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SZIR történet a kezdetektől (1)

1985. A MÁV SZÜ javaslat szállításirányítási rendszerre

1986. A MÁV vezetése jóváhagyja a SZIR megvalósítás 
tervét

1988-89. Hitelfelvételi eljárás a Világbankkal, nemzetközi 
pályáztatás

1991. Andersen Consulting a nyertes vállalkozó, a SZIR 
projekt indul…

1992-94. Üzleti folyamat tervezés, rendszertervezés, 
programozás

1993-94. Bevezetés tervezés+oktatástervezés+oktatás

1995. SZIR felügyeletek megalakítása (központi/területi), 
első rendszergazdai és felügyeleti tanfolyam

1995. Területi próbaüzem (Miskolc, május-szeptember)



SZIR történet a kezdetektől (2)

1995. A hálózati próbaüzem felfüggesztése (november 
19.)

1996. A SZIR próbaüzem újraindul (május) 

1997. A SZIR éles üzeme (január)

1997. Első számítógépes fuvaroztatói kapcsolatok

1999. Adatcsere terv a GYSEV-vel és TCP/IP kapcsolat

2000. HERMES adatcsere (GySEV, ZSR, SZ)

2002. Elektronikus fuvarlevél kezelés

2004. Az EU-ba lépés, a működés kiterjesztése több 
vasúti társaságra

2013. Az RCH az anyavállalat IT rendszerét használja



SZIR történet a kezdetektől (3)



SZIR projekt (1)

A projekt célja: mind a négy komponens fejlesztése



SZIR projekt (2)



SZIR projekt (3)



SZIR projekt (4) – hibajavítás, változtatás



GÉPÉSZET
• mozdonyszolgálat

• teherkocsi karbantartás

SZIR funkcionalitás (1)

ÁRUFUVAROZÁS
• ügyfélkapcsolat

• kocsiszolgálat, kocsielosztás

• áruirányítás

• határkezelés

• futástervezés, futásfelügyelet

• díjszabás

• elszámolás

FORGALOM
• menetrend

• operatív vonatforgalmi tervezés

• állomási technológia

• rendező pályaudvari tevékenység

• vonat-összeállítás

• vonattovábbítás

• határforgalom



SZIR funkcionalitás (2)

A vonattovábbítás témakör fő párbeszéde



SZIR informatikai technológia (1)



SZIR informatikai technológia (2)

A SZIR rendszer 
tervező eszköze



Adathálózat fejlesztés a SZIR-hez (1)



Adathálózat fejlesztés a SZIR-hez (2)

HERMES adatkapcsolatok kiterjesztése (HOSA)

SZIR terminálok kapcsolódása korszerű adathálózatba



Bevezetés tervezés



Oktatás (0)



Oktatás (1)



Oktatás (2)

Segédletek készültek a 
párbeszédek használatához



Oktatás (3)

1994. SZAK (Számítógépre
Alapozott Képzés) off-
line program

1998. 

1995



Bevezetéstől napjainkig (0)

Az 1996-os projektzáráskor 
átadott két video kazetta



Bevezetéstől napjainkig (1)

SZIR és kapcsolódó rendszerek – 1995



Bevezetéstől napjainkig (2)



Bevezetéstől napjainkig (3)



Bevezetéstől napjainkig (4)

Rendkívüli SZIR események 
kezelési terve

(ma ezt működés-folytonossági 
tervnek nevezzük)



Bevezetéstől napjainkig (5)

SZIR és kapcsolódó rendszerek – 2000



SZIR funkcionalitás (6)



Bevezetéstől napjainkig (7)

SZIR és kapcsolódó rendszerek – 2001



Bevezetéstől napjainkig (8)

SZIR és kapcsolódó rendszerek – 2004



Bevezetéstől napjainkig (9)

SZIR és kapcsolódó rendszerek – 2006



Bevezetéstől napjainkig (10)

SZIR és kapcsolódó rendszerek – 2009



Bevezetéstől napjainkig (11)

SZIR és kapcsolódó rendszerek – 2012



Bevezetéstől napjainkig (12)

SZIR és kapcsolódó rendszerek – 2013



A SZIR árufuvarozási moduljai (1)

A szűken vett árufuvarozási modul fő részei

 Szállítási megbízások kezelése

 Kocsiirányítás, kocsitörténet

 Kocsielosztás

 Műszaki kocsiszolgálati funkciók

 Fuvarlevél-kezelés (Új Fuvar)

 Ügyfelek tájékoztatása (SZIRINFO)



A SZIR árufuvarozási moduljai (2)

A szállítási megbízás (SZMB)

 Elektronikus adathalmaz, amely végigkíséri egy rakott 

vagy üres kocsi és hozzá kapcsolódó küldemény 

kezelését a teljes árufuvarozási folyamat során

 Adatcsoportjai

 Továbbítási adatok (feladási és rendeltetési állomás, stb,)

 Ügyféladatok (megbízó, feladó, címzett, költségviselő)

 Kocsimegrendelési adatok (opcionális)

 Egyéb adatok: korlátozások, szolgáltatások, kezelések, stb.

 Az SZMB-n alapul

 A kocsiirányítás, kocsitörténet► ÚJ Fuvar, SZIRINFO

 A kocsielosztás



A SZIR árufuvarozási moduljai (3)

A kocsiirányítás egy adott kocsi mozgásainak (vonatba 

sorozás, kisorozás, határátlépés, stb), állapotainak és 

ezek változásainak folyamatos rögzítése.

A kocsitörténet egy adott kocsi mozgási és 

állapotváltozásainak időrendbe fűzése.

Tartózkodási hely szerint egy kocsi lehet 

 Vonatba sorozva (tartózkodási helye ꞊ vonat aktuális 

jelentő állomása) vagy

 Állomáson (vonatba nem sorozva) vagy

 Műhelyben, járműjavítóban, mosótelepen vagy

 MÁV hálózatán kívül



SZIR árufuvarozási moduljai (4)

SZMB-hez tartozás szerint egy kocsi lehet:

 SZMB-hez tartozó (egyszerre csak egyhez) vagy

 SZMB-hez nem tartozó

Az SZMB-hez kötéssel a kocsi felveszi az SZMB adatait, a 

leválasztás után köthető újból SZMB-hez..

Az SZMB-hez kötés fontossága:

• Vonatba sorozni csak SZMB-hez tartozó kocsit lehet

• Fuvarlevelet létrehozni SZMB alapján lehet (számottevő 

közös adathalmaz)



A SZIR árufuvarozási moduljai (5)

Rakodási állapota szerint egy kocsi lehet:

 Üres, Ü (SZMB-hez tartozás opcionális) vagy

 Berakás alatti, Ba (SZMB-hez kell tartoznia) vagy

 Rakott, R (SZMB-hez kell tartoznia) vagy

 Kirakás alatti. KA (SZMB-ről leválik)

Ü Ba

RKa



A SZIR árufuvarozási moduljai (6)

Tisztasági állapota szerint egy kocsi lehet

Nem mosott (NM), Mosandó (MD), Fertőtlenítendő (FD),

Mosott (M), Fertőtlenített (F)

F

M

FD

MD

NM



A SZIR árufuvarozási moduljai (7)

Sérülési állapota szerint egy kocsi lehet:

Üzemképes (OK), Vizsgálandó (VZ), Javításos (JV), 

Futójavításban (FJ)

OK

VZ

FJ

JV



A SZIR árufuvarozási moduljai (8)

Karbantartási állapota szerint egy kocsi lehet:

Nem hívott (OK), Fővizsgára hívott (FH), Részlegvizsgára 

hívott (RH). Fővizsgán (FV), Részlegvizsgán (RV)

RV

FV

RH

FH

OK



A SZIR-beli kocsielosztás (1)

A SZIR-beli kocsielosztás az a folyamat, amelynek során a 
rendszerben rögzített kocsiigényekhez (igényoldal) 
hozzárendelik az igények fedezésére felhasználható 
kocsimennyiséget (készletoldal)

Az igényoldal forrása: 

• Az SZMB-kben rögzített kocsimegrendelési adatok
 Berakó állomás, igényelt kocsik darabszáma, sorozata, berakni 

kívánt áru tömege, NHM kódja, stb.

A készletoldal forrása

 A kocsiirányítási folyamat során rögzített adatok aktuális 
állapota
 A felhasználható kocsimennyiség térbeli eloszlása sorozatonként



A SZIR-beli kocsielosztás (2)

A SZIR-beli kocsielosztás jellemzői:

• Háromszintű: hálózat, terület (igazgatóság), állomás

• Az elosztás alapvetően a területi szinten belül történik, a 
hálózati szint feladata a területi elosztás után fennmaradt 
igények és készletek kiegyenlítése

• Az állomási szint feladata az igény– és készletoldali 
alapadatok rögzítése és az intézési feladatok 
végrehajtása

• Az igény-készlet megfeleltetési döntésekhez a SZIR 
csak az alapadatokat biztosítja, a döntési folyamat 
manuális, nem volt cél az informatikai eszközökkel 
támogatott optimalizálás.



A SZIR-beli kocsielosztás (3)

A SZIR-beli kocsielosztás folyamata

 Az igény-készlet megfeleltetés darabszám szerint területi 

és hálózati szinten, eredménye: az intézési feladatok

 Az üres kocsik hozzárendelése egyedileg (kocsiszám

szerint) az intézési feladatokhoz az állomási szinten

 Az üres kocsik továbbítása a berakó állomásokra 

(SZMB-hez kötve)

 A berakó állomásokra érkezett üres kocsik 

hozzárendelése az igénylő SZMB-khez



Műszaki kocsiszolgálat (1)

Vontatott Járművek

 Törzsadatok

 Sorozat szintű adatok

 Kocsi szintű adatok

 Vontatott járművek állapotváltozásai

 Sérülési állapot

 Karbantartási állapot

 Speciális adatok

 Vontatott járművek futásteljesítménye

 SZIR által nyújtott segítségek a sérült kocsik 

irányításához



Műszaki kocsiszolgálat (2)

Vontatott Járművek
 Törzsadatok

 Sorozat szintű adatok, melyek az adott kocsisorozat valamennyi járművére 
érvényesek:

 Tengelyszám

 Karbantartási ciklusai

 Rakodásnál figyelembe veendő méretek

 Kocsi szintű adatok, melyek az adott kocsit jellemzik:

 Műszaki paraméterek

 Ütközők közötti hossz

 Öntömeg

 Terhelési határ

 …..

 Karbantartási adatok

 Részlegvizsga dátumok

 Fővizsgálat dátumok

 Kocsitartozékok



Műszaki kocsiszolgálat (3)

Vontatott járművek állapotváltozásai
 Sérülési állapot (hol, mikor, miért, ki)

 Üzemképes

 Vizsgálandó

 Sérült

 Futójavításban

 Karbantartási állapot
 Nem hívott

 Fővizsgálatra hívott

 Részlegvizsgálatra hívott

 Fővizsgán

 Részlegvizsgán



Műszaki kocsiszolgálat (4)

Speciális állapotok (lekötések)

A kocsikat felhasználhatóságuk alapján meg kellett különböztetni, 
melyet 9 (10) speciális lekötéssel oldottunk meg, melyek a 
következőek:
 Nincs Lekötve

 SP0: Nincs lekötve

 Műszaki jellegű lekötések
 SP1: Üzemképes letét

 SP2: Időszakos karbantartásra vár

 SP3: Futójavításra vár

 SP4: Selejtezve

 SP5: Közvetítő kocsi

 Nem műszaki jellegű lekötések
 SP6: Bérbeadva

 SP7: Kocsikisegítés a MÁV-tól

 SP8: Kocsikisegítés a MÁV-nak

 SP9: Üzemi célú lekötés 



Műszaki kocsiszolgálat (5)

Futásteljesítmény
• A MÁV életében a teherkocsik futásteljesítmény mérése

korszakalkotó esemény volt.

• A SZIR előtt nem volt olyan eszköze, amely valamennyi
teherkocsi futásteljesítményét szolgáltatta volna.

• Ennek mérése lehetővé tette, hogy a jelentős
futásteljesítményű sorozatok karbantartási ciklusát nem
idő alapon, hanem megtett távolság alapon határozzuk
meg (pl. RO-LA).

 Mérés pontossága

 Mért távolság adatok

 Mért távolság adatok hiányosságai



Műszaki kocsiszolgálat (6)

Futásteljesítmény
• A MÁV életében a teherkocsik futásteljesítmény mérése

korszakalkotó esemény volt.

• A SZIR előtt nem volt olyan eszköze, amely valamennyi
teherkocsi futásteljesítményét szolgáltatta volna.

• Ennek mérése lehetővé tette, hogy a jelentős
futásteljesítményű sorozatok karbantartási ciklusát nem
idő alapon, hanem megtett távolság alapon határozzuk
meg (pl. RO-LA).

 Mérés pontossága

 Mért távolság adatok

 Mért távolság adatok hiányosságai



Műszaki kocsiszolgálat (7)

A SZIR által nyújtott segítség a sérült kocsi 

irányításban



Vontató járművek(1)

• Nagyon háttérbe szorított funkció

• Csak a legszükségesebb adatok

– Pályaszám

– Használható kapacitás (%)

– Maximális sebesség



laszlo.acs@railcargo.com
fenyves.laszlo@mav.hu
gyorgy.ott@railcargo.com


