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Az M4 metróvonal legfontosabb jellemzői

- A vonal 7,5 km hosszú, 10 állomás épült meg

- A vonalon csúcsidőben 13 szerelvény közlekedik, 2:30-as 

követéssel járművezető nélküli automata üzemmódban 

(MTO)

- Az MTO üzemmódnak köszönhetően a közlekedés 

másodpercre pontosan történik, a vonatok forgalomba 

történő be-, és kiállítása is automatikus

- MTO üzemmód esetén a vonatok távfelügyelet mellett 

közlekednek, a távfelügyeletet az irányítóközpont kijelölt 

munkatársa végzi

- Meghibásodás, vagy forgalmi zavar esetén az állomási 

személyzetek a helyszínen be tudnak avatkozni a vonat 

működésébe, illetve manuális úton tudják a vonatot 

továbbítani



A szerelvények legfontosabb jellemzői

- 15 db 4 motorkocsis Alstom szerelvény (AM4-M4 ATC)

- A szerelvényeken az MTO üzemmód sajátosságai miatt a 

vezetőfülke nincs különválasztva az utastértől, de a vezetőfülke 

kezelőszervei megvannak, a szerelvények kézi vezetése is 

lehetséges

- A szerelvények korszerűek, klimatizáltak, energiatakarékos IGBT 

szaggatós hajtással rendelkeznek, mely rekuperációra is képes, 

valamint teljes hosszban átjárhatók

- A kocsik legkisebb karbantartási ciklusa 8000 km ±10%

- A szerelvények összes futásteljesítménye már meghaladta a 10,6 

millió km-t

- A legtöbbet futott szerelvény több, mint 820 ezer km-t tett meg



A járműtelep

1. Porta („P”) épület
2. Központi („K”) épület
3. Eszterga és PFT járműtároló („E”) épület
4. Járműtároló („T”) épület

Cím: 1119 Budapest, Gyergyótölgyes u. 2



A kezdetek

- A járművek hatósági vizsgájának időpontjától (garanciális időszak) számított 3 
évig a gyártó konzorciuma (Budapest Metro Consortium - BMC) végezte a 
szerelvények karbantartását, és hibaelhárítását (2013 nyarától 2016 
októberéig)

- A frissen „belakott” járműtelep nem minden tekintetben volt alkalmas a 
járműüzemeltetési tevékenységek elvégzésére, kialakításán számos esetben 
változtatni kellett.



A kezdetek



A kezdetek



Karbantartási ciklusok

Ciklus Főbb tevékenységek

4k A szerelvény eseménytárolóinak kiolvasása, az adatok kiértékelése

8k Általános tisztítás, szemrevételezés, kopó fogyó alkatrészek cseréje/utántöltése, kenés, beállítások

16k A 8k-s munkálatokon felül a klímaberendezések 1-es szintű karbantartása

32k Forgóvázak mosása, egyes készülékterek portalanítása, a menekítőajtó, a vonókészülékek, a levegőtermelő 
egység karbantartása, néhány alkatrész cseréje

62k Kocsik közötti átjárók karbantartása, további készülékterek portalanítása. A klímaberendezések 2-es szintű 
karbantartása

125k Az akkumulátor telepek formázása, az összes készüléktér portalanítása. A fékellenállások szétszereléses 
tisztítása, hajtómű és kompresszor olajcsere. Kontaktorok, és a nagysebességű megszakítók (HSCB) 
karbantartása

250k A vontatási inverterek és a segédüzemi konverterek belső tereinek ellenőrzése. A fékvezérlő (EPAC) 
funkcionális tesztje. Áramszedők szigetelésvizsgálata, feszültség alatti mérések



Karbantartási ciklusok

Ciklus Főbb tevékenységek

500k 1-1 tetszőlegesen kiválasztott lengéscsillapító bevizsgálása. Stabilizátor-rúd gömbcsapágyainak cseréje. A 
levegőtermelő egység deszikkáns anyagának cseréje. A vontatási rendszer szellőző ventilátor 
csapágyainak cseréje. További feszültség alatti mérések.

750k A hajtásinverterek és a segédüzemi konverterek gyártói szintű karbantartása. Az összes lengéscsillapító 
felújítása

1000k A forgóvázak szétszerelése, gumialkatrészek cseréje. A hajtóművek felújítása. A légsűrítő berendezések 
felújítása



A BMC alatt…

- A karbantartási stratégia lényege az egyes szerelvények futásteljesítményének „széthúzása” azért, 
hogy a nagyobb (250k-s) karbantartásokra ne egyidőben, hanem egymás után kerüljenek a 
szerelvények

- A karbantartási tevékenységeket 1 műszakban (nappal, vagy éjszaka) kb. 10 fős karbantartó csoport 
végezte

- A hibaelhárítási tevékenységeket folyamatos munkarendben kb. 6 fő végezte

- Az Alstom szerelvényekkel kiszolgált metróvonalak járműtelepein (M2, M4) kezdetben külön, majd egy 
rövid időszakban közös vezetés végezte az irányítói munkákat, gyártói, és helyi mérnöki támogatással, 
minőségbiztosítással

- Külön karbantartástervező munkavállaló gondoskodott a szerelvények napra pontosan lebontott 
futásteljesítmény tervezésével a BKV Zrt Forgalmi Szakszolgálatával kooperálva a sikeres karbantartási 
stratégia érdekében

- Néhány munkavállaló a BKV Zrt-től került át a BMC-hez, valamint a Járműműszaki Főmérnökségen is 
megalakult az elsősorban az Alstom járművekkel foglalkozó Működéstámogató Csoport.



A BMC alatt…

- A gyártói szintű karbantartás opcionálisan meghosszabbodott az 
utolsó szerelvény lejáratának időpontjáig (2016.10.23)

- A BMC több, mint 3 éves működése alatt 477 db karbantartás 
került elvégzésre, a legnagyobb szintű karbantartás 250k-s 
ciklusú volt.

- A BMC működési ideje alatt, 2016-ban kerültek ki a 
szerelvényekből a vezetőfülke válaszfalak, ekkor nyerték el 
végleges kialakításukat.

- A BKV Zrt és a BMC helyi vezetői rendszeres értekezleteket 
tartottak az üzemviteli kérdéseket illetően

- A BKV Zrt feladata volt a Siemens által szállított 
vonatbefolyásoló berendezés üzemeltetése, melyet az M4 
Vontatási Szakszolgálat mérnökei, és folyamatos munkarendben 
dolgozó váltócsoportjai végeztek. A Siemens ehhez oktatást, 
tartalékalkatrészeket és eszközöket is biztosított.
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Sorozathibák

- „Sorozathibának minősül, ha a jótállási időszak alatt a szerződés keretében szállított legalább 

két járműszerelvénynél azonos hiba keletkezik.”

- A jótállási időszakban bekövetkezett sorozathibák:

- Vontatómotor csapágyak zajossága

- Kocsik közötti összekötő kábelek szakadása



Sorozathibák – Vontatómotorok (M4)



Sorozathibák – Kocsik közötti lengőkábelek szakadása



A BKV alatt…

- 2016.10.24.-től a BKV Zrt végzi a szerelvények üzemeltetését

- Az üzemeltetés átvételével igyekeztük megtartani a BMC által 

bevezetett karbantartási és hibaelhárítási struktúrát:

• A karbantartó személyzet egy műszakban, jelenleg 18 fővel végzi 
munkáját (A személyzet „magját” a BMC-től sikerült átvenni)

• A hibaelhárítást (és a 4k-s kiolvasásokat) a váltócsoportok vették át 
4*7 fővel

• A BMC-től megkaptuk a karbantartásokhoz, hibaelhárításokhoz 
szükséges szoftvereket, eszközöket, és tartalék alkatrészeket, 
valamint oktatást biztosítottak a munkavállalóink számára

• Az Üzemeltetéstechnológiai Főmérnökség megalakulásáig továbbra 
is az M4 Vontatási Szakszolgálat váltócsoportjai üzemeltették a 
vonatbefolyásoló rendszer fedélzeti berendezését, mérnöki 
támogatás mellett.



A BKV alatt…

A 24/2016-os rendeletnek megfelelően a járművek üzemeltetése

- Minőségirányítási Rendszer (MIR)

- Energiairányítási Rendszer (EgIr)

- Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR), járműtelepünk esetében EMAS hitelesítés mellett történik.



A BKV alatt…



Amivel van (lesz) dolgunk

- Alkatrészellátás – a kezdeti nehézségek után folyamatosan alakítjuk ki a beszállítói kört. További 

feladatot jelent egyes alkatrészek, részegységek kiváltása korszerűbb típusúra.

- Magasabb szintű karbantartások – a 750k-s karbantartási technológia után az 1000k-s technológia 

kidolgozása

- A teljes járműpark kerékcseréje – a sikeres esztergálási stratégiánknak köszönhetően a kerekek 

mostanra érték el méretük alsó határértékét, így a kerékcserék a most folyó 750K-s karbantartási 

munkák közé jól illeszthető

- A műhelyrendeletnek megfelelően elsősorban a dokumentálási tevékenységek folyamatos fejlesztése

- A karbantartó és hibaelhárító személyzet folyamatos oktatása, a hibaelhárítók esetében az üzem 

közben újonnan jelentkező meghibásodások elhárítására fókuszálva



Vége

Köszönöm a figyelmet!


