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Forgalmi technológiai osztály

Elhelyezkedés a MÁV Zrt. szervezetében
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Az osztály főbb feladatai

• Menetrendi véleményezések

• Menetrendi utasítás

• Menetrendi segédkönyv

• Vágányzári feladatok

• Forgalmi technológiák

• Különvonati technológiák

• Infrastruktúra fejlesztések

• Informatikai fejlesztések

Forgalmi technológiai osztály
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Menetrend

Éves

Évközi

Különvonati

Vágányzári

Menetrendszerkesztés
a nem nyílt hozzáférésű MÁV Zrt. vasútvonalak részére

(Gyermekvasút, Balatonfenyvesi Kisvasút)

Menetrendek a Tram-train városi szakaszára  VPE Kft.
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Menetrendi véleményezések

Éves menetrendek

• Forgalmi alapadatok átadása (pl. keresztezési időközök)

• HÜSZ mellékletek forgalmi adatainak aktualizálása

• Forgalmi jellegű menetrendi javaslatok átadása a MÁV-START Zrt.

részére

• MÁV-START Zrt. által összeállított menetrendtervek előzetes,

szerkesztés előtti véleményezése

• A kiszerkesztett szolgálati menetrendek technológiai véleményezése

• A forgalmi, technológiai jellegű észrevételek, igények átadása a VPE

Kft. és a MÁV-START Zrt. részére

• A menetvonalak kiutalása előtti összehangolás

• Kiutalást követő felülvizsgálat, esetlegesen finomhangolás

• Csatlakozási táblázatok aktualizálása



6

Menetrendi véleményezések

Évközi menetrendek

• Javaslatok átadása a MÁV-START Zrt. részére a Közforgalmú

menetrend 1., 2. és 3. sz. pótlékaihoz, valamint a balatoni elő- és

utószezoni menetrendekhez

• Javaslatok összehangolása a MÁV-START Zrt., az ITM, a KTI és a

MÁV Zrt. részvételével

• A javaslatok alapján kiszerkesztett szolgálati menetrendek

technológiai véleményezése

• A technológiai jellegű észrevételek, igények átadása a VPE Kft. és

a MÁV-START Zrt. részére

• A végleges menetrendek vizsgálata, szükség szerint

finomhangolás

• Csatlakozási táblázatok aktualizálása
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Menetrendi véleményezések

Különvonatok

• Rendszeresen három vállalkozó vasúti társaság

• Évente átlagosan 30-40 különvonat

• Menetrendi véleményezés, állomási technológiába illeszthetőség 

részletes vizsgálata

• Különvonati technológia összeállítása, kiadása
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Menetrendi utasítás

• A Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság adja ki

• Csak elektronikus formátumban jelenik meg

• A hatályba lépést követően évente 3 alkalommal történő

aktualizálás

• Éves és évközi menetrendi módosításokhoz igazodva a

vonatszámcsoportok módosítása a MÁV-START Zrt. által

megadott új viszonylatoknak megfelelőlen

• A következő menetrendi évhez történő aktualizálás

előkészítése

• Az aktualizálási folyamat koordinálása

• Vezetői felülvizsgálat, jóváhagyás
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Menetrendi segédkönyv

• Az évközi módosítások hatálybaléptetése a Közforgalmú

menetrendi pótlékokkal egyidőben

• A HÜSZ és Menetrendi segédkönyv adatainak

összehangolása

• A soron kívüli változások (pl. 150-es vonali vágányzár)

miatti feladatok koordinálása

• A Menetrendi segédkönyv kivezetése a DIGÍR projekt

keretében
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Vágányzárak előkészítése

A Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság képviselete

• a havi rendszerességgel megrendezett Központi

Vágányzári Bizottság munkájában

• az évente a nagyzavartatású kapacitáskorlátozások

tervezésével kapcsolatos többnapos megbeszéléseken
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Forgalmi technológiák

• 150 napos tervezési, egyeztetési folyamat

• A Forgalmi technológiai osztály részvétele a vágányzári

forgalmi technológiák kidolgozásában a vágányzár kezdete

előtti 104. naptól

• A vágányzári menetrendek véleményezése és

véleményeztetése, az észrevételek átadása a VPE Kft. részére

• A vágányzári menetrendi igények és ütközések egyeztetése

• Utastájékoztató hirdetmények véleményezése, az észrevételek

átadása a MÁV-START Zrt. részére

• A végleges Forgalmi technológia kiadás előtti felülvizsgálat

• Vezetői jóváhagyás
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Forgalmi technológiák
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Forgalmi technológiák
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Forgalmi technológiák

Kihívások

• a Budapest elővárosi vonalakon tervezett nagyzavartatású

vágányzárak alkalmával esetenként 104 napnál kevesebb idő áll

rendelkezésre a feladatok elvégzésére

• a személyszállító vonatok mennyisége miatt a menetrendek

összehangolása egyre bonyolultabb és hosszabb időt vesz

igénybe

• az árufuvarozó vasúti társaságok igényeinek figyelembe vétele

• szűk állomási kapacitások

• a Vágányzári utasítás 5. sz. mellékeltének tartalmi és formai

aktualizálása  befejeződött, kiadás és bevezetés előtt
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Forgalmi technológiák

Havaria helyzetek

• Nagymaros – Szob esőzés miatti hegyomlás (2020)

• COVID-19 pandémia (2020)

• Kőbánya-Teher állomás biztosító berendezésének meghibásodása

(2021)

Rendezvények

• Tour de Hongrie (2021)

• Giro d’Italia (2022)
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Infrastruktúra fejlesztések

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

MÁV Zrt.

Egyéb
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Infrastruktúra fejlesztések

Feladatok

• Adatszolgáltatás a tervezéshez (pl. forgalom volumen)

• Előzetes tervek véleményezése (pl. vágánygeometria)

• Forgalmi és erősáramú szimulációkon való részvétel (menetrend 

alapú tervezés)

• Tervezési dokumentációk véleményezése

• Megvalósíthatósági tanulmány véleményezése

• Kiviteli tervek jóváhagyása

• KÖFI központok elhelyezkedése

• Épületek, irodák kialakítása, berendezése

• Építési kivitelezési fázistervek véleményezése
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Infrastruktúra fejlesztések

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

• 29, 82, 85,87, 100, 101, 108, 120, 135, 140, 142 sz. vasútvonalak

• Déli Összekötő Vasúti Híd

• Budapest-Keleti – Kőbánya felső 3. vágány

• Rákos - Rákosliget

• Nagysebességű vasútvonalak (Varsó, Kolozsvár)

• Ferencvárosi fejlesztések (átemelés, Népliget mh.)

• Közlekedési múzeum

• Intermodális csomópontok (Bicske, Debrecen, Dunaújváros, Eger,

Kecskemét, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Tatabánya,

Zalaegerszeg)

• Központi Forgalomirányítás alá vont vasútvonalak bővítése
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Infrastruktúra fejlesztések

MÁV Zrt.
• Szeged-Röszke

• Állomásfelújítások: Budapest-Nyugati, Celldömölk, Debrecen,

Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Szolnok

• Kis-Gellérthegyi alagút - Budapest-Déli pu

• Nagykáta-Újszász, Szolnok-Abony, Almásfüzitő-Komárom

• 1-es vonal: KÖFI és ETCS kiépítése

• Balatonfenyvesi kisvasút
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Infrastruktúra fejlesztések

Egyéb beruházások

• Budapest – Belgrád projekt

• Magyar faluprogram (állomásépületek, peronok)

• Katonai rakodók fejlesztése

• Deltavágányok építésének lehetősége (pl. 140-136-os vonalak)

• Budapest-Kelenföld – Budapest-Nyugati vasúti alagút

• H5-ös HÉV nagyvasúti csatlakozása Óbudánál

• H6-os HÉV belső felszíni szakasz MÁV csatlakozása
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Informatikai fejlesztések

MGM2
Menetvonalak grafikus megjelenítése - 2.fázis

• Vágányzári forgalmi tervezést támogató funkciók

o Grafikus tervezés a lassúmenetek figyelembe vételével

o Állomási kapacitáselosztás tervezése

• Vágányzári technológia végrehajtását támogató funkciók

o Minden vágányzárhoz menetrendábra készül  exportálás

o Több, egyidejű vágányzár forgalmi adatai egy ábrán jelennek 

meg

o Vállakozó vasúti társaságok hozzáférése az információkhoz

(a jogosultságoknak megfelelően) 



22

Informatikai fejlesztések

DIGÍR

• Menetrendi segédkönyv kiváltása

• Új, bővített tartalmú szolgálati menetrend formátum

• A menetrendi segédkönyv adatainak elemzése

• Az új formátumú szolgálati menetrendbe átemelendő adatok

azonosítása

• Az új formátum tervezése

• Új jelölések alkalmazása, az eddigiek megtartása

• Munkacsoport a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a GYSEV Zrt. és

a VPE Kft. munkatársaival



23

Informatikai fejlesztések

Integrál ügyfélkapcsolati rendszer - IÜR

• Menetrend lekérdezés funkció megújítása

o Menetrendek exportálása pdf formátumba

o A tartalom telefonon, tableten is megjeleníthető

• Vonatközlekedési adatok megjelenítése (grafikus felületen is)

• CORE felületek kialakítása (böngészőfüggetlen működés)

• Szolgáltatás pontosítás informatikai teljeskörű bevezetése 

(folyamatban)
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Informatikai fejlesztések

Integrál ügyfélkapcsolati rendszer - IÜR

• Érkező-Induló vonatok jegyzékek

o Informatikai fejlesztés az állomási statikus utastájékoztatás 

támogatására

o Állomási adatok rögzítésének egyszerűsítése (vágányszámok)

o Vonatpótló autóbuszok megállóhelyek kezelése

o Ötféle jegyzék készíthető

o A megújított formátumú jegyzékek bevezetése vonalanként 

megkezdődött
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Köszönöm a figyelmet!


