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Vontatási energia 
felhasználás mérése,

Mozdony diagnosztika
Utastájékoztatás

Szolgálati menetrend
Karbantartás tervezés

Munkaidő elszámolás stb.

Vontatási energia 
távvezérlés, váltófűtés, 
térvilágítás távvezérlés

KÖFE, KÖFI rendszerek

SIL4 fejlesztési képesség
ProSigma adatgyűjtő

PRORIS biztosítóberendezés 
család
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Biztonság és utastájékoztatás

Egy eset és tanulságai
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Egy eset és tanulságai

- Kábelvágás miatt a térközök és a bejárati jelzők megálljra ejtő szakaszai hamis 
foglaltak

- Vonatközlekedés ideje 7-8 percről 17-19 percre nőtt Háros és Kelenföld között

- A 8.30-tól fennálló hiba után óránként 3-3 vonatra csökkenő kapacitás ellenére 
a főirányító vonatlemondást nem tervezett

- 50-90 perces nyíltvonali és állomási tartózkodások

- Túlterhelés és stressz a személyzetnél
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Egy eset és tanulságai
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Egy eset és tanulságai

- Hangrögzítés nem volt a főrendelkező és a rendelkező között

- Egyszerre három vonatnak történt vágányút állítás

- Egyszerre három hívójelzés kivezérlése történt meg

- A vonatszámot és ezzel együtt a vonatnemet percekkel az indulás előtt írásbeli 
rendelkezéssel módosították
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Egy eset és tanulságai
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Egy eset és tanulságai

- 819 vonat halad az állomásra

- 4542 kihalad, és elhalad a megállj! jelzést mutató V6 jelzés mellett

- 4542 felvágja a 19a kitérőt

- 4542 szembeközlekedik a 819 vonattal
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Egy eset és tanulságai
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Egy eset és tanulságai

- 4542 vonat 15 km/h helyett 40 km/h sebességre gyorsít

- Két tehervonat közlekedését a fejrovatos napló nem tartalmazta

- Háros állomás fejrovatos naplóját az üzemeltető nem tudta bemutatni

- MFB adatok és KÖFE adatgyűjtő korlátozottan, de rendelkezésre állt, de KÖFE a 
jelzőkezelési adatokat nem megbízhatóan rögzíti

- G jelző megállja ejtő szigetelt sín jelfogója mechanikusan ki volt ékelve

- Hibaelőjegyzési könyv nem megfelelően vezetve

- Majdnem 4 órán át nyíltvonalon tartózkodott az érintett vonat
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KÖFI előnyei
ÜGYFELEK

 Valós idejű közlekedési információk 
nyújtása

 Transzparens közlekedési és késési 
információk

 Forgalmi előrejelzések segítik a 
tervezést

 A költségek felügyelete a szükségtelen 
megállások elkerülésével.
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KÖFI előnyei

KOMMUNIKÁCIÓ

 Forgalomirányítók között

 Vonatszemélyzettel

 Tolatási körzetekkel, vasútvállalatokkal

 Utasokkal rendkívüli helyzetben

 Elektrikusokkal, FET diszpécserekkel

 …
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KÖFI előnyei

UTASTÁJÉKOZTATÁS

 Automatizált, vonat vezérelt utastájékoztatás

 Kijelzők a megállókban és állomásokon

 Valós idejű információk bármilyen 

menetrendtől való eltérés esetén.

 Képesség specifikus információk 

továbbítására vészhelyzetben, havária

esemény bekövetkezésekor
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KÖFI előnyei
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KÖFI előnyei
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KÖFI előnyei
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Szükségszerű műszaki fejlesztés
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Létező technológiai megoldásokkal a biztonság 

fokozható, az utastájékoztatás színvonala emelhető



Köszönöm a figyelmet!

Feldmann Márton

vasút-automatizálási üzletág-igazgató

info@prolan.hu


