet intézkedései

 Függelékek (fontosabb rövidítések, szimbólumok, nemzeti értékek)
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Az ETCS általános műszaki szabályozása 
(több tízezer oldal)

 ETCS FRS, SRS, subsetek, stb

 ETCS szabványok (DMI, ETCS marker board, stb)

 ETCS megfékezettségi és fékútszámítási szabályok

 ETCS körzetek, entitások, stb egyedi azonosítóinak 

(NID_C, NID_ENGINE, NID_RBC, stb) nemzetközi és 

nemzeti szabályozása

 Az RBC-OBU kommunikációhoz szükséges hitelesítő 

kulcsok létrehozásának, kezelésének szabályozása

 MÁV ETCS feltétfüzet (ETCS L1 és L2)

 MÁV ETCS tervek tartalmának szabályozása (beleértve az 

ERA előzetes ETCS engedélyéhez szükséges terveket)

 Határátmeneti ETCS megállapodások stb
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Köszönöm figyelmüket!

gorog.bela@mav.hu
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