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1. Bevezető 

Jelen dokumentumban foglaltuk össze azokat a követelményeket, amelyek alapján a 

szállítónak le kell gyártania és felszerelhető állapotban le kell szállítania a MÁV-START 

Zrt.részére, a motorvonatok összeszerelési helyére a Mozdony Fedélzeti Berendezést 

(továbbiakban MFB). 

Jelen dokumentum tartalmazza az MFB működéséhez kapcsolódó MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 

vontatási szolgáltatás tevékenységét, jellemző meghatározásokat és információs 

követelményeket, amelyet a rendszer kiépítése után is fejleszteni tervez a Megrendelő. A 

fejlesztést a Megrendelő az MFB-t Szállítóval (továbbiakban: Szállító) a szerződésben 

rögzített feltételek betartásával kívánja megterveztetni, kiviteleztetni, üzembe helyezni. 

Az MFB által gyűjtött összes adat a Megrendelő tulajdonát képezi.  

Az MFB egy irányítástechnikai berendezés, ami a járművekre szerelve a következő 

szolgáltatásokat biztosítja: 

- Jármű helyzetének, mozgásának felügyelete 

- Menetigazolvány (vontatási tevékenységek) adatainak rögzítése 

- Villamosenergia fogyasztás mérése, ellenőrzése 

- A mozdonyvezetők, és motorvonat vezetők munkaidő felhasználási adatainak a 

rögzítése 

- Motorvonat karbantartási, fenntartási tevékenységek támogatása 

- Szolgálati menetrend megjelenítése 

- Állandó, és ideiglenes lassúmenet kimutatások megjelenítése 

- Írásbeli rendelkezések megjelenítése 

- Útvonalkönyv adatainak megjelenítése 

- Egymással összerendelt motorvonatok felismerése 

- Az elektronikus menetrend (RailML formátumban átadott) megjelenítése a MELM 

képernyőn 

 

 

Az MFB menünek meg kell felelnie az E1 utasítás 7. mellékletében közzé tett 

Menetigazolvány kitöltési utasításban rögzített kezelési feltételeknek. 

Kijelzőnek beépítési szempontból az 1. sz. melléklet 4.2.7. pontjában  előírtaknak kell 

megfelelnie. 

CANBUS kommunikációnak az 1. sz. melléklet 15. pontjában találhatók szerint kell 

működnie. 

Az MFB által szolgáltatott adatok struktúrájának olyannak kell lennie, amelyet az EMIG 

keretrendszer annak módosítása nélkül fel tud dolgozni. 

MFB menü rendszerének teljesen meg kell egyezni a 14. pontban leírtakkal. 

A hálózat összes mozdonyára, és motorvonatára felszerelt fedélzeti berendezések szolgálják 

ki az országos felügyeleti központot, azon keresztül a felügyeleti munkahelyi terminálokat.  

 

A célok: 

- Forgalmi, vontatási teljesítmények, felhasznált energia mennyiség gyűjtése, 

tárolása, feldolgozása (kontrolling modul) 

- Járművek pillanatnyi helyének, állapotának megjelenítése (üzemirányítás) 
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- Jármű és személyzet operatív vezénylés támogatása 

- Mozdonyirányítók munkájának hatékonyabbá tétele 

- Fenntartási munka segítése, diagnosztika modul 

- Vagyonvédelmi riasztások kezelése 

Az MFB karbantartását a Szállítónak kell végeznie. A karbantartással kapcsolatos 

követelményeket külön dokumentum tartalmazza. 

 

A berendezésnek meg kell felelni a következő szabványoknak: 
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Szabványszám Szabvány típus Leírás  

MSZ EN 50121-3-2 Railway application- 

Elektromagnetic 

compatibility Part 3-

2:Rolling stock – 

Apparat) 

Vasúti alkalmazások, EMC 

megfelelőség 

 

MSZ EN 50124-1 Vasúti szabvány Lökőfeszültség vizsgálat  

MSZ EN 50155 Vasúti szabvány Vasúti járművek elektronikai 

beépítése, Szigetelésvizsgálat 

 

MSZ EN 61000-4-2 Ipari szabvány Elektrosztatikus kisüléssel szembeni 

zavartűrés 

 

MSZ EN 61000-4-4 Ipari szabvány Gyors villamos tranziens/burst 

jelenséggel szembeni zavartűrés 

 

MSZ EN 61000-4-5 Ipari szabvány Lökőhullámmal szembeni zavartűrés  

MSZ EN 61000-4-6 Ipari szabvány Rádiófrekvenciás terek által keltett, 

vezetett zavarokkal szembeni 

zavartűrés 

 

MÁV-ME UIC 642 Vállalati szabvány A nemzetközi forgalomban közlekedő 

vontatójárművek és vezérlőkocsik 

különleges tűzmegelőzési és 

tűzbiztonsági előírásai 

 

MÁV-ME UIC 651 

 

Vállalati szabvány Mozdonyok, motorkocsik, 

motorvonatok és vezetőállásos kocsik 

vezetőfülkéinek kialakítása  

 

 

MÁV-MI UIC 751-2 Vállalati szabvány Vasútüzemi rádióberendezések 

műszaki előírásai 

 

MÁV-ME UIC 644 Vállalati szabvány Nemzetközi forgalomban közlekedő 

vontatójárművek akusztikai 

jelzőberendezései 

 

 

MÁV-MI UIC 758 Vállalati szabvány Vasúti rádióberendezések (mobil) 

antennák 

 

 

MSZ EN 61373 Szabvány Vasúti alkalmazások. Gördülő 

állomány. Ütés- és rázásállósági 

vizsgálatok (ICE 31373:2000) 

 

IEC 60870-5 Ajánlás Protokoll leírás  

MÁVSZ 2828-1 Vállalati szabvány Vasúti járművek nyomásmérői 

Általános követelmények 

 

MÁVSZ 2828-2 Vállalati szabvány Vasúti járművek nyomásmérői  

Vontatójárművek nyomásmérőinek 

típusa és méretválasztéka 

 

MÁVSZ 2828-3 Vállalati szabvány Vasúti járművek nyomásmérői 

Vontatott járművek nyomásmérőinek 

típusa és méretválasztéka 
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A felsorolt szabványok alapján az alábbi felsorolásban látható, hogy mely esetekben 

szükséges független mérési jegyzőkönyv a megfelelősségről, és mely esetekben elegendő a 

gyártói nyilatkozat. 

Mérési jegyzőkönyv szükséges: 

 MFB rázási vizsgálatról 

 MFB EMC OVRAM vizsgálatról 

 MFB EMC vizsgálatról 

 MFB klíma vizsgálatról 

Gyártóművi nyilatkozat: 

 Tervezői nyilatkozat 

 MSZ EN 50 155 szerinti megfelelőség 

 

 

A bevezető fejezet a Mozdony Fedélzeti Berendezésre általános funkciókat tartalmaz, 

amelyben megtalálhatóak a később kifejleszthető funkciók is.  

A jelenleg az alább megadott, lespecifikált funkciókat kell kifejleszteni. Így: 

- A szolgálati menetrend MELM kijelzőn történő megjelenítése, a motorvonat 

kiírásában is szereplő követelményeknek megfelelően, amit az MFB műszaki 

specifikáció részletesen tartalmaz. A megvalósítás módjáról a pályázónak a MÁV-

Start Zrt-vel történő konzultáció alapján a motorvonat gyártójával kell egyeztetnie. A 

szállítási ár részét képezi! 

- Az egymással összerendelt motorvonatok egymás általi felismerését a következő elvek 

alapján kell megvalósítani: Az egymással összerendelt motorvonatok egymást 

felismerik. A motorvonat gyártójának előírtuk, hogy ezt az információt CAN 

kapcsolaton keresztül adja át az MFB részére. Az MFB-nek az FLG – MFB CAN 

kapcsolaton érkezett összerendelési információt kell megjelenítenie, és a szerver 

iránya küldött adatbázis rekordban S2, vagy S3 mezőként felküldenie. A szállítási ár 

részét képezi! 

- Az MFB szállításakor nem kell kifejleszteni a mellékletben nem szereplő következő 

funkciókat, ezeket később kívánjuk kifejleszttetni, ezek költsége a jelenlegi szállítási 

ár részét nem képezheti: 

o Állandó, és ideiglenes sebességkorlátozások. 

o Írásbeli rendelkezések. 

o Útvonalkönyv. 

A rendszernek szoftveresen olyan rugalmasságot kell biztosítania, amely a fenti három 

funkció későbbi megvalósítását lehetővé teszi. 
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2. MFB-k megtervezése, felszerelése 

Az MFB-ket a Szállító gyártja le, és átadja a MÁV-START Zrt.részére. A berendezéseket a 

MÁV-START Zrt.építi be. A Szállító a járművek magyarországi érkezésétől számított 48 

órán belül az MFB-ket köteles üzembe helyezni, lepróbálni a MÁV-START 

Zrt.közreműködésével. 

Az MFB-ket a Szállítónak a jelen dokumentumban leírt műszaki feltételeknek megfelelően 

kell megtervezni, leszállítani. A megtervezendő berendezésnek a jelen dokumentumban 

rögzítetteknek megfelelően pontosan meg kell egyeznie a már működő Mozdony Fedélzeti 

Berendezésekkel a következő funkciókkal: 

 Kijelző kezelő felülete. 

 Kijelzőn megjelenő menü, adatbevitel módja 

 Kommunikáció a központi szoftverrel 

 Értékkészlet kezelése a központi szoftverrel 

 Kommunikáció a FLIRT jármű vezérlésével 

 Kijelző és egyéb szerkezeti egységes beépítési méretei 

A MÁV-START Zrt.biztosítja a motorvonat MFB tervezéséhez szükséges csatlakozási 

pontok dokumentációját, mely a 16. pontban található. 

Az MFB akkor tekinthető üzembe helyezettnek, ha az üzembe helyezési eljáráson átesett, az 

üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírásra került és a Függelékben előírt dokumentációk 

jóváhagyását megszerezte, azokat a Megrendelőnek átadta, illetve letétbe helyezte. 

Az MFB tervezésénél az áram ellátását úgy kell kialakítani, hogy a vezetékek védetten 

kerüljenek beépítésre és a karbantartó személyzeten kívül az MFB-t kiiktatni (kikapcsolni), 

vagy bármely módon befolyásolni más ne tudja, ha esetleg ez mégis megtörténik, akkor az 

MFB-nek riasztást kell küldenie. 

A Szállítónak vállalni kell, hogy a már meglévő MFB-kel végrehajtandó fejlesztéseket az 

átalány díjas karbantartás keretében adoptálja, amely érintheti a kijelzőn megjenítendő 

információkat, menüt, kommunikációs üzenetek szerkezetét. Külön díjazás ellenében köteles 

vállalni, ha az adatgyűjtési kört Megrendelő módosítani, bővíteni kívánja, vagy új funkciót 

kíván beépíteni. 
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3. Üzembe helyezési eljárás 

A Szállítónak az üzembe helyezési eljárás indításáról egy munkanappal előre kell értesítenie a 

Megrendelőt. 

Sikeres üzembe helyezési eljárásnak csak az tekinthető, ha az MFB az előírt összes funkciót 

végre tudja hajtani és az összes adatot az előírt pontossággal szolgáltatja, illetve az előírt 

hitelesítési és kalibrációs vizsgálatokon megfelelő minősítést szerzett. Az üzembe helyezési 

eljárás jegyzőkönyv formátumát a Függelék tartalmazza. 

 

Az üzembe helyezés a berendezések felszerelését követően a Szállító és a Megrendelő 

képviselőjének jelenlétében történik. 

 

Felszerelés ellenőrzése, állópróba 

 

Lásd Függelék 12. pontja. 

 

Működésbizonyítás, működés közbeni próba 

 

Lásd Függelék 12. pontja. 

 

3.1. Funkciók tesztelése 

Az MFB-k átvételi-üzembe helyezési eljárása során tesztelni kell annak teljes funkcionális 

működését. A működés-ellenőrzésen meg kell jelennie a Szállító és a Megrendelő 

képviselőjének és a működés-ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell kiállítani. 

Sikeres tesztelési, kalibrálási eljárásnak csak az tekinthető, ha az MFB az előírt funkciót végre 

tudja hajtani és az összes adatot az előírt pontossággal szolgáltatja. A tesztelést, kalibrálást az 

üzembe helyezési eljárás jegyzőkönyvének megfelelő rovatainak kitöltésével kell 

dokumentálni, aminek a formátumát a Függelék tartalmazza. 

 

Az átvételi eljárásnak ki kell terjedni: 

Általánosságban a műszaki feltétfüzetben megfogalmazott paraméterek teljesülés 

vizsgálatára. 

Részletes méréseket, kalibrálási sorozatot kell végezni és mérési jegyzőkönyvet kell felvenni 

az alábbi funkciócsoportok esetén: 

a. GPS koordináta pontosság 

Az átvételi eljárás akkor tekinthető sikeresnek, ha az adatok szintaktikailag és helyesen 

feladásra kerülnek a központi adatbázisba, valamint az adat értékek megfelelnek az 

előírásnak. 

3.1.1. GPS koordináta pontossága 

Az alábbi eljárási rendnek megfelelően ellenőrizni kell a GPS modult a rendszer üzembe 

helyezése előtt. 

Ellenőrzés folyamata: 

A Megrendelő subméteres pontossággal kimért, hiteles bázispontokat biztosít. 
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A működés-ellenőrzés során a felszerelt járművet a Megrendelő által biztosított valamelyik 

GPS bázispontjára kell ráállítani úgy, hogy a járműre felszerelt GPS antenna a bázispont fölé 

kerüljön. 

A teszt forgatókönyvnek megfelelően az MFB-vel adatcsomagokat kell küldeni minimum 10 

percig a központi adatbázisba. 

 

A működés ellenőrzése akkor sikeres, ha az MFB kapcsolatban volt a központtal, és az MFB 

az általa észlelt és elküldött összes GPS koordinátát érvényesnek minősítette, amelynek a 

pontossága az előírásnak megfelelő és két érvényes mérés között 2 percnél nagyobb idő nem 

telt el. Az ellenőrzéskor küldött adatokat az EMIG szerveréről nyomtatott riport formájában a 

jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

 

Az MFB által mért koordinátákat a báziskoordinátákkal összehasonlítva ki kell számítani a 

mért pontok közötti eltérést. 

 

A számítási eljárás során alkalmazott képlet: 

 

Lásd Függelék 12. pontja. 

 

A mért és a bázis koordináták eltérése nem lehet több az előírt pontosság által meghatározott 

értéknél (max. 20 méter ettől az értéktől 2 százalékban térhet el a berendezés ionoszférikus, 

interferenciás vagy egyéb hiba miatt) 
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4. A Mozdony Fedélzeti Berendezés feladata és fő egységei 

Az MFB adatokat szolgáltat a Elektronikus Menetigazolvány Rendszerszerverének (EMIG) 

amellyel a Megrendelő megvalósítja a vontatási tevékenységek mérését és a kontrollját. Az 

Elektronikus Menetigazolvány Rendszer ismertetését a függelék tartalmazza. 

Az MFB-nek kell a meghatározott adatokat az EMIG szervernek automatikusan küldeni. 

Az adatok küldése történhet idő ciklus szerint és esemény vezérelten. 

Az adatküldés biztosításához az MFB-nek az alábbi fő szerkezeti egységekből kell állni. 

 CAN kommunikáció a járművezérlővel 

 ETHERNET kommunikáció a MELM kijelzővel 

 GPS vevő 

 MFB központi egység (Fedélzeti számítógép) 

 Vezetőállásonként kijelző és adatbeviteli egység 

 Kommunikáció modul GSM – GPRS. 

Az EMIG szerveren futó adatbázis és szoftver és MFB között folyamatos kétirányú 

kommunikációt kell biztosítani.  

4.1. Energia ellátás 

A járműsorozat dokumentációban megadott feltételek figyelembevételével a Szállító feladata 

az MFB energia ellátásának megtervezése, kiépítése a MÁV-START Zrt. -val egyeztetett 

módon. 

Az MFB a motorvonat parkoló módba kapcsolása esetén feszültség alatt marad, a jármű 

akkumulátoráról folyamatosan kap energiát. De ha a jármű akkumulátor főkapcsolójának 

kikapcsolása, vagy technológiai okok, vagy bármilyen egyéb okból feszültség kimaradás 

következik be, ekkor az MFB-nek minimum 72 órán keresztül fenn kell tudni tartani a 

kommunikációt. Feszültség kimaradás esetén a monitor és a kezelő felület energia ellátása 

szüneteltethető. A külső energia ellátás megszűnéséről az MFB-nek riasztási üzenetet kell 

küldenie. 

4.2. Mérőrendszer 

4.2.1. Fő adat csoportok mérési jellemzői: 

 Külső hőmérséklet mérés 

 Járműsebesség mérés 

o A nulla sebesség jelenti, hogy a jármű nem mozog, ami tevékenységek 

elkülönítéséhez szükséges, ezért ezt digitális jelként is kell mérni, hogy az 

MFB egyértelműen tudja azonosítani. 

o Pillanatnyi sebesség a jármű rendszerén villamos jel formájában mért érték. 

o Pillanatnyi sebesség GPS vevőmodul által számolt érték. 

 A CANBUS-ról érkező digitális jelzések (állapot és állapot változás) gyűjtése. 
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 Motorvonat üzemállapot felügyelete, nyilvántartása, a CANBUS kommunikáció 

figyelésével.  

 A vontatási, és a fűtési villamos energia fogyasztás adatai CANBUS-ról.  

 Külső hőmérséklet figyelése a CANBUS-ról. Mérési pontosság: ±1 Cº 

 Az általános rekordterv tartalmazza az CANBUS-ról átveendő analóg, illetve az 

érzékelendő digitális jeleket. 

 Megjegyzés: a gépészeti berendezések üzemóra számlálása szoftveresen a szerveren 

történik a MFB menü rendszerében rögzített tevékenységek adatai alapján 

4.2.2. MFB központi egység (Fedélzeti számítógép) 

Számítógép feladata: 

 a CANBUS adatok és az 

 adatbeviteli eszközön rögzített adatok 

gyűjtése elő feldolgozása és előre meghatározott, illetve célszerűen paraméterezett adaptív 

gyűjtési algoritmus ütemében online adattovábbítás. 

4.2.2.1. MFB szoftver frissítés 

- Az MFB szoftverének frissítését a GSM, GSM-R kártyán keresztül a Szállítónak 

kell végeznie. A felmerült igények alapján végrehajtandó szoftver módosítást 

dokumentálni kell és az üzembe helyezési jegyzőkönyvnek megfelelően az 

adatrekordok strukturális és adathelyességét szerver oldali adat ellenőrzéssel le kell 

ellenőrizni. 

- A frissítés technikai módjának meg kell egyezni a jelenlegi, már működő 

rendszerben alkalmazottal.  

4.2.3. GPS modultól elvárt funkciók 

A GPS, és a GSM modulokat külön tápegységről kell üzemeltetni. 

A GPS vevő rendszernek a GPS műhold rendszer által biztosított földrajzi koordinátákat kell 

mérnie. 

A GPS műholdak láthatóságát a földrajzi és mesterséges tereptárgyak befolyásolják. Ezt, mint 

technikai problémát a Megrendelő tudomásul veszi.  

Pontossági igény 20 méter. Ami azt jelenti, hogy a hibáknak az esetek 95 %-ban 20 méteren 

belül kell maradnia. 

1. Az MFB GPS moduljának kell meghatározni: 

- helyi időt, 

- a dátumot, 

- jármű földrajzi helyzetét (szélesség, hosszúság), 

- jármű pillanatnyi sebességét km/h-ban,  

- haladási irányát. 

2.  

3.  
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4.2.3.1. Vasúti objektumok azonosítása 

4. A Megrendelő a rendszerhez biztosítja a vasúti GPS térképet. 

5. Az EMIG rendszerben vannak az objektum adatok és az MFB GPS adatok 

összekapcsolva. 

6. A Szállítónak kell az MFB –be feltölteni a Megrendelő által megadott (minta adat lásd 

7. fejezet) pozíció adatokat és a jelentési körzet sugarait.  

7. Az MFB-nek adatrekordot kell küldeni a pozíció adat és a sugár által meghatározott 

jelentési körzetbe való belépéskor, illetve a kilépéskor. 

4.2.4. GSM; GPRS modul 

A GSM, és a GPS modulokat külön tápegységről kell üzemeltetni. 

A kommunikáció biztosításához a Megrendelő, és a mobil szolgáltató keretszerződésében 

biztosított GSM szolgáltatást fogja igénybe venni és a Megrendelő biztosítja a SIM kártyát. 

A telepítésre kerülő modult úgy kell kiépíteni, hogy a később kiépítésre kerülő GSM-R 

rendszert és a mobil szolgáltatói rendszert egyidejűleg tudja kezelni, de az alapértelmezett 

rendszer a GSM-R legyen. Ennek technikáját a Megrendelő GSM-R projektjének keretében 

kell kidolgozni, az átállást folyamatosan kell biztosítani a GSM-R kiépítésének ütemének 

megfelelően (GSM-R kiépítése 2014-től várható). Addig a normál GSM – GPRS 

kommunikációt kell biztosítani.  Ha a kiépített GSM-R csatlakozási port aktívvá válik, akkor a 

GSM GPRS –nek inaktívvá kell válnia. 

Az üzem közben tapasztalható lefedettség és/vagy térerő problémákat úgy kell kezelni, hogy a 

térerő helyreállásáig a küldendő adatokat tárolni kell, majd a térerő helyreállása után kell a 

rendszernek elküldeni az adatokat. 

A GSM modem által biztosított szolgáltatás a motorvonatra szerelt MFB számára: 

 GPRS adatküldéssel kell az MFB és az EMIG szerver közötti adatforgalmat lebonyolítani, 

ha a GSM-R csatlakozás nem aktív. 

 Program frissítések, adatbázis (kalibrációs tábla) feltöltését a GSM-GPRS kártyán 

keresztül kell végezni. 

 A GSM egység meghibásodása esetén a háttértárolón kell az adatokat gyűjteni, majd 

GSM egység javítása után kerülnek letöltésre 

A Megrendelőnél a 14. fejezetben megadott típusú Kathrein antenna alkalmazása 

engedélyezett. A gyártónak az MFB berendezést ezzel, „vagy azzal egyenértékű” 

berendezéssel kell felszerelnie. de ebben az esetben az eltérő típust engedélyeztetni kell, 

amennyiben azt a jármű tetején helyezik el. Amennyiben az antenna a járművön belül kerül 

elhelyezésre, az engedélyezési eljárástól el lehet tekinteni. 

GSM – GPRS – GSM-R kommunikáció zavarok (lefedettség, térerő probléma) esetére belső 

memóriával kell az MFB-t ellátni. A Szállító feladata, hogy az MFB-t úgy tervezze meg, 

építse ki, hogy ilyen esetekben a technikai körülményeknek megfelelően késleltetetten 

továbbítsa az MFB az adatokat a EMIG szervere számára. Adatvesztésért a Szállító felel. 

4.2.5. Mozdonyvezető azonosítás, proxy kártyával 

A mozdonyvezetőt un. proxy kártyával kell azonosítani. A proxy kártya érintésére a 

mozdonyvezető bejelentkezését (szolgálat váltását) az MFB-nek automatikusan (OK – ESC 

nyugtázással) kell kezelnie.  
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Proxy kártyaolvasónak a fedélzeti berendezés integráns részének kell lenni. A kártya 

leolvasónak nem kell a kártyát folyamatosan érzékelni, így kártya tartóra nincs szükség.  

Kártya típusa: EPC-162 (125 kHz), vagy azzal egyenértékű típus 

Igényelt beolvasó típusa:: 

UNI-SCAN RECTANGULAR 

UNI01-GB-100 

Firmware v1.10 

vagy ezzel kompatibilis berendezés 

A mozdonyvezető azonosító adatát minden adatküldéskor el kell küldeni a szerverre. Ez egy 

12 karakteres azonosító, amelynek első karaktere adja meg az azonosítás típusát, míg a jobb 

oldali 11 karakter az egyedi azonosító.  

Bejelentkezés típus karakterek: 

1 – kártyás bejelentkezés, szerver még nem hitelesítette a kártyát. 

2 – kártyás bejelentkezés, szerver nem hiteltelesnek minősítette a kártyát. 

3 – hiteles bejelentkezés, az MFB memóriájában tárolt, vagy a szerver által visszaadott 

munkaügyi törzsszám jobbra ütköztetésével és „0”-val feltöltve az üres helyek. 

4 – kártya nélküli bejelentkezés, szerver még nem hitelesítette a bejelentkezést. 

5 – kártya nélküli bejelentkezés, szerver nem hiteltelesnek minősítette a bejelentkezést. 

6. – Az MFB-n tárolt mozdonyvezetői adatoknak meg kell felelniük a jelenleg alkalmazott 

titkosítási eljárásban rögzített feltételeknek. A titkosítási eljárásokat a Függelék 16. sz. pontja 

tartalmazza. 

Bejelentkezés után ez a proxy kártya azonosítójából (19 karakter) a jobb oldali 11 karakter, 

vagy a mozdonyvezető kézi bejelentkezésekor rögzített 8 karakteres törzsszám jobbra 

ütköztetve és „0”-val feltöltve 11 karakterré. 

Az MFB a hitelesítési eljárásban meghatározza a mozdonyvezető munkaügyi törzsszámát és 

nevét, majd adatcsomagban elküldi az EMIG rendszernek. 

Funkcionálisan lehetőséget kell biztosítani a MFB fedélzeti monitorán kódrögzítéssel való 

belépésre is. Ezt a funkciót a menü rendszer leírásánál ismertetjük. Ebben az esetben a 

mozdonyvezetőnek a törzsszámával és pin kóddal kell magát azonosítani. 

4.2.6. MFB központi egység (Fedélzeti számítógép) 

Az MFB központi egységet (Fedélzeti számítógépet) az 5341 Flirt motorvonatokon jelenleg is 

alkalmazott „BAS2 Elektroblock” (a „B” jelű állvány) 407-es egységén kell elhelyezni. 

A MFB elektronikát szabványos 19”-os EURO-rack-be szerelve lehet a fenti helyre beépíteni. 

 

4.2.7. Fedélzeti monitor, adatbeviteli eszköz 

Hasonlóan a korszerű vasúti járművek gépészeti célú fedélzeti berendezéseihez, ipari kivitelű 

billentyűzet és képernyő segítségével kell megoldani az MFB és az ember kapcsolatát. 

Gombokkal vagy érintő képernyőn megjelenített virtuális gombokkal kell lehetővé tenni az 

adatok bevitelét, az adatbevitel közbeni javítást, a bevitt adatok elfogadását. 

A monitor illetve az adatbeviteli eszköz segítségével kell, pl. indulás előtt a 

mozdonyvezetőnek saját kódjával bejelentkeznie, (ha a proxy kártya valamiért nem 

használható) illetve valamennyi adatot és információt begépelnie, amit eddig a 

menetigazolványra kézzel írt fel, illetve amiket automatikusan nem lehet előállítani. Ez a 

monitor ad információt az MFB által mért üzemi jellemzőkről is.  

A monitort az A3-as panelen kell elhelyezni: 
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Beépítési feltételek (méretek): 
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Követelmények: 

 A kijelző befoglaló méretei: 

 

 Az adatbeviteli gomboknak olyannak kell lenni, hogy azzal igényelt adatbeviteli 

funkciókat el lehessen végezni: 

o számjegy (betű) billentyű 

o Kötőjel 

o Törlőgomb (<-) felirattal, ami az előtte álló karakter visszatörlésére alkalmas. 

o OK – érvényesítő gomb 

o ESC – érvénytelenítő gomb 

o Négy irányba mutató navigációs gomb.  

o Közvetlen menü elérés funkció gomb (MENÜ). Alapértelmezett menüből a bevitt 

adatok megtartása mellett elérhető segéd funkció. 

Az MFB képernyőn a pontos időt folyamatosan ki kell tudni jelezni, a téli-nyári átszámítás az 

MFB feladata. Az MFB képernyőnek automatikusan át kell állnia a nappali/éjszakai 

üzemmódra. 

A járművön mindkét vezetőálláson el kell helyezni a fedélzeti monitort, és adatbeviteli 

egységet. 

4.2.7.1. Kezelő, kijelző felület  

8. A kezelőfelületnek meg kell egyeznie az E1 sz. Utasítás 7. sz. függelékében, előírt 

menürendszerrel az alábbiak szerint. 
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9. Kezelőfelületnek kell biztosítani az adatbeviteli lehetőségeket és a mozdonyvezető 

szükséges tájékoztatását megoldani. Egyidejűleg egy kezelőfelület lehet aktív. 

10. A képernyőn az alábbi információknak kell folyamatosan megjelennie: 

 bejelentkezett mozdonyvezető neve 

 aktuális tevékenység szöveges azonosítója 

 aktuális idő 

11. A mozdonyvezető proxy kártyája segítségével kell az azonosítását elvégezni. 

12. A kezelőfelületen bevitt adatokat az MFR - EMIG szerver ellenőrzi.  

13. A szerver fog hibaüzenetet küldeni az MFB-nek, ha a bevitt adatok nem helyesek. A 

mozdonyvezető értesítést fog kapni a szervertől a helytelen adatrögzítésről, az üzenetet a 

mozdonyvezetőnek nyugtázni kell, majd javítani a helytelen adatot. Az MFB, és a szerver 

kommunikációs eljárásainak azonosnak kell lennie a jelenleg már használt rendszerben 

kifejlesztett kommunikációval. 

14.  

15. A kezelő felületen keresztül menü rendszer segítségével kell a motorvonat 

tevékenységeinek az adat rögzítését elvégezni. 

16. A kezelő felületen keresztül kell az MFB-re bevihető összes adatbevitelt elvégezni. 

17. Az MFB menürendszere az E1. sz. Utasítás 7. sz- függelékében található, mely a 

Függelék 14. pontjában található. 

18.  

 

Képernyő többi részén kell a menürendszer üzeneteit megjeleníteni és adatbeviteli 

lehetőségeit biztosítani. úgy hogy ha a megjelenítendő adat nagyobb mint a képernyő mérete, 

akkor a irány gombokkal gördíthető legyen az információ. Gördíthető információkból való 

kilépéshez az „OK”, vagy a „ESC” gombot kell megnyomni. 

4.2.8. Menürendszer 

A menürendszert úgy kell kialakítani, hogy az megegyező módon működjön a már létező, 

járművekre felszerelt MFB-k menürendszerével. 
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4.2.8.1. Az MFB főmenü logikai ábrája 
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4.2.8.2. Az MFB szervizmenü logikai ábrája 
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5. Funkcionális követelmények 

5.1. Információvédelem 

Az MFB által gyűjtött összes adat a Megrendelő tulajdonát képezi, így azokat a Szállító még 

tesztelés céljából sem töltheti más adatgyűjtő szerverre, mint a Megrendelőjére. A MFB 

háttértárolójában lévő adatokat csak a Megrendelő töltheti le. Ha ezt a Szállító megszegi, 

akkor az adatvédelmi vétséget követ el és a szerződésben foglaltaknak megfelelően felel 

tettéért.  

A Megrendelő internetes felületen keresztül biztosít hozzáférést a karbantartási szerződés 

időtartamára a szállítónak az MFB szűrt adataihoz. 

Az adatokat online GSM – GPRS kommunikációval kell a EMIG szerverre továbbítani.  

Az adatokat legalább 24 órán keresztül kell MFB-ben tárolni, ha az online kapcsolat nem 

működik. 

Belső memóriával kell a berendezést kiépíteni. (Ajánlás: 20 MB/sec írási – olvasási sebesség; 

Működési hőmérséklet tartomány: –25C
o
 - +85C

o
 Tároló kapacitás: 1 GB). 

Feszültség kimaradás esetén (jármű akkumulátor kikötésre kerül, hegesztési munkát végeznek 

a járművön) az MFB galvanikusan leválasztásra kerül, ekkor az MFB-nek minimum 72 órán 

keresztül fenn kell tudni tartani a kommunikáció energiaellátását és az érvényben lévő 

tevékenységi bejelentkezéseket logikailag le, kell tudni zárni. Feszültség kimaradás esetén a 

monitor és a kezelő felület energia ellátása szüneteltethető. 

A MFB-nek a kommunikációt TCP/IP alapon kell lebonyolítani. 

5.2. Kommunikáció 

A kommunikáció az előzőekben leírt módon GSM GPRS hálózaton keresztül történik. 
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6. Általános leírás 

A motorvonatokon keletkezett adatokat kell továbbítani a központba, és a központból 

bizonyos üzeneteket el kell juttatni a mozdonyvezetőhöz. 

A protokoll feladata a motorvonatok és a központi adatgyűjtő szerver közötti, kétirányú 

adatátvitel biztosítása. A protokoll alapja egy zárt GPRS hálózat, melyben IP alapú 

protokollokon történik a kommunikáció. 

 

Rendszer architektúra 
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Követelmények 

A fedélzeti berendezések mérési időszinkronját és a szerver időszinkronját a GPS rendszerhez 

kell igazítani, és minden adatrekordhoz rögzíteni kell.  

6.1. Általános követelmények 

A protokoll a TCP adatátviteli protokollon alapuljon. A TCP port száma: 1041 

Az MFB kezdeményezi a kapcsolat felépítését. 

A kapcsolat állandó, annak lebontását csak kommunikációs hiba miatt lehet kezdeményezni. 

Ha nincsen kapcsolat, akkor azt létre kell hozni, amint lehetséges. 

A protokollon az adatcsomagokat XML formátumban kell átvinni. 

Az adatokat XSD leírókkal ellenőrizni kell. Csak megfelelő adatcsomagokat lehet elfogadni. 

Az elküldött csomagokat egyedi azonosítóval kell ellátni. 

Minden elküldött csomagra nyugtával kell válaszolnia a fogadónak. A nyugta lehet pozitív, 

vagy negatív. 

Addig kell ismételni egy adat küldését, amíg valamilyen nyugta nem érkezik. 

 
A nyugtára 30 másodpercet kell várni. Ha nem érkezett meg ezen időn belül, bontani kell a 

kapcsolatot. 

Le kell kezelni a többszörös nyugta és adat érkezését. A többszörözés kiszűrésére az egyedi 

csomagazonosítót kell használni. 

A csomagazonosító egy szám, mely folyamatosan növekszik minden egyes elküldött 

csomagnál. A csomagazonosító számozása újraindulhat tetszőleges értéknél. 

Ellenőrizni kell a csomagazonosító folytonosságát, hogy felderíthető legyenek a kimaradt 

csomagok. Az azonosító újraindulását nem kell hibaként kezelni. 

A protokoll változásorientált. Csak azok az adatok kerülnek továbbításra, melyek 

megváltoztak az előzőleg elküldött csomag óta. 

Minden adatcsomagnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi adatokat: 

Csomagazonosító 

Idő másodperc pontossággal 

GPS adatok (GPS státusza, hosszúság, szélesség, irányszög, GPS sebesség) 

Az idő UTC, időzóna nélkül. 

A kapcsolat felépülésekor a szervernek azonosítania kell a csatlakozó MFB-t. 

Az MFB addig nem küldhet adatokat, míg nem sikerült bejelentkeznie a szerverre. 

FEPMFB

Adat 1

Adat 2

A csomag elveszett

Adat 2

Adatot újraküldi, mert nem kapott nyugtát

egy adott időn belül

Nyugta 1

Nyugta 2
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6.2. Interfész specifikáció 

Az interfész specifikáció az üzenetek XSD leíróit tartalmazza. Ezek a leírók határozzák meg 

az üzenet kötelező és opcionális részeit, valamint annak felépítését. Az adattartalmat az MFB-

ben történő változások határozzák meg. 

6.3. MFB azonosítás 

Az MFB-nek a FEP-el való kommunikáció megkezdése előtt azonosítania kell magát, hogy 

kiszűrhető legyen több, azonos UIC azonosítóval rendelkező motorvonatok egyidejű 

csatlakozása. 

A bejelentkezésnél azonosított motorvonat UIC alapján kerülnek feldolgozásra a 

későbbiekben felküldött adatok. 

Az első vett adatcsomag csakis azonosító csomag lehet. Ha ez nem teljesül, akkor bontani kell 

a kapcsolatot és a vett adatot feldolgozás nélkül eldobni, valamint log bejegyzést készíteni. 

 

MFB azonosítása és bejelentkezése a FEP-re 

6.3.1. Adat küldése 

Bejelentkezéshez és azonosítás. 

 

<xs:element name="azonositas"> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="UIC"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

FEPMFB

Socket nyitás

Azonosító elküldése

Sikeres bejelentkezés

Összesadat küldése

Vétel nyugtázása

FEPMFB

azonositas

azonositasValasz
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       <xs:maxLength value="20"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="szekcio" minOccurs="0"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:length value="1"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

       <xs:element name="akt_UIC" minOccurs="0"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:maxLength value="20"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="akt_szekcio" minOccurs="0"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:length value="1"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element>     

     

    <xs:element name="alkalmazas" minOccurs="0"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:maxLength value="20"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="konfiguracio" minOccurs="0"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:maxLength value="20"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="menurendszer" minOccurs="0"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:maxLength value="20"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="jelentesiPontok" minOccurs="0"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 
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       <xs:maxLength value="20"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

   </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

6.3.2. Válaszcsomag 

A válaszban tudatja a szerver, hogy sikeres volt-e a bejelentkezés, vagy sem. 

 

<xs:element name="azonositasValasz"> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="sikeres" type="xs:boolean"/> 

    <xs:element name="uzenet" minOccurs="0"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:maxLength value="50"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

   </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

Az uzenet mezőben egy szöveges üzenetben közölheti a szerver a bejelentkezés elutasításának 

okát. Sikeres bejelentkezésnél a mező nem használt. Az elutasító üzenetben szerepeljen az IP 

címe az UIC azonosítót foglaló MFB-nek. 

6.4. Motorvonat adatok felküldése 

A motorvonaton lévő adatok felküldésére szolgáló üzenettípus. Tartalmazza az összes olyan 

adatot, mely megváltozhat a motorvonaton. 

Ebben az adatcsomagban az alábbi adatok kerülnek továbbításra: 

Mért fizikai adatok 

Mozdonyvezető által megadott adatok (elektronikus menetigazolvány, tankolás, 

riasztások, szöveges üzenet) 

Jelentési körzettel kapcsolatos információk 
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Motorvonat adatok felküldése a szervernek 

6.4.1. Adat küldése 

Az adatcsomagot az MFB küldi a FEP-nek. Csak azok az adatrekordok kerülnek továbbításra, 

melyek az előző adatküldés óta megváltoztak. 

Egy adatcsomagban több esemény is felküldésre kerülhet. Az eseményeket a FEP határozza 

meg, az adatrekordban lévő adatok alapján. 

 

<xs:element name="adatok"> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="csomagid" type="xs:unsignedInt"/> 

    <xs:element name="ido" type="xs:dateTime"/> 

    <xs:element name="gps" type="GPS"/> 

    <xs:element name="esemenyKod" type="xs:unsignedShort"/> 

    <xs:element name="meresek" type="MertAdatok" minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="bevittAdatok" type="BevittAdatok" minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="korzetId" minOccurs="0"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:maxLength value="10"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="uzenet" type="MFBUzenet" minOccurs="0"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

A csomagId az egyedi csomag azonosítója, mely alapján a FEP nyugtázza az adatok vételét. 

Az ido mező a csomag létrehozásának idejét tartalmazza UTC-ben időzóna nélkül. 

A gps mező a GPS adatokat tartalmazza. 

Az esemenyKod mezőben kerülnek felküldésre az eseménykódok. Az eseménykódok értékeit, 

és leírását tartalmazza. 

A meresek mezőben vannak az MFB által mért adatok. Csak akkor szerepel a csomagban, ha 

van felküldendő adata a berendezésnek. 

A bevittAdat mezőben a mozdonyvezető által megadható adatok szerepelnek, Csak akkor van 

ilyen mező a csomagban, ha az előzőleg felküldött csomaghoz képest változás történt. 

A korzetId a jelentési körzetekbe való be és kilépésnél szerepel az adatcsomagban, és a 

jelentési körzet azonosítóját tartalmazza. 

FEPMFB

adatok

adatokValasz
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Az uzenet mező a mozdonyvezető által megadott szöveges üzenetet tartalmazza. 

 

Adattípusok az üzenetben 

GPS adatokta tartalmazó struktúra 

 

<xs:complexType name="GPS"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="status" type="xs:unsignedByte"/> 

   <xs:element name="hossz" type="xs:double"/> 

   <xs:element name="szelesseg" type="xs:double"/> 

   <xs:element name="iranyszog" type="xs:unsignedShort"/> 

   <xs:element name="sebesseg" type="xs:unsignedShort"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

MFB mért adatokat tartalmazó struktúra 

 

<xs:complexType name="MertAdatok"> 

  <xs:all> 

   <xs:element name="TELOC" type="MFBMeres" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="gazolaj" type="MFBMeres" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="villamosFutes" type="MFBSzamlalo" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="KulsoHomerseklet" type="MFBMeres" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="dizelmotorFordulat" type="MFBMeres" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="feknyomas" type="MFBMeres" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="dizelgepJar" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="futesiKontaktor" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="futesiTularam" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="menetToltas" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="mozdonyAll" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="minimumAkkuFeszultseg" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="akkuFokapcsolo" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="motorkoriTularam" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="foldzarlat" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="mfbAjtoNyitva" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="feljaroAjtoNyitva" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="hontartoUzemben" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="primerVillamosFogyasztas" type="MFBSzamlalo" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="fomegszakito" type="MFBJelzes" minOccurs="0"/> 

  </xs:all> 

 </xs:complexType> 

Mérést tartalmazó struktúra 

 

<xs:complexType name="MFBMeres"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="statusz"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:hexBinary"> 

      <xs:maxLength value="4"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 
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   </xs:element> 

   <xs:element name="ertek" type="xs:float"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 

Jelzést tartalmazó struktúra 

 

<xs:complexType name="MFBJelzes"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="statusz"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:hexBinary"> 

      <xs:maxLength value="4"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="allapot" type="xs:boolean"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 

Számlálót tartalmazó struktúra 

 

<xs:complexType name="MFBSzamlalo"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="statusz"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:hexBinary"> 

      <xs:maxLength value="4"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ertek" type="xs:integer"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 

Mozdonyvezető által bevitt adatokat tartalmazó struktúra 

 

<xs:complexType name="BevittAdatok"> 

  <xs:all> 

   <xs:element name="tankoltgazolaj" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="vonatazonosito" minOccurs="0"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:maxLength value="30"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="vonatTovabbitasTipusa" minOccurs="0"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:string"> 



 

29 
 

      <xs:maxLength value="2"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="tengelyszam" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="elegytonna" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="technikaiAzonosito" minOccurs="0"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:maxLength value="20"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="megrendeloAzonosito" minOccurs="0"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:maxLength value="20"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="mozdony1UIC" minOccurs="0"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:maxLength value="20"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="mozdony2UIC" minOccurs="0"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:maxLength value="20"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="vonatHossz" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/> 

  </xs:all> 

 </xs:complexType> 

 

Szüveges üzenetek strukturaja 

 

<xs:complexType name="MFBUzenet"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="uzenetId" type="xs:unsignedInt"/> 

   <xs:element name="kuldoId"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:maxLength value="20"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 



 

30 
 

   <xs:element name="datum" type="xs:dateTime"/> 

   <xs:element name="uzenet"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:maxLength value="200"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

6.4.2. Válaszcsomag 

A felküldött adatokra a FEP az alábbi üzenettel válaszol: 

 

<xs:element name="adatokValasz"> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="csomagid" type="xs:unsignedInt"/> 

    <xs:element name="sikeres" type="xs:boolean"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

 

A felküldött adatban szereplő csomagazonosítót tartalmazza a válasz és vagy pozitív, vagy 

negatív nyugtát küldd vissza. Negatív nyugta esetén log bejegyzést kell készíteni, hogy a 

felküldött adatcsomagot a szerver nem tudta értelmezni, de küldhető a következő 

üzenetcsomag. 

6.5. Mozdonyvezető azonosítás 

A mozdonyvezető bejelentkezik a rendszerbe. Azonosítani kell, vagy a munkaügyi kódja és 

titkos PIN azonosítója alapján, vagy az RFID kártyája alapján. Az MFB felküldi a szervernek 

az adatokat ellenőrzésre, és a szerver visszaadja be/ki/átjelentkezés eredményét. 

 

Be/Ki/Átjelentkezés 

6.5.1. Adat küldése 

Bejelentkezéskor az alábbi adatleírónak megfelelő XML csomagot kell elküldeni: 

FEPMFB

szolgalat

szolgalatValasz
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<xs:element name="szolgalat"> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="csomagid" type="xs:unsignedInt"/> 

    <xs:element name="ido" type="xs:dateTime"/> 

    <xs:element name="gps" type="GPS"/> 

    <xs:element name="esemenyKod" type="xs:unsignedShort"/> 

    <xs:element name="kezi" type="MFBSzolgalat" minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="RFID" minOccurs="0"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:maxLength value="12"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="tevekenysegiKod" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="Offline" type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

6.5.2. Válaszcsomag 

A korábban felküldött csomagra érkező válasz. 

 

<xs:element name="szolgalatValasz"> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="csomagid" type="xs:unsignedInt"/> 

    <xs:element name="esemenyKod" type="xs:unsignedInt"/> 

    <xs:element name="sikeres" type="xs:boolean"/> 

    <xs:element name="uzenet"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:maxLength value="150"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="nev" minOccurs="0"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:maxLength value="50"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="id" minOccurs="0"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:maxLength value="20"/> 
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      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="jogosultsagiSzint" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="PinkodModositasKell" type="xs:boolean" default="false" 

minOccurs="0"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

 

A sikeres mező a be/ki/átjelentkezés sikerességét tartalmazza. 

Az uznet mező egy a képernyőn is megjelenő mező, mely értesíti a mozdonyvezetőt a 

tranzakció eredményétől. Ebben az üzenetben öt sort lehet elhelyezni, és soronként 25 

karakter szerepelhet. 

A mozdonyvezetoNeve csak értelmes nevet tartalmazhat. Sikertelen bejelentkezésnél, vagy 

kijelentkezésnél nem használatos. 

A mozdonyvezetoId mezőben a FEP a mozdonyvezető munkaügyi kódját küldi vissza. Ez a 

mező csak sikeres RFID-s bejelentkezésnél használatos. 

6.6. Szöveges üzenet 

Lehetőség van szöveges üzenetet küldeni a FEP irányából az MFB irányába. Az üzenetnek 

többféle típusa is lehet: 

Egyszerű üzenet, melyet csak meg kell jeleníteni 

Üzenet, melyre a mozdonyvezetőnek válaszolnia kell 

Figyelmeztető üzenet, mely hangjelzéssel is jár a megjelenítőn 

 

Szöveges üzenet 

6.6.1. Üzenet az MFB-nek 

6.6.1.1. Adat küldése 

 

<xs:element name="uzenet"> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="csomagid" type="xs:unsignedInt"/> 

    <xs:element name="ido" type="xs:dateTime"/> 

FEPMFB

uzenet

uzenetNyugta

uzenetValasz

uzenetValaszNyugta
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    <xs:element name="uzenet" type="MFBUzenet"/> 

    <xs:element name="nyugtazando" type="xs:boolean"/> 

    <xs:element name="hangjelzessel" type="xs:boolean"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

 

Az ido mező a FEP idejét tartalmazza, amikor először megpróbálta továbbítani az üzenetet. 

A nyugtazando mezőben lehet megadni, hogy ha a mozdonyvezető a kijelzőn megnyomta az 

Ok gombot, akkor azzal tudomásul vette az üzenetet, és ezt vissza kell jelezni a FEP-nek. 

A hangjelzessel mezőben lehet megadni, hogy a megjelenítő adjon-e hangos figyelmeztetést, 

ameddig nem nyugtázza a mozdonyvezető. 

 

<xs:complexType name="MFBUzenet"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="uzenetId" type="xs:unsignedInt"/> 

   <xs:element name="kuldoId"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:maxLength value="20"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="datum" type="xs:dateTime"/> 

   <xs:element name="uzenet"> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:maxLength value="200"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 

Az uzenetId az üzenet egyedi azonosítója, mely alapján a FEP képes összepárosítani az 

üzeneteket a mozdonyvezető nyugtáival. 

A kuldoId a küldő azonosítója. Munkaügyi kódja. 

A datum mezőben az üzenet feladásának dátuma szerepel. 

Az uzenet mező tartalmazza magát a szöveges üzenetet. 

6.6.1.2. Válaszcsomag 

A FEP-től érkező üzenetre az MFB válaszcsomagot küld, hogy az üzenet sikeresen 

megérkezett. 

 

<xs:element name="uzenetNyugta"> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="csomagid" type="xs:unsignedInt"/> 

    <xs:element name="sikeres" type="xs:boolean"/> 

   </xs:sequence> 
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  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

 

6.6.2. Válasz üzenetre 

A mozdonyvezető elolvasta az üzenetet, és ezt az MFB jelzi a FEP irányába. 

6.6.2.1. Adat küldése 

A csomagot az MFB küldi a FEP-nek a korábban érkezett üzenet, mozdonyvezető általi 

lenyugtázásakor. 

 

<xs:element name="uzenetValasz"> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="csomagid" type="xs:unsignedInt"/> 

    <xs:element name="uzenetId" type="xs:unsignedInt"/> 

    <xs:element name="ido" type="xs:dateTime"/> 

    <xs:element name="gps" type="GPS"/> 

    <xs:element name="nyugtazoId" type="xs:string"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

6.6.2.2. Válaszcsomag 

 

<xs:element name="uzenetValaszNyugta"> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="csomagid" type="xs:unsignedInt"/> 

    <xs:element name="sikeres" type="xs:boolean"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

6.7. Felküldendő adatok 

A motorvonaton az alábbi esetekben képződik adat, melyet fel kell küldeni: 

 Amennyiben a berendezés, vagy a kezelő eseménykódot generál. 

Az érvényes eseménykód táblázatot a 6. fejezet tartalmazza. 

6.7.1. 5.9.1. adatküldés gyakorisága 

Az adatküldést ciklikus időközönként és eseménykódok generálása esetén kell végrehajtani. 

6.7.1.1. Ciklikus adatküldés (Kód: 000) 

Alapértelmezett 1 perc. A szerveroldali beállítással elérhető, hogy az ideális ciklusrendet 

motorvonatonként és tevékenységenként be lehessen állítani. 
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6.7.1.2. Esemény vezérelt adatküldés 

Az MFB-nek adatokat kell küldeni az EMIG szerverének, ha a digitális jelfogók 1. byte-jának 

bármely bitje megváltozik (0->1; 0->1). A jelváltozásokhoz a kódtáblában meghatározott 

értékeket kell párosítani. 

Jellemző példák: 

 Motorvonat elindul; megáll (sebesség = 0 megváltozik) („sebesség=0-ról elmozdul 

azaz elindul a motorvonat”  Kód: 1; „sebesség=0 lesz, azaz a motorvonat megáll” 

Kód: 2) 

 Jármű a jelentési körzetbe érkezik, azt elhagyja. (kód: 291; 292) 

 Főmegszakító be-ki (Kód: bekapcsol 3; kikapcsol 4) 

 Fűtési kontaktor meghúzása – elejtése (Kód: meghúz 205; elejt 206) 

 Tolatás/menet állás kapcsolón váltás történik. (Kód: tolatás állás 303; menet állás 

207) 
Ha egy időpillanatban több digitális jellemző is megváltozik, aminek következtében több 

esemény vezérelt adatrekordot is kell küldeni az MFB-nek, akkor ugyanazon időadattal kell 

az adatrekordokat elküldeni.  

Mozdony Fedélzeti Berendezésen kifejlesztett intelligencia alapján küldendő adatok: 

 MFB-re feltöltött adatbázis alapján meghatározott körzetek egyikébe belépett, vagy 

onnan kilépett a jármű (Kód: 291 ; 292) 

 Riasztások 

 Mérési adatok átszámítása kért naturáliára, a kért naturáliák azok, amelyek a küldendő 

adatrekordban szerepelnek (pl. a villamos fűtőteljesítménynél kW. Stb.). 

6.7.1.3. Adatbeviteli eszközön adatrekord lezárásra kerül 

 Mozdonyvezető be – ki jelentkezése esetén 

o mozdonyvezető bejelentkezik (Kód: 100) 

o mozdonyvezető kijelentkezik (Kód: 109) 

o mozdonyvezetők szolgálatot váltanak (Kód: 102) 

 Vonat adatai rögzítésre, változtatásra kerülnek  

o vonatszám vonathoz rendelés (Kód: 201), vonatról leválasztás (Kód: 209) 

o elegytömeg (Kód: 203) 

o személykocsi tengely darab (Kód: 204) 

 Tolatási rendelkezésre állás kezdete; vége (Kód: kezd 301; végez 309) 

 Riasztási; segélykérési adatok kerülnek rögzítésre (Kódcsoport: 560-as, 600-as, és 

800-as ) 

 Üzemképtelen jármű kezdete, vége, (Kód: kezdete: 501; vége: 509) 

 Vonattovábbítás típusa, (Kód: 202) 

Vonójármű (Kód: VO) 

Együttműködés 

 Szinkron 2-3 (Kód: SZ) 

 Kapcsolt toló (Kód: KT) 
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Szerelvényvonat 

 Egymotorvonatos (Kód: ME) 

 Segély érdekében (Kód: MS) 

Javítási célból (Kód: MJ) 

 Gépkísérés kezdete vége, (Kód: kezdete: 701; vége: 709) 
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7. Esemény/tevékenység kódtáblázat 

 

ESEMKOD 
TEVÉKENY-

SÉGEK 

ESEMÉNYEK, TEVÉKENYSÉGEK 

MEGNEVEZÉSE 

MFB menüből indított események 

100   Mozdonyvezető bejelentkezése 

101   Mozdony azonosítása kártyával 

102   Mozdonyvezető szolgálatváltás 

105   Sikertelen mozdonyvezetői bejelentkezés 

106   Sikertelen mozdonyvezetői szolgálatváltás 

109   Mozdonyvezető kijelentkezése 

112   Szervízmérnök bejelentkezése 

113   Szervízmérnök kijelentkezése 

150   Szolgálati rend lekérdezése 

160   Adatlekérés 

170   Járműkapcsolás: MÁV Start részére 

172   Járműkapcsolás: MÁV Pályavasút részére 

173   Járműkapcsolás: MÁV Trakció részére 

199   Írásbeli rendelkezés számának módosítása 

200   Írásbeli rendelkezés számának megadása 

201   Vonatazonosító vonathoz rendelése 

202   Vonattovábbítás típus megadása 

    Vonattovábbítás típus: Vonómozdony 

    Vonattovábbítás típus: Segély érdekében 

    Vonattovábbítás típus: Javítás céljából 

    Vonattovábbítás típus: Szinkron2 

    Vonattovábbítás típus: Szinkron3 

203   Elegytömeg rögzítése 

204   Tengelyszám rögzítése 

209   Vonatszám vonatról leválasztása  

260   Előfogat, kapcsolt toló vonatadatok lekérdezése 

250   
Vezetőállás csere vagy legutóbbi vonatadatok 

lekérdezése 

251   Vonatszám váltás 

252   Gépmeneti vonatadatok lekérése 

253   Eloző vonatadatok lekerese 

266   Vonathossz megadása 

301   Tolatási rendelkezésre állás kezdete 

302   
Technikai azonosító megváltoztatása (tolatási 

rendelkezésre állás esetén) 

309   Tolatási rendelkezésre állás vége 

451   A GÉPÉSZET által végzett javítás: JAV_1 

452   A GÉPÉSZET által végzett javítás:JAV_2 
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453   A GÉPÉSZET által végzett javítás: JAV_3 

454   A GÉPÉSZET által végzett javítás: JAV_4 

455   
A GÉPÉSZET által végzett javítás: NV 

(napivizsgálat) 

456   
A GÉPÉSZET által végzett javítás: JAV_T 

(Trakciós okból) 

457   
A GÉPÉSZET által végzett javítás: JAV_G 

(garanciális) 

458   
A GÉPÉSZET által végzett javítás: JAV_B 

(balesetes) 

459   
A GÉPÉSZET által végzett javítás: JAV_K (külső 

mosás) 

460   
A GÉPÉSZET által végzett javítás: JAV_V (belső 

mosás) 

461   
A GÉPÉSZET által végzett javítás: JAV_F 

(futójavítás) 

462   
A GÉPÉSZET által végzett futásbiztonsági 

vizsgálat 

470   
A GÉPÉSZET által tévesen megadott javítás 

visszavonása 

471   Nehézmény, szolgálatképtelenség vége 

472   A GÉPÉSZET által végzett javítás: JAV_5 

473   A GÉPÉSZET által végzett javítás: JAV_6 

474   A GÉPÉSZET által végzett javítás: EÉVB vizsgálat 

475   A GÉPÉSZET által végzett javítás: JAV_7 

476   
A GÉPÉSZET által végzett javítás idegen fél miatt: 

JAV_I 

477   EÉVB vizsgálat 

478   Korlátozások 

40   Sebességkorlátozás: 140 km/h 

41   Sebességkorlátozás: 120 km/h 

42   Sebességkorlátozás: 100 km/h 

43   Sebességkorlátozás: 80 km/h 

44   Sebességkorlátozás: 60 km/h 

45   Sebességkorlátozás: 40 km/h 

46   Sebességkorlátozás: 20 km/h 

47   Sebességkorlátozás: Kitérőben max 20 km/h 

48   Sebességkorlátozás: Kitérőben max 5 km/h 

50   Korlátozás: 1-es vontatómotor selejtezve 

51   Korlátozás: 2-es vontatómotor selejtezve 

52   Korlátozás: 3-as vontatómotor selejtezve 

53   Korlátozás: 4-es vontatómotor selejtezve 

54   Korlátozás: 5-ös vontatómotor selejtezve 

55   Korlátozás: 6-os vontatómotor selejtezve 
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60   Korlátozás: 1-es forgóváz selejtezve 

61   Korlátozás: 2-es forgóváz selejtezve 

62 
  

Korlátozás: Hajtómű kényszer üzemben/selejtezve 

70   Korlátozás: 1-es egyenirányító selejtezve 

71   Korlátozás: 2-es egyenirányító selejtezve 

80   Korlátozás: Személyvonatra nem alkalmas 

81   Korlátozás: Ingavonati üzemre nem alkalmas 

82   Korlátozás: Csak vontatva közlekedhet 

83   Korlátozás: Abroncs(ok) vörössel összejelölve 

90   Korlátozás: Nem helyezhető feszültség alá 

479   Korlátozás visszavonása 

480   Visszalépés a korlátozás megadása nélkül 

550   Primer fogyasztás értékének megadás 

551   Fűtési fogyasztás értékének megadása 

560   Riasztás: Vonat szétszakadt 

561   Riasztás: Rendkívüli megállás 

562   Riasztás: Pályahiba miatt 

563   Riasztás: Gázolás miatt 

564   Riasztás: VOFI visszahívást kér 

565   Riasztás: Éberségi/ETCS hiba mozdony oldal 

566   Riasztás: Éberségi/ETCS hiba pálya oldal 

600   
Segélygép kérés: Dízelmotor hiba / Főmegszakító 

hiba 

601   
Segélygép kérés: Légsűrítő / levegő ellátási hiba 

miatt 

602   
Segélygép kérés: Üzemanyag rendszer hibája / 

Áramszedő törés miatt 

603   Segélygép kérés: Tűz miatt 

605   Segélygép kérés: Futómű hiba miatt 

606   
Segélygép kérés: Hajtómű hiba / Villamosmozdony 

fűtési hiba 

607   Segélygép kérés: Vezérlési hiba miatt 

608   Segélygép kérés: Segédüzemi hiba miatt 

700   Km óra állás megadása szerviz menüben. 

701   Gépkísérés kezdete 

709   Gépkísérés vége 

800   Nehézmény: Dízelmotor hiba / Főmegszakító hiba 

801   Nehézmény: Légsűrítő / levegő ellátási hiba miatt 

802   
Nehézmény: Üzemanyag rendszer hibája / 

Áramszedő törés miatt 
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806   
Nehézmény: Hajtómű hiba / Villamosmozdony 

fűtési hiba 

807   Nehézmény: Vezérlési hiba miatt 

808   Nehézmény: Segédüzemi hiba miatt 

810   
Nehézmény: "A" vezetőállás menetrend világítás 

hiba 

811   
Nehézmény: "B" vezetőállás menetrend világítás 

hiba 

813   Vonatban ajtó zárás, nyitás hiba 

814   Rossz mozdony (VAK) kártya 

815   Hiányzó mozdony (VAK) kártya 

816   Nehézmény: Éberségi/ETCS hiba pálya oldal 

817   Nehézmény: Éberségi/ETCS hiba jármű oldal 

818   MFB kismegszakítót lekapcsolták 

819   MFB kismegszakítót visszakapcsolták 

820   
Együttműködő járművek napivizsga adatainak 

lekérése 

975   Üzleti célú várakozás kezdete 

979   Üzleti célú várakozás vége 

995   Fővezeték nyomáscsökkenés kezdete 

996   Fővezeték nyomáscsökkenés vége 

997   Fővezetéknyomás visszaállt a maximális értékre 

998   Fékpróba kezdete 

999   Fékpróba vége 

1002   További dolgozó bejelentkezése 

  900 További dolgozó feladata: Utazási idő 

  941 További dolgozó feladata: Pilóta 

  976 További dolgozó feladata: Vonalismeret 

  977 További dolgozó feladata: Típusismeret 

  978 További dolgozó feladata: Gyakornok 

  979 További dolgozó feladata: Önköltségi utazás 

  
1000 

További dolgozó feladata: Mozdonyszemélyzet 

ellenörzés 

  
1008 

Mozdonyszemélyzet ellenörzést végző átveszi a 

mozdony vezetését 

1003   További dolgozó kijelentkezése 

1004 1009 
Mozdonyszemélyzet ellenörzését végző visszaadja a 

mozdony vezetését a mozdonyvezetőnek 

1005   További dolgozó sikertelen bejelentkezése 
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1006   További dolgozó bejelentkezésének megtagadása 

1009   További dolgozó kényszer kijelentkeztetése 

1010   Belépes a szerviz menübe 

1011   Telephelyre bejár, üzemképes 

1012   Telephelyre bejár, üzemképtelen 

1013   Átvétel a TRAKCIÓ-tól 

1014   Javítás kezdete szervizben 

1015   Javítás vége szervizben, üzemképes 

1016   Javítás vége szervizben, üzemképtelen 

1017   Átadás a TRAKCIÓ-nak 

1018   Futópróbára kijár 

1019   Kilépés szerviz menüből 

1020   Futópróbáról vissza 

1021   Telephelyről kijár 

1022   Telephelyről kijár, üzemképtelen 

1023   Javítás készre adása 

1024   
Javításra visszaadás a gépészetnek, el nem végzett 

javítás 

1100   Mozdony felszellási engedélyes bejelentkezett 

1109   Mozdony felszállási engedélyes kijelentkezett 

1111   
Mozdonyfelszállási engedélyes kényszer 

kijelentkeztetése 

1112   
Mozdonyfelszállási engedélyes bejelentkezése 

megtagadása 

2000   Hiba feladása MFB-ről: 

  6 "B" menetrend lámpa nem világít 

  1 "A" kijelző nem üzemel 

  2 "B" kijelző nem üzemel 

  3 "A" kijelző sérült 

  4 "B" kijelző sérült 

  5 "A" menetrend lámpa nem világít 

  7 "A" menetrend lámpa sérült 

  8 "B" menetrend lámpa sérült 

  9 Menet/tolatás kapcsoló kijelzése hibás 

  11 TELOC sebesség állandóan nulla 

  14 Irreális primer villamos fogyasztás érték 

  15 Irreális fűtés fogyasztás érték 

  16 Irreális hőmérséklet érték 

  17 Irreális fővezeték nyomás érték 

  18 "A" kijelzőn a billentyűzet kopott, lyukas 

  19 "B" kijelzőn a billentyűzet kopott, lyukas 

  20 "A" kijelző menü gombja bizonytalanul működik 

  21 "B" kijelző menü gombja bizonytalanul működik 

  22 Az MFB saját akkumulátora gyenge 
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  23 Téves M/T kapcsoló kezelése üzenet 

2101   Együttműködés megerősítése 

Nem menűből indított események 

0   Ciklusidő letelt, normál adatküldés 

1   Mozdony elindult 

2   Mozdony megállt 

3   
Főmegszakító BEKAPCSOLT, Dízelmotor 

INDULT 

4   
Főmegszakító KIKAPCSOLT, Dízelmotor 

LEÁLLT 

110   
Mozdonyvezető kényszer kijelentkeztetése (dupla 

bejelentkezés esetén) 

111   
Mozdonyvezető kényszer kijelentkeztetése (idő 

szolgálati idő túllépés esetén) 

114   
Mozdonyvezető kényszer kijelentkeztetése (akku 

főkapcsoló kikapcsolása esetén) 

205   Fűtési kontaktor meghúz  

206   Fűtési kontaktor elejt  

207   
MENET/TOLATÁS kapcsoló MENET állásba 

kapcsolták 

210   Akku főkapcsoló BEKAPCSOL 

211   Akku főkapcsoló KIKAPCSOL 

212   Fűtési túláramrelé MEGHÚZ 

213   Fűtési túláramrelé ELEJT 

214   Motorköri túláramrelé MEGHÚZ 

215   Motorköri túláramrelé ELEJT 

216   Minimum akkufeszültség relé MEGHÚZ 

217   Minimum akkufeszültség relé ELEJT 

218   MFB ajtót kinyitották 

219   MFB ajtót becsukták 

220   Feljáróajtót kinyitották 

221   Feljáróajtót becsukták 

239   Vonattovábbítás típusa változott 

240   Földzárlarjelző relé meghúzott 

241   Földzárlatjelző relé eéejtett 

249   Vonatszám automatikus leválasztása a vonatról. 

289   A jármű bejárati jelzőn megállt 

290   A jármű bejárati jelzőről elindult 

291   A járműjelentési körzetbe érkezett 

292   A járműjelentési körzetet elhagyta  

293   A jármű bejárati jelző jelentési körzetébe érkezett 

294   A jármű bejárati jelző jelentési körzetét elhagyta 
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295   A jármű fázishatár jelentési körzetébe érkezett 

296   A jármű fázishatár jelentési körzetét elhagyta 

297   

A jármű pályavasúti határ jelentési körzetébe 

érkezett 

298   

A jármű pályavasúti határ jelentési körzetét 

elhagyta 

303   
MENET/TOLATÁS kapcsolót TOLAT állásba 

kapcsolták 

620   MFB műszaki hiba 

621   MFB kikapcsolt 

622   MFB lemerült (Lekapcsolás) 

623   MFB újra indult 

645   Szabálytalan menet/tolatás kapcsoló kezelés 

646   Hibás M/T kapcsoló riasztás 

649   Készlet tárolás kezdeti időpontja, készlet értéke. 

650   Mért műszaki jellemzők kritikus értéke 

660 
  

Eseménykódok túl gyors billegése: xxx 

eseménykód. 

661   Eseménykódok küldése helyre állt 

670   Menetigazolvány vezetésére felhívás 

671   Menetigazolvány vezetésére felhívás vége 

672 
  

Menetigazolvány vezetésére felhívás (Kártya csak 

olvashatóvá vált) 

680 
  

Menetigazolvány vezetés kezdés tudomásul vétele 

681 
  

Menetigazolvány vezetés vége tudomásul vétele 

690   Napivizsgálat vezetésére felhívás 

691 
  Napivizsgálat vezetésére felhívás todomásul vétele 

699 
  

Szerviz menüből kiléptetés javítóhely elhagyíása 

miatt 

2100   Összerendelés törlése az MFB-n 

19.  
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8. MÁV vonal pozíció adatok 

Minta adatok, amely szerkezetének megfelelően a mozdonyfedélzeti berendezésbe be kell 

tölteni az útvonal adatokat.  

A jelentési körzetbe való belépéskor és kilépéskor kell a járműnek az adatrekordot elküldenie. 

 

Szélesség 

(Fok_perc_sec) 

Hosszúság  

(fok_perc_sec) 

Jelentési körzet 

sugara  

(méter) 

BCD  

0-99999999 

BCD  

0-9999999999 

BCD  

0 -  9999 

472959 190129 1000 

472753 190116 2000 

472811 190549 500 

472807 190523 3500 

 

A MFB-t úgy kell megtervezni, hogy szélesség és hosszúság koordinátákat valamint a 

jelentési körzet sugarát tartalmazó adattáblát a háttér memória tárolóban tudja tárolni. 

A pozíció adattáblát a szoftverfrissítéssel megegyező módon a GSM kommunikáción 

keresztül kell tudni frissíteni. Az esetleges cseréhez a Megrendelő fogja biztosítani a az 

adattáblát.  

Jelmagyarázat 

MFB  Mozdony Fedélzeti Berendezés 

EMIG  Elektronikus Menetigazolvány központi szerver, adatbázis és szoftver 

GSM  Mobil kommunikáció 

GSM-R GSM szabványra épülő vasúti célú mobil kommunikáció 

GPS  Földrajzi koordinátamérés 

GPRS  Mobil kommunikáció adatcsomagokkal 
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9. Kivitelezési dokumentáció 

 

 fő- és összeállítási rajzok 

 villamos elvi kapcsolási rajzok, 

 mechanikus vizsgálati, beállítási előírások / beállítások, átvételek, - útmutató a 

vizsgálatokhoz és beállításokhoz / 

 villamos vizsgálati, beállítási előírások  / működéspróba, beállítások átvételek, 

 útmutató a vizsgálatokhoz és beállításokhoz, hibakereséshez, konkrét értékekkel, 

jelalakokkal /, 

 Szerelési útmutató a Megrendelő által biztosított humán erőforrás számára 
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10. Üzemleltetési, karbantartási dokumentáció 

 

Az 5341 sorozatra elkészített dokumentációt kell a Szállítónak átadni a Megrendelőnek jelen 

szerződés 2.1. pontjában leírtak szerint.A rendszerüzemeltetési, (bekapcsolás, stb.) a 

különböző berendezések együttműködési, útmutatója rajzokkal, magyarázó ábrákkal, 

 Kezelési útmutató /kezelő személyzet oktatására - a kezelés leírása 

 Mechanikus és villamos berendezések ábrás alkatrész katalógusa / axonometriku 

ábrák, anyagrendeléshez - pozíciószám, darabszám, megnevezés, szabvány, beépítési 

hely, gyártó cég, a cég, ahol a tétel megrendelhető, rajzszám/, 

 Biztonsági előírások megadása,  

 Huzalozási rajz / a kapcsolatok ábrázolása a készülékben, egységekben, valamennyi 

vezetékszám, dugaszoló és érintkező szám, valamint sorkapocs szám, kivitelezés mint 

kábelezési (huzalozási) és csatlakozási terv /, 

 Részletrajzok a karbantartáshoz,  

 Karbantartási előírásai  

 Műszaki leírás  / karbantartó személyzet részére, leírás a  készülék feladatáról, 

üzemmódjairól, elrendezéséről, más egységekkel berendezésekkel való 

kapcsolódásáról, együttműködésükről.  Kiegészítő magyarázatokkal, rajzokkal, 

ábrákkal /, 

 Hibakeresési útmutató, 

 Mikroprocesszoros felhasználás esetén: a felhasznált hardver és szoftverleírása, 

beleértve a kapcsolási rajzot és az RS csatlakozó bekötését, a felhasznált szoftver IEC 

60571 szerinti dokumentációjával, 

 Diagnosztikai szoftver, 

 Elrendezési rajz / funkció csoportok szerint, kártyáknál kártya rajz /, 

 Alkatrész beültetési rajz, 

 Karbantartási terv a jármű karbantartási rendszeréhez alkalmazva, cserélendő 

alkatrészek, technológia műveletek leírása, a szükséges szerszámok eszközök 

megnevezése stb.), 

 A jármű első járműjavítói vizsgálatáig várhatóan szükséges alkatrészek listája. 

 A MFB szoftver vonatkozásában a szerződés szerinti jogosultságok biztosítása. 

 

 

Dokumentumok átadásának módja: 
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11.  A szerződésben rögzítettek 

szerint.MFB felhasználói kézikönyv 

A Szállító feladata a felhasználói kézikönyv elkészítése, elektronikus formában. 

 



 

48 
 

12. Műszaki követelmények a GSM /GSM-R valamint a  GPS 

antennákra vonatkozóan: 

12.1. GSM / GSM-R antenna: 

 Frekvenciasáv:    806-2700 MHz  

 VSWR:   (állóhullámarány):   806-870 MHz:  <2.0 

870-25500 MHz:     <1.5 

 2550-2700 MHz: <2.0 

 Polarizáció:      Vertikális  

 A belső vezető:   egyenáramú  (D.C.)  földelés 

12.2. GPS vevő antenna: 

 Frekvenciasáv:    1575.42±1 MHz  

 VSWR:   (állóhullámarány):   <1.5 

 Polarizáció:       cirkuláris,  jobbra forgó  

 Nyereség ( függőleges irányban):   2 dB (cirkulárisan polarizált izotróp sugárzóhoz  

      viszonyítva) 

 A belső vezető:   egyenáramú (D.C.)  földelés 

Általános feltételek: 

 Az antenna elégítse ki:   az EN 50155 követelményeit  

 Az antenna legyen alkalmas:  a 25KV 50 Hz-s feszültségű vasúti felsővezeték 

      rendszer alatti üzemre 

 A  kötőelemek:    (az összes csavar és anya)  rozsdamentes acél 

 A  földelés és magasfeszültség:    az antenna egyenáramulag földelt kivitelű a  

      villámcsapások és a magasfeszültségű 

      felsővezeték elleni védelem céljából 

12.3. Szállító Kathrein 870 10003-as antennát vagy azzal mindenben egyenértékű műszaki 

paraméterekkel rendelkező antennát köteles szállítani (szűrővel és túlfeszültség-levezetővel 

együtt), mely a Nemzeti Közlekedési Hatóság minősítésével rendelkezik. 
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13. Üzembe helyezési eljárás jegyzőkönyve 

Jármű azonosítószáma:_______________________________________________________ 

MFB kivitelezési dokumentációk jóváhagyása________járműsorozatra_______-én 

megtörtént. 

Jóváhagyó:__________________________ Iktató szám:______________________________ 

 

Felszerelés ellenőrzése, Állópróba 

Helyszín:_____________________________________________Dátum:________________ 

A Mozdony Fedélzeti Berendezés a műszaki követelményfüzetben meghatározott 

követelményeknek és a járműsorozatonkénti felszerelési dokumentációnak jóváhagyott 

felszerelési követelményeknek az alábbiak szerint felelt meg: 

Kiépítés ellenőrzése, hogy az előírásoknak megfelelően, a megfelelő minőségben történt-e: 

MFB központi egység                   NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

MFB kezelő felület                  NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

GPS antenna    NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

GSM antenna    NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Proxi kártya olvasó   NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Analóg jelfogók   NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Digitális jelfogók   NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Ha minden pontban megfelelt a berendezés, akkor az álló próba sikeres volt. 

 

_______________________________              ________________________________ 

Szállító     Megrendelő 

 

Működés közbeni próba 

Az MFB csak a Megrendelő szervére küld adatokat: 

     NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Belső paraméterek előállítása: NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

 

Részletes adat elemzés (Jegyzőkönyvhöz csatolt szerver riportok alapján.): 

Adat struktúra ellenőrzés: 

Ciklikus adatrekord küldés  NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Eseményvezérelt adatküldés  NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Menü vezérelt adatküldés  NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Paraméterező rekord fogadása NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Válaszrekordok küldése  NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

 

Adat megfelelőség ellenőrzés: 

Ciklikus adatrekord küldés  NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Hiba leírása:_____________________________________ 

 

Eseményvezérelt adatküldés  NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Hiba leírása:_____________________________________ 

 

Menü vezérelt adatküldés  NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Hiba leírása:_____________________________________ 

 

Paraméterező rekord fogadása NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Hiba leírása:_____________________________________ 
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Válaszrekord ok küldése  NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

Hiba leírása:____________________________________ 

 

Ha minden pontban megfelelt a berendezés, akkor a működési próba sikeres volt. 

_______________________________              ________________________________ 

Szállító     Megrendelő 

 

GPS ellenőrzés: 

A MFB a ___________________hitelesítési ponton __________-én mért 

______________GPS adatok alapján ______________%-os pontos helymeghatározást 

biztosít. 

 

 

A számítási eljárás során alkalmazott képlet: 

 

E = SIN (RADIÁN(A)) * SIN(RADIÁN(C)) + COS(RADIÁN(A)) * COS(RADIÁN(C)) 

* COS(RADIÁN(B) – RADIÁN(D)) 

 

F=((ARCTAN(-1*E/GYÖK(–1 * E * E + 1)) + 2 * ARCTAN(1)) * 3437,74677 * 1,1508 

* 1,60934708788644) * 1000 

 

 

Ahol: 

A Bázis GPS keleti hosszúság 

B Bázis GPS északi szélesség 

C Mért keleti hosszúság 

D Mért északi szélesség 

E A számítás részeredménye 

F A számítás végeredménye méterben 

A GPS koordináták WGS 84 formátumúak. 

 

A mért és a bázis koordináták eltérése nem lehet több az előírt pontosság által 

meghatározott értéknél (max. 20 méter) 

 

 GPS pozíció meghatározás: 

NEM FELELT MEG  –   MEGFELELT 

 

_______________________________              ________________________________ 

Szállító     Megrendelő 
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14. Végátvételi jegyzőkönyv 

14.1.1.1. (*Az első járművön teljes körű működés, és szimulációs vizsgálatot 
végzünk.) 

14.1.1.2. A Felek megállapítják, hogy a szerződésben rögzített MFB szállítási, 
üzembe helyezési kötelezettségének ____________-én eleget tett. 

14.1.1.3. Az előírt dokumentációkat a Megrendelőnek átadta. 

14.1.1.4. Az alábbi dokumentumokat  
a Szállító  az________________________________elérhetőségi helyen letétbe 
helyezte. 

14.1.1.5.  

14.1.1.6. A Szállító jelen teljesítés igazolás alapján számlázásra jogosult. 

 

14.1.1.7. …………………, ……………-én 

14.1.1.8. ___________________                         _________________ 

14.1.1.9.           Szállító     Megrendelő 
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15. E1. sz. Utasítás 7. sz. függeléke 

 

29/2010. VIG sz. vezérigazgatói utasítás 

 

KEZELÉSI ÉS KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 

AZ MFB KEZELÉSÉRE ÉS A MENETIGAZOLVÁNY VEZETÉSÉRE  

KÖTELEZETTEK RÉSZÉRE 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó 

1 Hatályba léptetés 2011.03.01  MÁV TRA Vig 

2 1. sz. módosítás 2011.04.08  MÁV TRA Vig 

3 2. sz. módosítás 2013.03.01  MÁV TRA Vig 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA 

 

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. (továbbiakban: TRAKCIÓ) üzleti tevékenységét nagyban 

befolyásolja a pontosan kezelt Mozdony Fedélzeti Berendezés (továbbiakban MFB), illetve a 

helyesen kitöltött Menetigazolvány (továbbiakban MIG) által szolgáltatott adat. Ezen adatok a 

TRAKCIÓ vontatás-szolgáltatásának, elszámolásának, számlázásának, továbbá a 

mozdonyvezetők bérelszámolásának alapjául szolgálnak. 
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2.0. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 

 

Az utasítás hatálya kiterjed más utasítások által a Menetigazolvány vezetésére és 

adatrögzítésre kötelezett szervezetekre, valamint azok érintett munkavállalóira. 

Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős: a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 

vezérigazgatója. 

  

  

3.0. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 

  

3.1.  MFB 

A mozdonyfedélzeti berendezés a mozdonyvezető által a kezelő felületen rögzített adatokat és 

az automatikusan mért és gyűjtött információkat (pl. GPS sebesség; TELOC sebesség; idő; 

GPS koordináták; a motorvonat MFB által figyelt műszaki paraméterei; külső hőmérséklet; 

stb.) GSM kapcsolaton keresztül automatikusan küldi a központi szerverre.  

Az EÉVB MENET/TOLATÁS kapcsolójának állását a berendezés automatikusan figyeli. Az 

EÉVB-vel fel nem szerelt járműre az MFB-vel együtt MENET/TOLATÁS kapcsoló került 

felszerelésre, amelynek állását szintén figyeli a berendezés. Az MFB-vel szerelt gépeken a 

tolatás idejére a MENET/TOLATÁS kapcsolót TOLATÁS állásba kell kapcsolni. 

Az MFB folyamatosan végzi saját üzemképességének ellenőrzését. Belső memóriája lehetővé 

teszi, hogy az adatkommunikáció kimaradása esetén késleltetve, de adatvesztés nélküli 

adatszolgáltatást tudjon végezni. A Mozdony Fedélzeti Berendezés saját tápellátásának 

köszönhetően a motorvonat főkapcsolójának lekapcsolása után 72 órán keresztül csökkentett 

üzemmódban üzemel. 

A központi szerver végzi a vontatásszolgáltatás információk elemzését és a felhasználók 

igényeinek megfelelő adat megjelenítést. 

  

3.2. Jól működő MFB  

Jól működőnek tekintjük az MFB-t abban az esetben, ha annak valamennyi kijelzője 

működik, azok adatbevitelre alkalmasak. 

  

3.3. Elektronikus Menetigazolvány  

Az Elektronikus Menetigazolvány (továbbiakban e-MIG) a  

 Menetigazolvány, 

 MFB és 

 IVU.plan adatai alapján áll elő. 

  

3.4. Menetigazolvány  

A vonatok közlekedése során vezetett papír alapú, sorszámozott kivitelben készülő, szigorúan 

elszámolandó nyomtatvány. Rendeltetése, hogy adatokat szolgáltasson a vonatról, a 

vonatszemélyzetről, a vonatközlekedés tényleges lefolyásáról, a vontatójármű teljesítményeiről, 

a rendkívüli eseményekről, továbbá tartalmazza az energiafelhasználással kapcsolatos 

információkat. 

A Menetigazolvány lehet 

 nagy méretű (cikkszám: 917–420), és 

 kis méretű (cikkszám: 917–419). 

  

3.5. Menetigazolvány váltás  
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Menetigazolványt akkor kell váltani, amikor valamely betelt rovat tekintetében új beírási 

kötelezettség keletkezik.  

  

3.6. Saját vezetésű jármű  

Az a jármű, amelyen a mozdonyvezető tartózkodik. A távvezérelt, távirányított vontatójármű 

is saját vezetésű járműnek minősül.  

  

3.7. TELOC sebesség mérés  

Az utasításban Teloc sebesség mérés alatt járművön alkalmazott gyári sebesség mérést kell 

érteni, függetlenül attól, hogy a járművön milyen sebesség mérési rendszer van kiépítve. 

  

3.8. Nem saját vezetésű jármű  

Az a mozdony, amellyel a szolgálat folyamán együttműködés történik, de az nem a 

Menetigazolványt vezető járművezető irányítása alá tartozik (előfogat, toló). 

  

3.9. A vonat azonosítása  

A vonatazonosításhoz tartozó dátum és a vonatszám egyidejű megadásával történik. 

  

3.10. Vonatazonosításhoz tartozó dátum  

A vonat kiindulási állomásán tervezett indulási dátum (lásd a Vonatterhelési kimutatáson). 

  

3.11. Zárójeles hivatkozások  

Jelen utasításban zárójelek között közölt arab számok a Menetigazolvány azonos számozású 

rovataira utalnak. Tehát (14) = „Közlekedés dátuma” rovat, illetve (28–32) 

Mozdonyhivatkozások. 
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4.0. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 

 

Az Utasítás negyedik fejezete négy részben, elkülönülten szabályozza 

 a Menetigazolvány csökkentett vezetési kötelezettségét (4.1.)  

 az MFB kezelését (4.2.) 

 a Menetigazolvány teljeskörű vezetési kötelezettségét (4.3.) 

 a Menetigazolvány használatának szabályait (4.4)  

 

A 4.4-es fejezet tartalma érvényes a 4.1-es és a 4.3-as fejezetekre.  

 

A járművezető a vontatójárművet az indulási helyről csak megfelelően kitöltött 

Menetigazolvánnyal és/vagy jól működő MFB esetén az adatok helyes bevitele után indíthatja 

meg. 

 

4.1. A MENETIGAZOLVÁNY KITÖLTÉSE MFB-TŐL FÜGGETLENÜL 

A mozdonyvezetőnek a járművön kívüli tevékenységeit mindig Menetigazolványra kell 

rögzítenie. A papír alapú Menetigazolványon mindig dokumentálni kell a járművön kívül 

végzett tevékenységeket (pl. önköltség, laktanya, oktatás, munkaidő, stb.) továbbá a 

fékpróbát. 

Kitöltendőek a következő mezők: 

Név (1) 

Az Mv sorban kell felírni a mozdonyvezető nevét. A rovatot nyomtatott betűkkel kell 

kitölteni. 

A járművön szolgálatot teljesítő további dolgozók (pl. pilóta), valamint a vonatszemélyzet 

tagjai (pl. vezető jegyvizsgáló, vonali tolatásvezető) ebben a rovatban jegyzik fel magukat. 

Amennyiben a rovat megtelik, a pilóta, a vonal-, illetve a típusismeretes dolgozók 

felsorolása folytatható a (26) Megjegyzés rovatban, ha az MFB-n ez a szolgáltatás nem 

elérhető. 

 

Törzsszám (2) 

Az (1)-es oszlopban felsorolt személyek személyzeti azonosító törzsszámát kell beírni. 

 

Megjegyzés (26) 

Ebbe a rovatba a munkaviszonyra vonatkozó szabályok (pl. KSZ, utasítások stb) által előírt 

bejegyzések irandók. 

A leggyakrabban előforduló bejegyzések: 

 a sebességmérő és vonatbefolyásoló berendezés hiányossága; 

 a balesetekre és rendkívüli eseményekre vonatkozó utalás; 

 a helyhez kötött jelzők működésére és hiányosságaira vonatkozó olyan észrevétel, 

amelyekről a vonatszemélyzet nem kapott írásbeli rendelkezést; 

 a nyitva talált útsorompók; 

 a hibás pályahelyek; 

 a főkulcsok, a váltózárkulcsok, a siklasztósaruk vagy vágányzáró sorompókulcsok 

átadása és leadása; 

 a fékpróba bárca átvétele, átadása; 

 írásbeli rendelkezés átadása személyzetváltás esetén; 

 a mozdony minden olyan hiányossága, amely a rendes terhelés továbbítását vagy a 

menetidő tartását befolyásolhatja (alapsebesség, a késett vonatnál a legnagyobb 

sebesség); 
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 a forgalmi vonalirányító, illetve a forgalmi szolgálattevő a legnagyobb sebesség 

alkalmazását rendeli el. 

 bármilyen megrendelői igazolás 

 a munkaközi szünet kiadásának elmaradása esetén az „Egyéb” lehetőség választásakor 

annak indokát kell rögzíteni.  

 

Tevékenységi kódok (37) 

 

800 Menetigazolvány felhasználásnak időpontja. A kód minden Menetigazolványon 

előrenyomtatva szerepel. Vele egy sorban kell beírni 

 a Menetigazolvány megkezdésének időpontját (49), 

 a Menetigazolvány befejezésének időpontját (48), 

 azon szolgálati hely kódját, ahol a kezdés megtörtént. (35), 

 a megfelelő technikai azonosítót abban az esetben, ha a mozdonyvezető egész 

szolgálatában egy megrendelő részére áll rendelkezésre, pl. ha a megrendelő 

vasútvállalat irányítja a mozdonyvezetőt szolgálatának teljes időtartama alatt. (50) 

Menetigazolvány-váltás esetében több Menetigazolványról halmozódik a szolgálati óra. 

Az adatok ellenőrzésre kerülnek, hiányuk esetén a Menetigazolvány nem vehető vissza. 

 

621 Mozdonyvezető féklakatosi tevékenysége. Külön megrendelésre végzett tevékenység. 

Kezdetét a (49), befejezését a (48) oszlopba, a szolgálati hely kódját a (35) oszlopba, a 

kódszámmal egy sorba kell írni. 

 

690 Utazási idő 

 

801 Laktanyában töltött pihenőidő. Kezdetét a (49), befejezését a (48) oszlopba, a 

szolgálati hely kódját a (35) oszlopba, a kódszámmal egy sorba kell írni. 

 

950 Sztrájk. Ezt a tevékenységi kódot és hozzátartozó (49) indulás és (48) érkezési adatot 

kell beírni a Menetigazolványba, amikor a mozdonyvezető sztrájk miatt várakozni 

kényszerül, és egyéb tevékenységet nem végez. 

 

951 Mozdonyfelvigyázó. A kezdő (49) és a befejező (48) időpontot a kóddal egy sorba kell 

írni. 

 

952 Külsős mozdonyfelvigyázó. A kezdő (49) és a befejező (48) időpontot a kóddal egy 

sorba kell írni. 

 

954 Üzemi Tanács kikérő. A kezdő (49) és a befejező (48) időpontot a kóddal egy sorba 

kell írni. 

 

955 Szakszervezeti kikérő. A kezdő (49) és a befejező (48) időpontot a kóddal egy sorba 

kell írni. 

 

956 Munkavédelmi Bizottsági kikérő. A kezdő (49) és a befejező (48) időpontot a kóddal 

egy sorba kell írni. 

 

957 Ruhaátvétel. A kezdő (49) és a befejező (48) időpontot a kóddal egy sorba kell írni. 
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959 Képzési távollét. Ide tartozik minden KSZ szerinti, egyes munkakörökre kötelezően 

előírt oktatás, képzés ideje. A kezdő (49) és a befejező (48) időpontot a kóddal egy sorba 

kell írni. 

 

970 Oktatás. A kezdő (49) és befejező (48) időpontot a kóddal egy sorba kell írni. 

 

971 Vizsga. A kezdő (49) és befejező (48) időpontot a kóddal egy sorba kell írni. 

 

972 Orvosi (pszichológiai) vizsgálat. A kezdő (49) és befejező (48) időpontot a kóddal egy 

sorba kell írni. 

 

973 Jegyzőkönyv felvétel, meghallgatás. A kezdő (49) és befejező (48) időpontot a kóddal 

egy sorba kell írni. 

974 Várakozás    Járművön kívüli várakozás esetén irandó, vontatás szolgáltatási  

telephelyen feladatra várás, KSZ szerint óra-kiegészítés. . 
 

995 Önköltségi utazás. A kezdő (49) és a befejező (48) időpontot, valamint az érkezés 

helyét a (35) Szolgálati hely kód rovatba, a tevékenységi kóddal egy sorba kell írni. 

Az önköltségi utazás vonatszámát, vonatszámait, egyéb adatait (BKV, gk. stb.) az 51-es 

Igazolás rovatba kell bejegyezni. 

Az önköltséget minden esetben dokumentálni kell a saját csökkentett tartalmú, 

menetigazolványon, akkor is ha az MFB-n is megadta a mozdonyvezető az önköltség 

kezdetét és végét. 

 

998 Fékpróba.  Az E. 2. sz Fékutasításban szabályozott módon kell rögzíteni. A fékpróba 

valamennyi adata egy sorba írandó, vonatszám, szolgálati hely kódja, fékpróba szokásos 

adatai, a fékszázalékok, a fékpróba helye és időpontja. 

 

Fűtőberendezések üzemeltetése 

Bz-mellékkocsi, MD-vezérlőkocsi, VFK, Gyermekvasúti kocsi fűtése miatt kis alakú 

Menetigazolványt kell vezetni. A „Saját vezetésű” sorokban a vonatban közlekedő 

mellékkocsik pályaszámát kell feltüntetni.  

A többi rovat kitöltését jól működő MFB esetén nem kell elvégezni.  

A járművön tartózkodó mozdonyvezető számára a Menetigazolvány vezetésének szabályait az 

5. sz. mellékletben közölt táblázat foglalja össze. A melléklet, mint segédlet önállóan is 

alkalmazható a napi munkavégzés során, mivel pontosan meghatározza, összefoglalja az 

utasításban leírt kezelési folyamatokat. 

 

4.2. AZ MFB KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI 

Az MFB-ben mért és rögzített információk tartalma megegyezik a papír alapú 

Menetigazolvány adattartalmával, így ebben az alpontban azok magyarázatára nem térünk ki. 

 

4.2.1. Általános kezelési szabályok 

Az elektronikus adatok megfelelő megadásáért a járművezető a felelős. 

A kezelési utasításban a menü bemutatása mindig a főmenüből indul, de a menü kezelése során 

előfordulhat, hogy nem kell visszatérni a főmenübe. 

A jármű beüzemelése esetén az üzembe helyezést végzőnek a járműre való felszállást 

követően be kell jelentkeznie az MFB-be, illetve az üzemen kívül helyezés előtt köteles 

kijelentkezni abból. A mozdonyfedélzeti berendezés úgy lett kiépítve, hogy az adatrögzítést 

minimális idő alatt el lehessen végezni, így a járművel csak azt követően végezhető mozgás, 
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ha a végzendő feladatnak megfelelő adatok a mozdonyfedélzeti berendezés kezelő felületén, a 

menürendszer használatával megadásra kerültek. 

Az MFB kezelését folyamatosan kell végezni úgy, hogy nem kerülhetnek háttérbe a 

közlekedés és üzembiztonsággal kapcsolatos teendők. Szükség esetén az adatok bevitelét a 

következő megállás idejére kell halasztani. Amennyiben az adatrögzítés miatt a vonat késve 

indul, akkor a mozdonyvezetőnek Eseménylapon részletes jelentést kell tennie, amiben ki kell 

térnie arra, hogy kitől, mikor kapta meg a vonathoz kapcsolódó adatokat, írásbeli 

rendelkezéseket, és azokat sikerült-e megfelelően áttanulmányozni. 

A vonat vége menüpontot és a kijelentkezés menüpontot addig nem szabad kezelni, amíg a 

vonat nem érkezett meg a végállomására (vagy arra az állomásra, ahol a járművet le kell 

zárni, illetve ahová személyes váltást rendeltek el), illetve a tevékenységeknek nincs vége. 

Az e-MIG adatait a mozdonyon elhelyezett MFB kijelzőn található billentyűzet segítségével, 

mindenkor a valóságnak megfelelően kell vezetni. 

 

4.2.2. A mozdonyfedélzeti berendezés bekapcsolása 

A mozdonyfedélzeti berendezésnek nincs külön ki-bekapcsoló gombja, a mozdonyvezető a 

jármű akkumulátor főkapcsolójának bekapcsolásával az MFB-t is automatikusan üzembe 

helyezi. Az MFB a jármű akkumulátorköri bekapcsolást követően automatikusan lefolytatja 

az önellenőrzési teszt eljárást és bejelentkezik a központi szerverbe.  

Ha az MFB üzemképes, de a központi szerver nem elérhető (pl. nincs GSM térerő), akkor a 

berendezés a Még nincs azonosítva üzenetet írja ki a képernyőre. Az üzembe helyezőnek az 

MFB-be való bejelentkezési folyamatot ebben az esetben is végre kell hajtania és a 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatokat (pl. vonatadat, tolatási azonosító) meg kell adnia. 

A berendezés a GSM kapcsolat helyreállása után az előzőleg bevitt adatokat továbbítani fogja 

a szerver felé. (A kapcsolat helyreállását követően előfordulhat, hogy a kijelzőn a 

továbbítandó régi adatok jelennek meg, és nem az aktuális, utoljára rögzített információ. Az 

aktuális adatok meg fognak jelenni, ha a berendezés a memóriájából az összes régi adatot 

továbbította a szerverre). 

Az MFB üzemképtelen, ha a kijelzőn 10 perc várakozási idő eltelte után semmilyen 

információ sem jelenik meg, vagy ha 10 percen túl A kijelző pillanatnyilag nem üzemel 

üzenet látható. Az üzemképtelenségről Eseménylapon jelentést kell tenni, kivéve, ha a jármű 

másik kijelzőjéről (vagy egy másik jármű működő kijelzőjéről) üzenetet küld a járművezető a 

hibáról. 

 

4.2.3. Bejelentkezés 

A jármű beüzemelését követően, sikeres önellenőrzés és sikeres szerverazonosítás után az 

üzembe helyezőnek be kell jelentkeznie a mozdonyfedélzeti berendezésbe. Az OK gomb 

megnyomására elindul a 

Bejelentkezés az MFB rendszerbe funkció. 

1. Mozdonyvezető bejelentkezése 

2. Külsős mozdonyfelvigyázó bejelentkezése 

A mozdonyvezetőnek az 1-es gomb megnyomása után kell a bejelentkezési módok közül 

választani attól függően, hogy kártyás azonosítással vagy kártya nélkül történik a 

bejelentkezés vagy a személyes váltás.  

 A kártyás bejelentkezésnél a személyes használatra kiadott mozdonyvezető azonosító 

kártyát (továbbiakban MAK) kell a stilizált kártya helyhez érinteni. 

 Kártya nélküli bejelentkezésnél be kell gépelni a munkaügyi törzsszámot és a titkos 

kódot. A titkos kód az első megváltoztatásáig a törzsszám utolsó négy számjegye. 
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Bejelentkezés során a kártyás azonosítást kell előnyben részesíteni, a nem kártyás 

bejelentkezések okát eseménylapon jelenteni kell. Sikeres bejelentkezés esetén a kijelzőn 

megjelenik az MFB Főmenü 

A külsős mozdonyfelvigyázó kártyás bejelentkezésénél a csoportos használatra kiadott 

csoportazonosító kártyát (továbbiakban CSAK) kell a stilizált kártya helyhez érinteni. 

A fűtőházból való kijárás előtt a szerviz menüből a belszolgálatnak ki kell lépnie. Ha 

nem tette meg, akkor a mozdonyvezető is megteheti a menü 3-as pontjában. Ha a 

járművön a jármű karbantartója javítást kezdett meg, és azt még nem zárták le, akkor 

a külsős mozdonyfelvigyázónak előbb azt át kell vennie, és utána már a mozdonyvezető 

is kijelentkeztetheti a gépet. 

Ha a jármű napivizsgálaton volt, akkor ellenőrizni kell, hogy a gépészet illetékes 

dolgozója azt bevitte-e a rendszerbe. Ha nem, akkor addig nem szabad kijárni, amíg a 

napi vizsgálat végét meg nem adták. Ha pontosan vezetik a napi vizsgálatot a 

rendszerben, akkor a jármű üzemórája automatikusan van számítva. 

 

4.2.4. Vonatadatok megadása 

A vonathoz kapcsolódó adatokat a vonat indulása előtt meg kell adni, lehetőleg a 

vontatójármű és a szerelvény összekapcsolása és a vonatterhelési kimutatás átvétele után, azaz 

a vonat előkészítésekor. A vonatadatok rögzítéséhez 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása 

almenüben az alábbi lehetőségek közül választhatunk 

 

4.2.4.1. A vonatazonosításhoz tartozó dátum megadása 

A vonatazonosításhoz tartozó dátumot a vonatszámmal együtt kötelező megadni. 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása 

1. Vonat előkészítés 

1. Új vonatadatok 

menüben meg kell adni a vonat azonosításhoz tartozó dátumot ÉÉHHNN formátumban 

(pl. 100713). Automatikusan az aktuális dátumot kínálja fel a rendszer. Ha a vonat 

azonosításhoz tartozó dátum korábbi vagy későbbi, mint a felkínált nap, akkor a fent 

leírt formátumban kell azt beírni. Lásd 4.3. pontban a (18-as) rovat magyarázatánál. 

Megjegyzés: a napváltó vonatok esetében a vonat azonosításhoz tartozó dátumot 

különösen figyelni kell! Pl. ha a Budapest Keleti pályaudvarról 2010.07.13-án induló 

16-os számú vonat késve érkezik Záhonyba, akkor a Csopra M41-es mozdonnyal 

továbbított vonatrész esetleges 2010.07.14-én hajnalban való indulásakor is 2010.07.13 

vonatazonosításhoz tartozó dátumot kell rögzíteni. 

A dátum megadása, és az OK gomb megnyomása után a menürendszer automatikusan a 

Vonatszám megadás menüpontra lép. 

 

4.2.4.2. Vonatszám megadása 

A vonatszám megadása és az OK gomb megnyomása után a menürendszer automatikusan 

a Vonattovábbítás típusa menüpontra lép. 

 

4.2.4.3. Vonattovábbítás típusának megadása 

A Vonattovábbítás típusa menüpontban meg kell adni, hogy a vontatójárművek a vonat 

továbbításában milyen szerepet töltenek be 

Vonattovábbítás típusa 

1. Vonómozdony 
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2. Együttműködés 

1. Kapcsolt toló 

2. Előfogat 

3. Szinkron 

4. Vonómozdony vezérlőkocsival 

3. Mozdonyvonat 

(pl. vonó, előfogat stb.), valamint meg kell adni az együttműködő járművek 12 jegyű 

azonosítóját és az együttműködésük típusát (kapcsolt toló, előfogat, szinkron, 

vonómozdony vezérlőkocsival). 

A szerelvényben mindig meg kell adni egy vonó mozdonyt. A vonómozdonynak mindig 

meg kell adnia a vonatadatokat.  

Ha a vonattovábbítás típusa szolgálat közben megváltozik, akkor azt  

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása 

 

A menü automatikusan a vonat előkészítés menübe áll vissza, ha korábban megadtuk a 

vonattovábbítás típusát. 

Vonat előkészítés menü 

1. Vonat adatainak megadása/változtatása menü 

1. Vonattovábbítás típusa 

1. Vonómozdony 

2. Együttműködés 

1. Kapcsolt toló 

2. Előfogat 

3. Szinkron 

4. Vonómozdony vezérlőkocsival 

3. Mozdonyvonat 

lépésekkel lehet megváltoztatni. 

A vonatszámot be kell rögzíteni, majd a Vonat előkészítés menüpontba kell tovább lépni. 

A billentyűzeten rendelkezésre áll a „–” karakter is, tehát az irányszámot kötőjellel lehet 

megadni, az irányszám megadása nem kötelező. Operatív vonat esetén nem az alapvonati 

számot kell megadni, hanem az operatív vonatszámot. 

A Vonat vége menüpontot és a Kijelentkezés menüpontot addig nem szabad kezelni, amíg 

a vonat nem érkezett meg a végállomására (vagy arra az állomásra, ahol a járművet le kell 

zárni, illetve ahová személyes váltást rendeltek el), illetve a tevékenységeknek nincs vége. 

 

4.2.4.3. Elegytömeg megadása 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

1. Új vonatadatok(vonatszám és vonattovábbítás típusa megadás után) 

2. Elegytonna megadás 

almenüben kell az elegytonnát megadni. 

Adatbevitel és az OK gomb megnyomása után a menü visszatér a Vonat adatainak megadása 

menübe. Többes mozdonyvonat közlekedése esetén a vonó járműhöz másod-, harmad-, 

negyedsorban hozzákapcsolt járművek össztömegét kell bejegyezni. 

 

4.2.4.4. Tengelyszám megadása 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 
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1. Vonat előkészítés 

1. Új vonatadatok(vonatszám és vonattovábbítás típusa megadás után) 

3. Tengelyszám megadás 

Adatbevitel és az OK gomb megnyomása után a menü visszatér a Vonat adatainak 

megadása menübe. 

 

4.2.4.5. Vonathossz megadása 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

1. Új vonatadatok(vonatszám és vonattovábbítás típusa megadása után) 

4. Vonathossz megadás 

Adatbevitel és az OK gomb megnyomása után a menü visszatér a Vonat adatainak 

megadása menübe. 

 

4.2.4.6. Vonatszám módosítás 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

1. Új vonatadatok(vonatszám és vonattovábbítás típusa megadása után) 

5. Vonatszám módosítás 

almenüben kell a vonatszámot megváltoztatni. 

Adatbevitelt követően a menü visszatér a Vonat előkészítés menübe.  

Az almenü célja, hogy ha csak a vonat irányszáma (az irányszámot nem kötelező megadni) 

változik, vagy ugyanaz a szerelvény közlekedik tovább más vonatszámban, akkor ne 

kelljen valamennyi vonat adatot újra megadni, ezáltal gyorsítsuk az adatbevitelt. 

 

4.2.4.7. Gépmeneti adatok lekérése 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

1. Új vonatadatok (vonatszám, és vonattovábbítás típusa megadása után) 

Vonat előkészítés  

1. Vonatadatok megadása/változtatása 

6. Gépmeneti vonatadatok lekérése 

almenüben lehet az adott járműre vonatkozó gépmeneti adatokat lekérni. Az almenü célja, 

hogy a gépmenetben közlekedő járművek esetén gyorsítsuk az adatok bevitelét (pl. 

tengelyszám, tömeg, hossz adatok). Használható a menüpont az egyedül közlekedő 

motorvonatok, motorkocsik esetében is. 

Adatbevitelt követően a menü visszaáll a Vonat előkészítés menübe. 

 

4.2.4.8. Szinkron vonatadatok lekérése 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

 

1. Vonat előkészítés 

1. Új vonatadatok (vonatszám, és vonattovábbítás típusa megadása után) 

Vonat előkészítés  

1. Vonatadatok megadása/változtatása 

7. Szinkron vonatadatok lekérése 
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almenüben a megadott szinkron közlekedés alapján a szerver a járművek adatait duplázza 

vagy triplázza, és visszaadja a járműre, nem kell azokat külön-külön megadni! A funkció 

csak a következő sorozatok esetében használható: 5341; 5342 (a felszerelés után); 6341; 

6342 

 

4.2.5. Vezetőállás csere  

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

2. Vezetőállás csere (csak akkor jelenik meg, ha nincs megadva 

vonatszám) 

A Vonat előkészítés menü 2-es almenüjében vezetőállás cserét hajthatunk végre szinkron 

vagy vezérlőkocsis üzemben. A menüpont használata akkor lehetséges, ha az együttműködő 

járművek meg vannak adva, azaz ha vezérlőkocsin kezdjük a szolgálatot, akkor az 

együttműködő mozdony, ha a mozdonyon kezdjük a szolgálatot, akkor a vezérlőkocsi 

együttműködőként meg van adva. Ekkor a vezetőállás cserét végrehajthatjuk, a kijelzőn kis 

idő múlva megjelennek a felkínált adatok. Itt két lehetséges út van. Vagy elvetjük a felkínált 

adatokat, és kézzel megadjuk azokat, vagy elfogadjuk, és ekkor megváltoztathatjuk a vonat 

azonosításhoz tartozó dátumot és a vonatszámot. Ezután a menü beáll a vonat előkészítés 

menübe, és ha nem változott más vonat adat, akkor nincs további teendő.  

Mozdonyokon, BDV-BVh-BV motorvonatokon vezérlőkocsival való együttműködés megadása 

után (pl. vezetőállás csere funkció használata) nem szabad a vonattovábbítás típusát „vonó”-ra 

megváltoztatni, mert akkor az együttműködést megszünteti a rendszer, illetve legközelebbi 

alkalommal a vezetőállás csere funkció is hibásan, vagy egyáltalán nem fog működni. 

 

4.2.6. Legutóbbi vonatadatok lekérése  

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

3. Legutóbbi vonatadatok lekérése (csak akkor jelenik meg, ha nincs 

megadva vonatszám) 

A 3-as almenüben legutóbbi vonatadatok kérhetőek le. 

Három esetben lényeges a pont létezése (kényelmi funkció). 

1. Szolgálatváltás esetén, amikor két mozdonyvezető gépet és vonatot cserél (klasszikus 

vonali váltás), akkor az egyik dolgozó a szolgálatváltás menü alatt átveszi a 

vonatadatokat az új mozdonyán. A másik dolgozó az új járművén már nem tud 

szolgálatot váltani, mert ott már nincs belépve senki. Az ismételt adatbevitel 

elkerülésére az utolsó vonat adatok funkció használatával lekérheti a másik dolgozó a 

vonat adatokat. 

2. A rendszer téves kijelentkeztetése esetén is használható ez a funkció abban az esetben, 

amikor a vonat vége menüpont még nem lett kezelve. 

3. Az olyan járművek esetében (6312, 6341, 6342), ahol a jármű „A” és „B” felén külön 

MFB van, valamint az MFB LITE berendezéssel felszerelt járműveken a járművön 

belüli vezetőállás cserénél is. 

Adatbevitelt követően a menü visszaáll a Vonat adatainak megadása menübe. 

 

4.2.7. Szinkron közlekedés esetén a szinkron járművek megadása  

A szinkronban közlekedő járművek esetén az aktív vezetőállás kezelőfelületén meg kell adni 

a többi saját vezetésű jármű 12 jegyű azonosítószámát is. Ezekre a járművekre más 
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mozdonyvezető nem jelentkezhet be (semmilyen célból), mert akkor a vonatkonfiguráció 

megváltozik, a jármű státusza elvész. 

Vezetőállás csere esetén (szinkronnál ez járműcserét is jelent egyben) a szerver kilépteti 

automatikusan a másik járműről a mozdonyvezetőt, amennyiben ott bejelentkezve maradt.  

 

Ha szinkronban közlekednek a járművek, akkor  

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

menüpontokon át a már leírt módon el kell jutni a vonatszám megadásáig. 

Ezután esc megnyomásával Vonat előkészítés  

1. Vonat adatok megadása/megváltoztatása 

1. Vonattovábbítás típusa 

2. Együttműködés 

3. Szinkron 

  2. Szinkron 2 

  3. Szinkron 3 

 

ahol választhatunk, hogy két vagy három jármű közlekedik-e szinkronban. A szinkron 

járművek 12 jegyű azonosító kódját a vontatójármű azonosító kártya (továbbiakban VAK) 

stilizált kártya felülethez való érintésével kell magadni, vagy kézzel kell bevinni, amely után 

visszajutunk a Vonat adatainak megadása almenübe. 

 

4.2.8. Vezérlőkocsis közlekedés esetén a járművek megadása  

 

4.2.8.1. A mozdonyvezető a vezérlőkocsin tartózkodik 

Vezérlőkocsival való közlekedés esetén a mozdonyvezető bejelentkezése után a hátul 

működő jármű 12 jegyű azonosító kódját a VAK stilizált kártya felülethez való érintésével 

kell megadni, vagy kézzel kell bevinni. A vezérlőkocsi menüben a hátul működő jármű 

megadása nélkül nem lehet tovább lépni. 

 

4.2.8.2. A mozdonyvezető a mozdonyon tartózkodik 

Ha a mozdonyról történik a vonattovábbítás, és a szerelvény végén jól működő MFB-vel 

felszerelt vezérlőkocsi van, a mozdonyon is meg kell adni a vezérlőkocsi azonosítóját. 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

menüben a már leírt módon el kell jutni a vonatszám megadásáig. 

Ezután esc megnyomásával Vonattovábbítás típusa 

2.Együttműködés 

4. Vonómozdonyvezérlőkocsival 

Itt lehet beállítani a 4-es ponttal a vezérlőkocsis együttműködést, ahol csak az adott 

sorozathoz tartozó vezérlőkocsit lehet hozzárendelni a járműhöz. A vezérlőkocsi 12 jegyű 

azonosító kódját a VAK stilizált kártyafelülethez való érintésével kell megadni, vagy 

kézzel kell bevinni, amely után visszajutunk a Vonat adatainak megadása almenübe. 

 

4.2.9. Nem saját vezetésű jármű azonosítása 

Saját vezetésű járművön nem kell megadni a nem saját vezetésű járművek 12 jegyű azonosító 

kódját, mert azok a járművek is szolgáltatnak pozíció adatokat saját magukról, így azok is 
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nyomon követhetőek. (Abban az esetben sem kell megadni, ha a nem saját vezetésű járművön 

nincs jól működő MFB.) 

Hideg menetben közlekedő jármű továbbítása esetén nem kell a vonómozdony 

mozdonyvezetőjének bejelentkeznie a hideg járműre. 

 

4.2.10. Előfogat 

Ha előfogatol a jármű, akkor 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

menüben a már leírt módon el kell jutni a vonatszám megadásáig, itt meg kell adni a 

vonatszámot. De nem kell a vonatadatokat megadni, azokat a vonómozdony mozdonyvezetője 

a saját MFB-jén adja meg. A vonatszám alapján a rendszer megkeresi a vonatszámhoz tartozó 

vonógépet 

Vonat előkészítés 

1. Vonat adatok megadása/megváltoztatása 

1. Vonattovábbítás típusa 

2. Együttműködés 

2. Előfogat. 

A kezelés automatikusan indítja a lekérdezést. A vonómozdony mozdonyvezetője által 

megadott vonat adatok letöltődnek az MFB-re, ha a vonómozdonyon van MFB, és az jól 

működik. Ezzel párhuzamosan egy üzenetben megjelenik az együttműködő mozdonyon 

szolgálatot teljesítő mozdonyvezető telefonszáma és a vonómozdony UIC-je. Az üzenetet az 

ok gomb kezelésével nyugtázni kell majd a megkapott vonatadatokat is el kell fogadni, ezt 

követően a menü visszaáll a Vonat adatainak megadása menübe. Az üzenet a főmenü 6. 

Adatlekérés menüpontjába lesz elmentve, és ott olvasható vissza, ha szükséges a 

vonómozdony mozdonyvezetőjével telefonon kapcsolatba lépni. Üzenetet a vonómozdony 

mozdonyvezetője is kap az előfogat gép UIC azonosítójával és a mozdonyvezető 

telefonszámával.  

Ha az adatok nem érkeznek meg, mert a vonó gépen rossz az MFB, vagy nincs is rajta MFB, 

akkor a vonatadatokat meg kell tudni. Ha nem megfelelő vonatszámot rendeltek egymáshoz a 

két jármű MFB-jében, akkor a hibát javítani kell a vonatszám újbóli, helyes megadásával.  

 

4.2.11. Kapcsolt toló 

Ha kapcsolt toló a jármű, akkor az MFB Főmenü-ben 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

almenüben a már leírt módon el kell jutni a vonatszám megadásáig, itt meg kell adni a 

vonatszámot. De nem kell a vonatadatokat megadni, azokat a vonómozdony mozdonyvezetője 

a saját MFB-jén adja meg. A vonatszám alapján a rendszer megkeresi a vonatszámhoz tartozó 

vonógépet. 

Vonat előkészítés 

1. Vonatadatok megadása/megváltoztatása 

1. Vonattovábbítás típusa 

2. Együttműködés 

1. Kapcsolt toló 

A kezelés automatikusan indítja a lekérdezést. A vonó mozdony mozdonyvezetője által 

megadott vonat adatok letöltődnek az MFB-re, ha a vonómozdonyon van MFB, és az jól 

működik. Ezzel párhuzamosan egy üzenetben megjelenik az együttműködő mozdonyon 
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szolgálatot teljesítő mozdonyvezető telefonszáma és a vonómozdony UIC-je. Az üzenet 

okézása után a kapott vonat adatokat is el kell fogadni, majd ezt követően a menü visszaáll a 

Vonat adatainak megadása menübe. Az üzenet a főmenü 6. Adatlekérés menüpontjába lesz 

elmentve, és ott olvasható vissza, ha szükséges a vonómozdony mozdonyvezetőjével 

telefonon kapcsolatba lépni. Üzenetet a vonómozdony mozdonyvezetője is kap a kapcsolt 

tológép UIC azonosítójával és a mozdonyvezető telefonszámával. 

Ha az adatok nem érkeznek meg, akkor a vonó gépen rossz az MFB, vagy nincs is rajta MFB, 

ekkor a vonatadatokat meg kell tudni. (Csak közlekedésbiztonsági jelentősége van.) Ha nem 

megfelelő vonatszámot rendeltek egymáshoz a két jármű MFB-jében, akkor a hibát javítani 

kell a vonatszám újbóli helyes megadásával.  

 

4.2.12. Vonat megérkeztetése 

A célállomáson vagy azon a közbenső állomáson, ahol a vontatójárművet a vonatról 

lecserélik, a vonatot az MFB-ben érkeztetni kell.  

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

4. Vonat vége 

menüvel kell lezárni az adott vonat továbbítását. Ezt a menüpontot azonban csak a vonat 

megérkezése után szabad használni, ellenkező esetben a vonat adatainak egy része el fog 

veszni. 

 

4.2.13. Mozdonyvonat adatainak rögzítése 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

majd a vonatszámot kell megadni a már ismertetett módon, 

Vonatadatok megadása/megváltoztatása  

1. Vonattovábbítás típusa 

3. Mozdonyvonat almenüt kell kiválasztani.  

A mozdonyvonat célját meg kell adni az MFB-ben, amelyek lehetnek: 

1. Vonat, tolatás érdekében 

minden vontatás-szolgáltatás céljából közlekedő gépmenet esetén ezt kell használni. 

2. Segély érdekében 

azon az üzemképes vontatójárművön kell ezt rögzíteni, amit a szolgálatképtelenség 

vagy nehézmény miatt lecserélendő, segélyezendő jármű lecserélésére küldenek. 

3. Javítás céljából 

minden olyan esetben ezt kell alkalmazni, amikor a járművet gépvizsgálatra vagy 

javításra kell közlekedtetni. 

A vonat adatainak megadása menüből választható a 6-os Gépmeneti adatok lekérése menü, 

ebben az esetben a jármű adatai megjelennek.  

Adatbevitelt követően a menü visszaáll a Vonat adatainak megadása menübe. 

 

4.2.14. Tolatási tevékenység megadása 

Bármilyen tolatási tevékenység megkezdése előtt TOLATÁS állásba kell állítani a járműre 

telepített MFB, vagy az EÉVB MENET/TOLATÁS kapcsolóját. 

A tolatási tevékenység két fajtájának kezelése: 

A) Vonatgépes, illetve tény típusú tolatás esetén elkerülendő, hogy a bevitt vonatadatok 

törlődjenek: 

Vonat előkészítés 
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2. Tolatás és fékpróba adatai 

(tehát nem kell kilépni a Menetigazolvány almenüig) 

2. Tolatási rendelkezésre állás 

menüpontot választva a technikai azonosító megadása után a kijelzőn továbbra is a 

Tolatási rendelkezésreállás almenü látható. 

 

Tolatási rendelkezésre állás  

1. Tolatás vége menüpontban lezárható a tolatás, 

2. Technikai azonosító módosítása  

pontban lehet a hibásan megadott, vagy a munka közben megváltozó 

technikai azonosítót módosítani. Az ablakban megjelenik a bevitt technikai 

azonosító is.  

B) Állomási, rendelkezésre állás típusú tolatás esetén az MFB Főmenüben 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása 

2. Tolatási rendelkezésre állás 

Technikai azonosító megadása 

A technikai azonosító megadása után a kijelzőn továbbra is a Tolatási rendelkezésre 

állás almenüben látható. 

1. Tolatás vége 

2. Technikai azonosító módosítása  

Ebben a pontban lehet a hibásan megadott, vagy a munka közben megváltozó 

technikai azonosítót módosítani. Az ablakban megjelenik a bevitt technikai 

azonosító is.  

 

Adatbevitelt követően a menü visszaáll a Vonat adatainak megadása menübe. 

 

4.2.15. Fékpróba rögzítése 

A fékpróba végrehajtását csak akkor kell az MFB-n rögzíteni, ha azt a menetigazolványon 

vagy fékpróbabárcán rögzíteni kell. (Pl. nem kell tehát a második egyedül végzett 

fékpróbát az MFB-n sem dokumentálni.)  

Erre két lehetőség van: 

A) Ha a vonat adatait már megadta a mozdonyvezető, és a fékpróba eseményét kell csak 

rögzítenie, 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

1. Vonat előkészítés 

2. Tolátás és fékpróba adatai 

1. Fékpróba 

1. Fékpróba kezdete. 

menüpont aktiválásával megjelenik a Fékpróba vége menüpont, amit a fékpróba 

elvégzése után kell érvényesíteni. A fékpróba után a vonat megváltozott adatait meg 

kell adni a Vonat előkészítés menüben. 

Figyelni kell arra, hogy ha változott a vonat összeállítása, akkor azt megfelelően 

módosítani kell. 

 

B) MFB Főmenü 

7. Fékpróba 

Előnye, hogy párhuzamosan vihetők be a vonat adatok a fékpróbával. 
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Hátránya, hogy az itt indított fékpróbánál nincs kikényszerítve a fékpróba vége 

menüpont kezelése. (Ha a mozdonyvezető a fékpróbát nem zárja le, a vonat indulásakor 

erre üzenet fogja figyelmeztetni, az üzenet tudomásul vétele után a menü a fékpróba 

vége menüpontra áll, és itt le kell zárni a fékpróbát.) 

 

4.2.16. Üzemanyag vételezés adatainak rögzítése 

Dízel járművek üzemanyag vételezésénél a tankolás előtt  

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása menü 

6. Üzemanyag vételezés; 

1. Vételezés szintkapcsolós AVR-rel, vagy 

2. Vételezés MFB AVR-rel, vagy 

3. Vételezés AVR nélkül almenü aktiválásával kell jelezni a rendszernek, hogy 

vételezés következik.  

 

A felhasznált energia, üzemanyag az összes MFB-vel felszerelt járművön mérésre kerül 

(kivétel az MFB-LITE-vel felszereltek). A mozdonyvezető bejelentkezésével az induló érték, 

a kijelentkezésnél a végző érték kerül rögzítésre, a két érték különbözete adja a fogyasztást. 

Részletes szabályozást a 2. sz. melléklet tartalmaz. 

 

4.2.17. Fűtés, hűtés, szerelvény energiaellátása 

A fűtést nem kell a menüből aktiválni, mert az MFB figyeli a fűtési kontaktor(ok) állapotát, 

viszont, amennyiben ismert, akkor kötelező a vonatszámot megadni a Vonatadatok megadása 

menüpontban. Ha nem a saját vonatát fűti elő a vontatójármű, vagy több szerelvényt fűt elő, 

akkor nem kell vonatszámot megadni. 

 

4.2.18. További dolgozók bejelentkezése 

Ha a mozdonyvezetőn kívül további személy is tartózkodik a jármű bármelyik vezetőállásán, 

akkor őt az MFB-ben rögzíteni kell. A dolgozó bejelentkeztetése csak MAK kártya 

használatával történhet. Az adatbevitelt követően a menü visszaáll a További dolgozó 

bejelentkezése menübe. 

 

4.2.18.1. Pilóta 

MFB Főmenü 

2. Szolgálat 

3. További dolgozók 

1. További dolgozó bejelentkezése 

1. Pilóta. 

4.2.18.2. Vonal-, állomás ismeret 

MFB Főmenü 

2. Szolgálat 

3. További dolgozók 

1. További dolgozó bejelentkezése. 

2. Vonal-, állomás ismeret. 

4.2.18.3. Típusismeret 

MFB Főmenü 

2. Szolgálat 

3. További dolgozók 

1. További dolgozó bejelentkezése. 

3. Típusismeret. 
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4.2.18.4. Mozdonyvezető gyakornok 

MFB Főmenü 

2. Szolgálat 

3. További dolgozók 

1. További dolgozó bejelentkezése. 

4. Gyakornok. 

4.2.18.5. Ellenőrzést végző 

MFB Főmenü 

2. Szolgálat 

3. További dolgozók 

1. További dolgozó bejelentkezése. 

5. Ellenőrzést végző 

(itt kell kiválasztani az alábbiakból a megfelelőt) 

1. Mozdonyszemélyzet ellenőrzés; 

3. Ellenőrző személy vezetést átveszi; 

4. Ellenőrző személy vezetést visszaad. 

4.2.18.6. Önköltség 

MFB Főmenü 

2. Szolgálat 

3. További dolgozók 

1. További dolgozó bejelentkezése. 

6. Önköltség 

A menüt az a mozdonyvezető köteles használni, aki az önköltséges utazását a mozdony 

vezetőállásán tölti el.  

 

Azok a további dolgozó mozdonyvezetők, akik a fenti menüpontokat használták, e 

tevékenységükről az MFB használata mellett, ezeket a tevékenységeket a MÍG-en is kötelesek 

vezetni. Az MFB-n történő bejelentkezés csak a mozdonyon történő tartózkodást igazolja.  

 

4.2.18.7. Az engedélyes (mozdonyon tartózkodási engedéllyel rendelkező személy) 

Az engedélyes – hozzá nem értés esetén a mozdonyvezető – az MFB Főmenü 4. Riasztás, 

a 8. Írásbeli rendelkezés átvétele valamint a 2. Szolgálat menü 3. További dolgozók 

menüpontjának kivételével bármely más menüpontban érintse kártyát a stilizált 

kártyahelyhez. Ekkor két lehetőség közül lehet választani: 

1. Engedélyes bejelentkezése 

2. Engedélyes kijelentkezése 

Az 1. gomb megnyomása után a berendezés a központon keresztül ellenőrzi az engedély 

érvényességét vagy érvénytelenségét, majd üzenetben közli azt. 

A 2. gomb megnyomása után a berendezés a központon keresztül kilépteti az engedélyest a 

rendszerből, majd üzenetben közli azt.  

 

4.2.19. Üzleti célú várakozás 

Üzleti célú várakozásnak csak azt a várakozást tekintjük, amikor a szolgáltatási szerződés 

kifejezetten rögzíti, hogy a mozdonyvezetői rendelkezésre állást üzleti célú várakozásként és 

vontatási szolgáltatásként kell elszámolni. Egyéb estekben a várakozást nem kell rögzíteni. A 

területileg illetékes vontatási irányító adja meg a szükséges információt a megrendelés alapján 

MFB Főmenü 

1. Vonat adatainak megadása 

7. Üzleti célú várakozás 

A következő mezőben meg kell adni a készenlét technikai azonosító számot. 
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Az Üzleti célú várakozás vége az 1-es gomb megnyomásával aktiválható. 

A művelet befejezése után a menü visszaáll az Elektronikus menetigazolvány almenübe. 

 

4.2.20. Egyéb elszámolandók 

Ebben a menüpontban kell megadni a Járműkapcsolások számát és a ki nem vett (adott) 

munkaközi szünetek számát. A járműkapcsolásnál az 1-es gomb megnyomása után ki kell 

választani, hogy a kapcsolást kinek a megrendelésére végeztük el. Magánvasút esetén fel kell 

tüntetni a megrendelő vasútvállalat kódszámának utolsó három karakterét is. (1. sz. Melléklet) 

Az „Egyéb elszámolandók” menü a főmenü „2. Szolgálat” menüpontjában található meg.  

Elérési út a következő: 

MFB Főmenü 

2. Szolgálat 

5. Egyéb elszámolandók 

1. Jármű kapcsolás 

2. Ki nem adott MKSZ első 

3. Ki nem adott MKSZ második 

4. Tervtől eltérően kiadott MKSZ kezdete  

5. Nem terv. kiadott MKSZ kezdete 

6. Nem terv. ki nem adott MKSZ  

A ki nem adott MKSZ kezelése után felbukkanó ablakban ki kell választani, hogy miért nem 

lehetett kiadni az MKSZ-t. Az „Egyéb” lehetőség választása esetén, a MÍG megjegyzés (26) 

rovatában azt indokolni kell.  

A ki nem adott MKSZ-t minden esetben az MFB-ből történő kijelentkezés előtt  kell az MFB-

n megadni.   

 

4.2.21. Gépkísérés 

Ebben a menüben lehet megadni a gépkísérés kezdetét és végét. 

 

4.2.22. Külsős mozdonyfelvigyázó bejelentkezése (Szerviz menü) 

A menü használatáról külön utasítást adunk ki a belszolgálat részére (3. számú melléklet). A 

mozdonyvezetőknek a következőket kell a menüponttal kapcsolatban tudni.  

A fűtőházba való bejárás után a menüből ki kell lépni, hogy a külsős felvigyázó beléphessen.  

A fűtőházból való kijárás előtt a szerviz menüből a belszolgálatnak ki kell lépnie. Ha nem 

tették meg, akkor a mozdonyvezető is megteheti a menü 3-as pontjában. Ha a járművön a 

jármű karbantartója javítást kezdett meg, és azt még nem zárták le, akkor a külsős 

felvigyázónak előbb azt át kell vennie, és utána már a mozdonyvezető is kijelentkeztetheti a 

gépet.  

Ha a jármű napi vizsgálaton volt, akkor ellenőrizni kell, hogy a gépészet illetékes dolgozója 

azt bevitte-e a rendszerbe. Ha nem, akkor addig nem szabad kijárni, amíg a napi vizsgálat 

végét meg nem adták. Ha pontosan vezetik a napi vizsgálatot a rendszerben, akkor a jármű 

üzemórája automatikusan van számítva.  

 

4.2.23. Szolgálatváltás 

MFB Főmenü 

2. Szolgálat 

2. Szolgálatváltás 

menüpontot kell választani. 

Ezt alkalmazva a leváltott dolgozónak nincs teendője a kijelentkezéssel, mert a leváltó 

dolgozó bejelentkezése automatikusan kilépteti őt. (Figyelem! Csak ebben az esetben nem 

kell a kilépést végrehajtani, minden más esetben kötelező.) 
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Ettől a ponttól úgy kell eljárni, mint a fentebb leírt bejelentkezés során. Előnye ennek a 

bejelentkezési formának, hogy az előző dolgozó automatikus kijelentkeztetése ellenére a 

vonatadatok nem törlődnek a berendezésben. Ha tehát vonattovábbítás közben történik 

személyes váltás, akkor ezt a formát kell alkalmazni (amennyiben nincs a vonat adatok között 

változás). 

Ha a vonat megérkezett a végállomásra, és a személyes szolgálatváltás itt történik, akkor a 

szolgálatváltás funkció előtt a leváltandó dolgozónak a Vonat vége menüt kell kezelnie, hogy 

a vonathoz kapcsolódó adatok lezáruljanak, majd ez után kell a Szolgálatváltás funkciót 

használni. A jármű vontatási telepre járásakor (dízel üzemű járművek esetében a vételezés 

megtörténte után) a mozdonyvezetőt minden esetben köteles leváltani a külsős 

mozdonyfelvigyázó (vagy az ezzel egyenértékű feladatkörrel megbízott MÁV-TRAKCIÓ-s 

munkavállaló). Ehhez a mozdonyvezetőnek ki kell lépnie a rendszerből. Csak a 

mozdonyvezető kijelentkezése után tud a külsős mozdonyfelvigyázó a saját, Szervizfunkciók 

menüjébe belépni, és a jármű további ténykedését vezetni, minősíteni a szerviz menüben.  

A jármű kijárásakor a külsős mozdonyfelvigyázónak kell kilépnie a szerviz menüből azért, 

hogy a mozdonyvezető beléphessen a mozdonyvezetők menüjébe.  

 

4.2.24. Mozdonyvezető kijelentkezése 

MFB Főmenü 

2. Szolgálat 

1. Mozdonyvezető kijelentkezése 

A jármű üzemen kívül helyezése előtt minden esetben ki kell jelentkezni a mozdonyfedélzeti 

berendezésből. 

 

4.2.25. Egyebek 

MFB Főmenü 

3. Mozdony 

A képernyőn megjelenik a jármű MFB által figyelt összes műszaki paramétere. A kijelzőn a 

mozdonyvezetők számára fontos adatok jelennek meg, az adatok után kiírva a 

mértékegységet. A MENET/TOLATÁS kapcsoló állapotáról ezen menüponton kívül a kijelző 

alsó sarkában lévő státusz sorból kap a személyzet információt. 

A menüpontban megjelenik a GPS által mért sebesség is. A megjelenítés célja az, hogy ha a 

TELOC sebesség mérés elromlik, akkor legyen egy TÁJÉKOZTATÓ adat a mozdonyvezetők 

előtt, hogy milyen sebességgel halad. Figyelem! Gyorsításkor és lassításkor jelentős eltérés 

lesz a TELOC és a GPS sebesség között. A GPS a műholddal való kommunikáció miatt eleve 

lassabban reagál a sebességváltozásokra, mint a TELOC sebességmérés. A stabilizálódott 

sebességérték mellett is lehet eltérés, hiszen a GPS nem kalkulál a kerékátmérővel, míg a 

TELOC igen. Továbbra is a TELOC sebességmérése a mérvadó, minden ellenőrzés a 

szalagon rögzített értékeken fog alapulni! 

MFB Főmenü 

4. Riasztások, hibák 

1.Riasztások 

almenü segítségével az irányítónak a jármű vezetője, előre magadott, a menüből 

választható üzeneteket küldhet el egy gombnyomással. Az üzenet az üzenet vételére 

jogosult irányító által kezelt felületen automatikusan megjelenik.  

Ha megállj állású bejárati jelző előtt állunk meg a vonattal, akkor nem kell a 

menüpont rendkívüli megállás pontját kezelni. Ebben az esetben ugyanis 

automatikus üzenet érkezik a központba. Ezt a riasztást nyíltvonali rendkívüli 

megállások esetében kell használni, vagy ha a vonatot az állomáson menetrendtől 

eltérő módon állították meg.  
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2. Mozdony/vonat hibák szolgálatképtelen 

almenü használatával szolgálatképtelenség esetén üzenetet lehet küldeni a központi 

szerverre. Az üzenet elküldése nem jelent felmentést az előírt jelentési kötelezettség 

alól. 

3. Mozdony/vonat hibák nehézmény 

almenü használatával nehézmény esetén üzenetet lehet küldeni a központi szerverre. 

Az üzenet elküldése nem jelent felmentést az előírt jelentési kötelezettség alól. 

4. MFB hibák 

almenüben az MFB néhány hibájáról is lehet üzenetet küldeni. Több ablakban 

jelennek meg a hibalehetőségek, ha itt jelenti a mozdonyszemélyzet az MFB hibáját, 

akkor nem kell Eseménylapot írni róla. 

5. MFB hibák más mozdonyon 

almenüben az MFB néhány hibájáról is lehet üzenetet küldeni. Itt első lépésként 

azonosítani kell a hibás MFB-vel rendelkező járművet. Ezt elsősorban annak MAK 

kártyájával kell megtenni, másodsorban az UIC begépelésével. Több ablakban 

jelennek meg a hiba lehetőségek, ha itt jelenti a mozdonyszemélyzet az MFB 

hibáját, akkor nem kell eseménylapot írni róla.  

Ha a mozdonyvezető Eseménylapon jelent MFB hibát, akkor csak a jármű 

pályaszámát, a mozdonyvezető nevét, a dátumot, a hibajelenséget és a 

vonatszámot kell leírni. 

MFB Főmenü 

5. Kijelző  

A képernyő kontrasztjának, élességének, valamint az éjszakai/nappali mód 

váltásának lehetősége bejelentkezés előtt. A kontrasztot a jobbra és balra nyilakkal 

lehet állítani. A fényerőt a fel és le nyilakkal lehet állítani. Váltás éjszakai/nappali 

módra a (–) gombbal állítható.  

Bejelentkezés után csak a Főmenü 5. pontjának használatával lehet a kijelző 

fényerejét és kontrasztosságát megváltoztatni, a fényviszonyoknak vagy a kezelő 

kényelemérzetének megfelelően. 

MFB Főmenü 

6. Adatlekérés 

1. Energia adatok lekérdezése 

2. SMS fogadása a járművön 

3. Írásbeli rendelkezések fogadása. 

1. Energia adatok lekérdezése 

Az együttműködőként megadott járművek üzemanyag tartályaiban lévő 

üzemanyag mennyiségének a lekérdezését teszi lehetővé. A lekérdezés hatására 

(pl. személyzetváltáskor) megjelenik minden, együttműködőként, illetve 

szinkron járműként felsorolt jármű üzemanyag szintje. A funkció működik saját 

járművön is, annak ellenére, hogy saját adatot az MFB főmenü 3-as mozdony 

menüpontja is mutatja. Előfordul, hogy a GSM térerő hiány miatt az adatok nem 

érkeznek meg, ilyenkor kicsit később meg kell ismételni a lekérdezést. Ha a 

szinkron jármű adatai nem érkeznek meg, ellenőrizni kell, hogy az 

együttműködés meg van-e adva. Ha nincs, meg kell adni és a lekérdezést meg 

kell ismételni. 

2. SMS fogadása a járművön 

Rövid szöveges üzenetek fogadásakor az üzenet megérkeztét egy szaggatott, 

sípoló hang jelzi. Az SMS elolvasását az OK gomb megnyomásával lehet 

nyugtázni. 
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Az SMS-ek a 6. Adatlekérés menüben visszaolvashatóak, itt 10 darab SMS-t 

tárol a rendszer. Az SMS-ek automatikusan törlődnek a mozdonyvezető 

kijelentkezésekor. Kivétel a személyes váltás, ekkor nem törlődnek az SMS-ek, 

mert lehet, hogy a leváltó számára is fontos üzenet van még a memóriában. Az ő 

kijelentkezésekor törlődik az addig megőrzött összes üzenet. 

3. Írásbeli rendelkezések fogadása. 

Fejlesztése folyamatban van.  

MFB Főmenü 

7. Fékpróba 

Lásd a 4.2.15. pont alatt a részletes leírását.  

Ha elmarad a fékpróba végének megadása, akkor egy figyelmeztető üzenet érkezik a 

jármű kijelzőjére, amikor jármű elindult a következő szöveggel:  

„Még nem zárta le a fékpróbát.” 

Az üzenet nyugtázása után a menü átáll a fékpróba vége ablakba, itt le kell zárni a 

fékpróbát, majd a menü a vonat előkészítés menübe (ha van megadva vonatadat) 

vagy a főmenübe áll vissza. 

MFB Főmenü 

8. Írásbeli rendelkezések átvétele 

Ezzel párhuzamosan megadható az átvett írásbeli rendelkezés száma az MFB menü 

Vonat előkészítés menü 5-ös pontjában is.  

Mindkét menüpontban lehetőség van az átvett írásbeli rendelkezések sorszámának 

rögzítésére (1-es menüpont), az átvett írásbeli rendelkezések sorszámának 

módosítására (2-es menüpont), valamint az utoljára bevitt írásbeli rendelkezés(ek) 

sorszámának megtekintésére.  

Egynél több írásbeli rendelkezést is be lehet vinni a rendszerbe. Ha több írásbeli 

rendelkezést kap a mozdonyvezető, akkor az írásbeli rendelkezések sorszámai közé 

kötőjelet kell tenni. Így maximum 19 karakter vihető fel az alábbi példa szerint attól 

függően, hogy hány karakterből áll az írásbeli száma: 

999-998-997-996-995 

11-12-13-14-15-16 

1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Az üzemidő megjelenítése a kijelzőn 

Ha a szerviz menüben a napi vizsgálatok kezdetét és végét megfelelően kezelik a 

kollégák, akkor a jármű üzemidejét, futott kilométerét számolja a rendszer és a 

kijelzőn több menüpontban is megjeleníti, mind a szerviz menüben, mind a 

mozdonyvezetők menüjében.  

Például már bejelentkezéskor is kiírja: 

Napi vizsga ideje: yyyy.xx.zz. 

Óra, vagy üzemóra, vagy kilométer: xxx 

Ha az MFB kijelzőn megjelenő dátum nem egyezik az üzemnaplóba bélyegzett napi 

vizsgálat dátumával, akkor a géppel addig nem lehet kijárni a telephelyről, amíg az 

illetékes diszpécser vagy művezető a napi vizsgálat végét meg nem adja.  

Az üzemidőt a rendszer automatikusan számolja, figyeli van-e bejelentkezett 

mozdonyvezető, és hogy be van-e kapcsolva a főmegszakító vagy jár-e a dízelmotor. 

Ha mindkét feltétel teljesül, akkor folyamatosan növeli az üzemben töltött időt.  

Megjelenik még a főmenü kettes Szolgálat menüpontjában, a vonat előkészítés 

menüben. 
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4.3. MENETIGAZOLVÁNY KITÖLTÉSE, HA JÁRMŰVÖN NINCS JÓL MŰKÖDŐ 

MFB 

 

A menetigazolványt teljeskörűen vezetni kell, a 4.2. pontban felsorolt adatokon kívül a 

következő mezők kitöltésével. 

 

Sorszám -tól, -ig (3) (4) 

Hivatkozási rovat 

 

Jelenlét oka / szolgálati minőség / aláírás (5) 

Az (1)-es oszlopba felírt személy ugyanabban a sorban jegyzi fel, hogy milyen minőségben 

tartózkodik a vontatójármű vezetőállásán, amit aláírásával igazol. 

 

Saját vezetésű (pályaszám) (6) 

Az 1–6 sorba azon vontatójárművek 12-jegyű azonosítóját kell feljegyezni, amelyek a 

menetigazolványt használó felügyeletére vannak bízva. 

A 27-32 rovatokban az 1–6 számok segítségével történik az adott mozdony szerepére 

vonatkozó hivatkozás. 

A szinkronban vagy vezérlőkocsival közlekedő járműveket is itt kell feltüntetni, mert azok 

vezetője (is) a kitöltést végző mozdonyvezető. 

Vonatba sorozott, áruként saját kerekein feladott vontatójárműveket soha nem szabad 

a (6)-os, (11)-es rovatokban szerepeltetni. 

 

Fűtőberendezések üzemeltetése 

Bz-mellékkocsi, MD-vezérlőkocsi, VFK, Gyermekvasúti kocsi fűtése miatt kis alakú 

Menetigazolványt kell vezetni. A „Saját vezetésű” sorokban a vonatban közlekedő 

mellékkocsik pályaszámát kell feltüntetni. (Lásd 991-es tevékenységi kód.) 

 

Üzemanyag kezd / végez; (7) (8)  

 A Kezd (7) oszlopba a mozdonyvezetőnek az adott dízel vontatójárművön megkezdett 

szolgálatakor leolvasott üzemanyag értékeket, villamos vontatójármű fogyasztásmérő 

állását (annak utolsó nyolc szám-jegyét kWh-ban) kell írnia. 

 A Végez (8) oszlopba a mozdonyvezetőnek az adott dízel vontatójárművön 

befejezett szolgálata végén leolvasott üzemanyag értéket, villamos vontatójármű 

fogyasztásmérő állását (annak utolsó nyolc számjegyét kWh-ban) kell írnia. 

Abban az esetben, ha a Menetigazolvány betelik, és újat kell kezdeni, a mozdonyvezető köteles 

a mért értékeket leolvasni, majd rögzíteni, tehát önmagának átadni a villamos fogyasztásmérők 

állását. 

Azon villamos vontatójárműveknél (pl. 1047-es sorozat), amelyeknél nincs lehetőség 

a szolgálat végén az „összes fogyasztás” leolvasására, vonatonként kell feljegyezni a 

fogyasztást, és a szolgálat végén a kezd (7) rovatba nulla (0), a végez (8) rovatba pedig a 

tényleges, összegzett nettó fogyasztási értéket kell beírni. 

 

Fűtés kezd / végez (9) (10) 

Villamos vontatás esetén: a mozdonyvezető által (9)-es, (10)-es rovatokba kWh-ban beírt 

mérőállás különbsége a villamos fogyasztás. 

Ha az adott mozdonynál nem merült fel villamos fűtési teljesítmény, a rovatokat ki kell 

nullázni. 

 A Kezd (9) oszlopba a mozdonyvezetőnek az adott villamos vontatójárművön megkezdett 

szolgálatakor a fűtési fogyasztásmérő állását kell írnia kWh-ban. 
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 A Végez (10) oszlopba a mozdonyvezetőnek az adott villamos vontatójárművön 

befejezett szolgálata végén a fűtési fogyasztásmérő állását.kell írnia kWh-ban. 

Azon villamos vontatójárműveknél amelyeknél nincs lehetőség a szolgálat végén az „összes 

fűtési fogyasztás” leolvasására, vonatonként kell feljegyezni a fogyasztást, és a szolgálat végén 

a kezd (9) rovatba nulla [0], a végez (10) rovatba pedig a tényleges, összegzett nettó 

fogyasztási értéket kell beírni. A villamos vonatfűtés mennyiségének meghatározását külön 

rendelkezés tartalmazza. 

 

Nem saját vezetésű (pályaszám) (11) 

A rovat A–F jelű sorába azon mozdonyok 12 jegyű azonosítóját kell feljegyezni, amelyekkel a 

szolgálat folyamán együttműködés (pl. előfogat kapcsolt toló) történik. Az A–F betűk 

segítségével történik a hivatkozás a 27-32 mezőkben az adott mozdony szerepére vonatkozóan. 

Figyelem! Vonatba sorozott, áruként saját kerekein feladott vontatójárműveket soha nem 

szabad a (6)-os, (11)-es rovatokban szerepeltetni. 

 

További menetigazolványok (12–13) 

Ezek az adatok a Menetigazolványok összefűzéshez nélkülözhetetlenek. 

Előző (12) 

Ebbe a rovatba kell feltüntetni annak a Menetigazolványnak az előrenyomtatott sorszámát, 

amit az adott szolgálatnál előzőleg használt a mozdonyvezető. 

Következő (13) 

Ebbe a rovatba kell feltüntetni annak a Menetigazolványnak az előrenyomtatott sorszámát, 

amit az adott szolgálatban folytatásként fog használni a mozdonyvezető. 

 

Közlekedés dátuma (14) 

Csak az első, fehéren hagyott sort kell kitölteni, ami megegyezik a Menetigazolvány 

megkezdésének dátumával (lásd 800-as tevékenységi kód). A rovatba az év, hónap és nap 

adatait kell beírni arab számokkal, szükség szerint nullával feltöltve, pl.: 2010. 09. 01. 

 

Sor -tól, -ig (15) (16) 

Használaton kívül, nem kell vezetni,  

 

Vonatazonosításhoz tartozó dátum (18) 

Vonatazonosításhoz tartozó dátumot a Vonatterhelési kimutatás „Vonatszám” kezdetű sorából 

lehet megállapítani. 

A példa egy 2006. július 7-i vonatot jelöl: 

 
 

A kimutatásról leolvasott szám (06/07/07) az évet, hónapot és napot jelöli perjelekkel 

elválasztva. Ez alapján a rovatba X060707-et kell bejegyezni, azaz az első cellába egy nagy 

„X” betűt, a továbbiakba év, hónap, nap beírását kell megtenni két karakteres formátumban. () 
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Megrendelő vasútvállalt kódszáma (20) 

Megadása tolatás kivételével kötelező minden vontatási teljesítmény végzése esetén.  

Ha bármilyen vállalkozás megbízásából a menet lebonyolításánál a TRAKCIÓ lép fel vasút-

vállalatként, akkor a TRAKCIÓ kódját kell alkalmazni. Erről a mozdonyvezetőt a 

mozdonyfelvigyázó vagy a hálózati, területi vontatási főirányító, vagy a vonatfigyelő 

(továbbiakban VOFI) kezelőjének útján értesíteni kell. 

Pályafelszabadítás során, segélymozdonnyal történő vonattovábbítás esetén a megrendelő 

vasútvállalat kódjaként a pályavasút kódját kell megadni (pl. MÁV Zrt., GySEV Zrt.). A pálya 

felszabadítási esetekről Eseménylapon jelentést kell tenni. 

 

Megjegyzés (26) 

 

Ebbe a rovatba a munkaviszonyra vonatkozó szabályok (KSZ.utasítások stb.)  által előírt 

bejegyzések irandók, továbbá, amennyiben a munkaközi szünet nem került kiadásra, annak 

tényét egymást keresztező vonallal és annak okát kell rögzíteni. 

 

Vontatójármű hivatkozási rovatok (28–32) 

Ezekbe a rovatokba kell beírni a Vontatójárművek mezőből azokat az azonosítókat – (1–6), 

illetve (A–F) –, amelyek megmutatják, hogy az adott vonatnál mely pályaszámú jármű(vek) 

vesznek részt a közlekedésben, és milyen minősítéssel. 

 

A rovatokat minden új vonatszám, új tevékenységi kód esetén, illetve vontatójárművek 

váltásakor, változásakor vezetni kell. 

 

Előfogat (28) 

Előfogatoló jármű a vonójármű elé kapcsolt jármű. 

 

Vonó / Szinkron (29) 

Ebbe a rovatba tartozik: 

 a vonatnál egyedül működő vontatójármű (ingavonat hátul működő mozdonya 

a Menetigazolvány vezetése szempontjából minden esetben vonónak minősül); 

 a távvezérléssel összekapcsolt szinkron üzemű járművek közül az első jármű; 

 együttműködő járműcsoport menetirány szerinti második tagja (előfogat esetén); 

 együttműködő járműcsoport menetirány szerinti első tagja (amennyiben az nem az 

előfogat jármű) kapcsolt toló esetén. 

Amennyiben a vonógép hideg/kísért gépe(ke)t továbbít, azokat a Nem saját vezetésű (11) 

rovatban nem kell szerepeltetni.  

A Menetigazolványok vezetésének szempontjából nem szabad szinkron 

együttműködésűnek tekinteni azon járműveket (pl. MÁV/GySEV 1047 – ÖBB 1116 – DB 

182 – Dispolok ES 64 U2, illetve ebbe a típuscsaládba tartozó más járművek stb.), 

amelyek mindegyikén mozdonyvezető teljesít szolgálatot, és a szinkron üzem a kedvezőbb 

műszaki tulajdonságok miatt van a járműveken aktiválva. Ekkor a járműveket a 

hagyományos értelmezés szerint kell feltüntetni a Menetigazolványon. 

Ha egy ingavonat motorvonat műszaki okból, pl.: szolgálatképtelenség miatt kerül 

előfogatolásra, akkor az ingavonatba, motorvonatba sorozott vontatójárművet hideg, kísért 

mozdonyként kell kezelni, ennek járművezetője gépkísérést (887-es tevékenységi kód) 

kell, hogy írjon, a segélygépet pedig vonónak kell tekinteni. 

A segélymozdonyt minden esetben vonógépként kell feltüntetni! 

Ha ingavonat, motorvonat előfogatolásra kerül, akkor a vonatban betöltött hely szerint kell 

a járműveket felírni. 
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Szinkron 2 (30) 

A felsoroló részben a közlekedés közbeni fizikai sorrendet kell feltüntetni. Ebben a 

rovatban kell jelölni – ha van ilyen – a vonatnál lévő második szinkron járművet. 

 

Szinkron 3 (31) 

A felsoroló részben a közlekedés közbeni fizikai sorrendet kell feltüntetni. Ebben a 

rovatban kell jelölni – ha van ilyen – a vonatnál lévő harmadik szinkron járművet. 

 

Kapcsolt toló (32) 

A vonómozdony szerelvénye mögé kapcsolva közlekedő, további vontatójármű. 

 

Vonatszám (33) 

A vonatszámot a vonat indulási adatainak sorában kell feltüntetni. 

A rovat öt (plusz egy) karakter hosszúságú. A kötőjel után csak „1” vagy „2” írható, ha 

valóban kapcsolódik a vonatszámhoz. Vonatszám esetén a vezető nullák elhagyandók (pl. 

□□555-1; □9999-□), tehát a vonatszámot a kötőjelig jobbra kell igazítani. 

 

Vonatazonosításhoz tartozó dátum hivatkozás (34) 

Vonatszám beírásakor kötelező kitölteni. A (17)-es rovatban lévő sorszám beírásával kell 

hivatkozni a vonatazonosítóhoz tartozó dátumra. 

 

Szolgálati hely kód (35) 

A felsoroló részén a sorszámozott sorok megfelelő oszlopába kell beírni a szolgálati hely 

kódszámát a Menetrendi Segédkönyvből. A szolgálati hely kódszámhoz tartozó állomás 

megnevezést a (46)-os rovatban kell feltüntetni. A szolgálati hely kódszáma öt számjegyből áll, 

az első számhelyre – ha az nulla – a nullát is kötelező beírni. 

Ennek az ötjegyű számnak a beírásával kell megadni, hogy az adott vonatszám vagy 

tevékenység, honnan indul, vagy hol kezdődik, hová érkezik, vagy hol fejeződik be. 

A szolgálati hely kódszámát az alábbi esetekben kell beírni: 

 Bármely vonat kiinduló állomásán. 

 A vonat menete során fővonalról mellékvonalra vagy vissza közlekedik, vagy másik 

vonalra tér át, ekkor az elágazó állomás szolgálati hely kódszámát kell beírni. 

 Azon állomás kódszámát, ahol a vonat összeállításában változás következik be 

(elegyváltozás). 

 Ha a vonat deltavágányon közlekedik, akkor a delta vágányszakasz kezdő és befejező 

szolgálati hely kódszámát kell beírni. 

 A vonat végállomásán. 

 Mozdonyvezető-váltás esetén a személyzetváltó állomáson. 

 Vonatszám változás esetén. (Vonatszám változásnak minősül a –1, illetve –2 tag 

felvétele, leadása.) 

 Tevékenységi kód megadása esetén. 

Figyelem! A Szolgálati hely kódszámmal egy sorban minden esetben kell időadatot 

szerepeltetni. 

 

Megrendelő hivatkozás (36) 

Minden vonatszámhoz, tevékenységhez szükséges megrendelő. Lásd a (19) és a (20) rovatok 

leírását is. (Kivételeket lásd a 801–999 közötti tevékenységi kódok felsorolásánál.) 

A rovatot minden új vonatszám beírásakor ki kell tölteni a (19)-es rovat megfelelő 

sorszámának a beírásával. 
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A Menetigazolványt vezető szempontjából a megrendelő az, amely vállalkozás részére a 

vontatási szolgáltatást végzi. 

 

Tevékenységi kód (37) 

Tevékenységi kóddal általában olyan eseményeket kell feltöntetni, amelyek nem szerepelnek 

együtt vonatszámmal. Azt a célt szolgálják, hogy a vonattovábbításon kívüli mozdonyvezetői 

tevékenységekről is képet adjanak. 

A tevékenységi kóddal egy sorban ki kell kell tölteni a (46) (49) (48) oszlopokat. 

A vonatszámhoz kötött tevékenységi kódok a vonat indulásától az érkezéséig érvényesek, 

tehát ezeket a vonat közlekedése során ismételni nem kell. 

 

Tevékenységi kódok felsorolása, magyarázata  

 

887 

Gépkísérés, ezt a kódot kell feljegyezni annak a mozdonyvezetőnek a Menetigazolványára, 

aki nem végez vontatást. A gépkísérés során kötelező kitölteni a kísért gép pályaszámát (6). 

A felsoroló részben erre a pályaszámra kell hivatkozni a (30)-as rovatban, indulási/érkezési 

(49, 48) időadatokat kell írni. 

Nem saját vezetésű (11) rovatban fel kell tüntetni a hidegmenetet továbbító mozdony – 

tehát a vonómozdony – pályaszámát. Erre hivatkozni kell a felsoroló részben, a (29)-es 

oszlopban, a 887-es tevékenységi kóddal egy sorban. 

Meleg gép kísérése esetén a (39)-es rovatba „1”-est kell írni. 

 

620 

Járműkapcsolás darabszáma. E tevékenységi kód sorában a (39)-es oszlopban kell 

feltüntetni az elvégzett járműkapcsolások darabszámát. Kötelező kitölteni a (35) szolgálati 

hely és (36) megrendelő, (48) érkezés, (49) indulás adatot. 

 

940 

Pilóta, mozdonyvezető mellett végzett figyelő szolgálat. A mozdonyvezető mellett, 

forgalmi okból végzett figyelő szolgálatot teljesítő második mozdonyvezetőnek kell a kód 

(49) indulás (48) érkezés rovatokat vezetni. 

 

942 

Baleseti készenlét (daru). Külön megrendelésre végzett tevékenység, készenlét idején 

kötelező kitölteni a (49) indulás és (48) érkezés rovatokat. (Közlekedés esetén a szokásos 

módon kell vezetni a Menetigazolványt) 

 

975 

Üzleti célú várakozás. Üzleti célú várakozásnak csak azt a várakozást tekintjük, amikor a 

szolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint a mozdonyvezető rendelkezésre, vagy 

készenlétben áll. 

Egyéb estekben a várakozást nem kell rögzíteni. 

A mozdonyfelvigyázó, a hálózati, területi vontatási főirányító vagy a VOFI kezelő közlése 

alapján kell bejegyezni a készenlét technikai azonosító számot. (Megrendelő kód 

bejegyzés kell.) 

 

976 

Vonalismeret. Ezt a tevékenységi kódot akkor kell alkalmazni, amikor a mozdonyvezető 

vonalismereti úton vesz részt.  
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977 

Típusismeret. Ezt a tevékenységi kódot akkor kell alkalmazni, amikor a mozdonyvezető 

típusismereten vesz részt. 

 

978 

Törtnapos állásidő 

 

980 

Mozdonyvonat. Ezt a kódot akkor kell alkalmazni, ha a mozdonyvonatot egy jármű, vagy 

szinkron járműcsoport alkotja. 

A mozdonyvonat (gépmenet) esetén induló, illetve érkező szolgálati hely kódot, valamint a 

hozzájuk tartozó időadatokat, illetve vonatszámot kell írni, mint más vonatok esetében. A 

megrendelő megadása kötelező. Amennyiben az induláskor nem áll rendelkezésre 

információ, hogy kinek az érdekében merül fel a gépmenet: a Menetigazolványon 

gépmenetet követő vonat megrendelőjét kell beírni. 

 

991 

Vonat energiaellátás, fűtés, hűtés 

A vonatszámban nem közlekedő (vonatszám (33) nincs kitöltve), csak energiaellátást 

(előfűtést, -hűtést) végző mozdony esetén a kezdő (49) és a befejező (48) időpontot, a 

szolgálati helyet (35), valamint személykocsi tengely (39) rovatot kell kitölteni a kóddal 

egy sorban. 

Amennyiben az energiaellátást végző mozdony lesz a vonat továbbító mozdonya, akkor fel 

kell írni a vonat valamennyi adatát (vonatszerű kitöltés), és a tevékenységi kód rovatban (a 

vonatszámmal egy sorba) a 991-es kóddal kell jelezni az energiaellátás (fűtés, hűtés) 

bekapcsolt állapotát. 

 

992 

Segéd-dízelmotor (aggregátor) VAGY hőntartó berendezés üzemeltetése 

A kezdő (49) és a befejező (48) időpontot, valamint helyét a szolgálati hely (35) rovatba, a 

kóddal egy sorba kell írni. 

(Megrendelő kódot bejegyezni nem kell.) 

 

993 

Motorjáratás. A motorjáratás kezdő (49) és befejező (48) időpontját, valamint helyét a 

szolgálati hely (35) rovatba, a kóddal egy sorba kell írni. Műhelyekben végzett 

motorjáratásokról is Menetigazolványt kell vezetni, ha annak ideje 15 percnél hosszabb. 

 

994 

Segéd-dízelmotor (aggregátor) és hőntartó berendezés együttes üzemeltetése. A kezdő 

(49) és a befejező (48) időpontot, helyét a szolgálati hely (35) rovatba, a kóddal egy sorba 

kell írni. 

 

995 

Önköltségi utazás. Az önköltségi út kezdő (49) és a befejező (48) időpontját, valamint az 

érkező helyét a szolgálati hely (35) rovatba, a kóddal egy sorba kell írni. 

Az önköltségi utazás vonatszámát, vonatszámait, egyéb adatait (BKV, gk. stb.) az 51-es 

igazolás rovatba kell bejegyezni. 
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997 

Tolatás. A tolatási tevékenységeket a technikai azonosítókkal különböztetjük meg 

egymástól. Minden tolatási tevékenység esetén rögzíteni kell: 

 annak helyét a (35) rovatba; 

 a tolatási kilométer adatot a (42) rovatba; 

 a tényleges tolatási óó:pp adatot a (43) rovatba; 

 a rendelkezésre állási idő kezdetét a (49), és a végét a (48) rovatba (óó:pp); 

 a technikai azonosítót (50). 

A kóddal egy sorban vonatszám nem szerepelhet. 

Amennyiben a technikai azonosítót bármilyen okból a mozdonyvezető szolgálata során meg 

kell változtatni, akkor azt a VOFI alkalmazást kezelő személynek a mozdonyvezető 

tudomására kell hozni, és közölni, hogy mely időponttól szükséges előjegyezni az új 

technikai azonosítót a Menetigazolványon vagy az MFB-n. 

Vonatgéppel (vonali mozdonnyal) végzett tolatás esetében (vonatszámmal közlekedő vonat 

előtt, vonattovábbítás közben, vonat után) használandó technikai azonosító: 7000 

Kapcsolatlan toló mozdonnyal történő közlekedés a Menetigazolvány vezetése 

szempontjából tolatásnak minősül, 7100-as technikai azonosító kódot kell bejegyezni. 

A segélymenet közlekedése az utolsó érintett állomástól a nyílt pálya meghatározott 

pontjáig, illetve vissza Menetigazolvány vezetési szempontból tolatásként kezelendő, 7200-

as technikai azonosító kódot kell bejegyezni. A menet tényleges idő és kilométer adatát 

tényleges tolatásként kell bejegyezni. 

A pályavasút speciális esetekben közlekedtet ún. „T” (pl. Bp. Ferencváros–Bp. Józsefváros; 

Tárnok–Érd stb.) jelölésű meneteket. A Menetigazolványra ezt vonatgépes tolatásként, 

7000-es technikai azonosítóval kell bejegyezni. A menet tényleges idő és kilométer adatát 

tényleges tolatásként kell bejegyezni. 

A Menetigazolványon nem szabad feltüntetni 997-es tevékenységi kód alatt az alábbi 

Forgalmi Utasításokban tolatásnak minősített (elszámolási szempontból technológiai) 

mozgásokat: 

 üzemanyag vételezéssel kapcsolatos tolatás jellegű mozgást; 

 a mozdony vonatra járása vagy onnan lejárása, körbejárás (vonali géppel történő 

előfűtéshez végzett elegy nélküli – VFK ebből a szempontból nem minősül elegynek – 

vontatójármű mozgás); 

 személyszállító vonatok vonatgéppel történő: 

o vonat egyesítése vagy megosztása; 

o a szerelvény előkészítő vágányról való behúzása vagy oda kitolása. 

 

Elegytömeg (t) (38) 

A rovat vezetésének alapja a vonatterhelési kimutatás. A vonatterhelési kimutatásból kell az 

adatokat átvezetni a Menetigazolványra. Amennyiben a vonat összeállításában változás 

következik be – kocsit, kocsikat soroznak be vagy ki – az új vonatterhelési kimutatás új 

összegező sorát kell átvezetni a Menetigazolvány új sorába. A sornak minden esetben 

tartalmaznia kell azon állomás szolgálati hely kódját, ahol az elegyváltoztatás történt. 

Amennyiben egy tehervonati számban leközlekedtetendő vonat kiindulási állomásán nem áll 

rendelkezésre elegy: „0” elegyet (38) és „0” (40) tengelyt kell bejegyezni. 

Amennyiben egy tehervonatnak közlekedése során egy köztes állomáson elfogy az elegye, de 

a tehervonat tovább közlekedik: a köztes kisorozó állomáson „0” elegyet (38) és „0” (40) 

tengelyt kell bejegyezni, így az egyedül, tehervonati vonatszámban közlekedő vontatójármű 

nem mozdonyvonatként folytatja az útját a bevezetett tehervonat (akár) célállomásáig. Csak 

akkor szabad ezen esetben mozdonyvonatként közlekedtetni, ha a tehervonatot a megrendelője 

a teljes viszonylatra lemondta. 
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Személy tengely (39) 

Ebbe a rovatba a vonatba sorozott bármilyen típusú személyszállító kocsi, illetve motorkocsi, 

tengelyszámának összegét kell beírni a vonatterhelési kimutatásból. 

 

Teher tengely (40) 

Ebbe a rovatba a vonatba sorozott bármilyen típusú rakott és/vagy üres teherkocsi, 

tengelyszámának összegét kell beírni a vonatterhelési kimutatásról. 

Ami nem minősül személy tengelynek az mind teher tengely, ezért ide kell feljegyezni 

pl. a darumenet tengelyszámát is. 

 

Vonathossz (m) (41) 

Ezen rovatba a vonatok méterben mért hosszát kell beírni a vonatterhelési kimutatás alapján. 

Mozdonyvonat közlekedése esetén, ha több jármű közlekedik: a vonógép mögé másod-, 

harmad-, negyedsorban hozzákapcsolt járművek összhosszát kell bejegyezni. 

 

Tényleges tolatás óra (óó:pp) (43) 

Állomási tartalék/tolatómozdony és vonattovábbítás közbeni tolatás tevékenységgel 

kapcsolatos tényleges tolatás kilométer adatát a (42)-es, míg időtartamát a (43)-as rovatba kell 

bejegyezni (lásd a 997-es tevékenységi kód). 

 

Előírt fékszázalék (44) 

A menetrend fejrovatában található fékszázalék adatot kell felírni.  

Amennyiben a fékezettség megállapítása során más (a kiadottól nagyobb) érték adódik: azt 

kell a rovatba bejegyezni. 

 

Tényleges fékszázalék (45) 

A (45)-ös rovatba a tényleges fékszázalék adatot a Vonatterhelési kimutatásról kell felírni. 

 

Szolgálati hely megnevezése (46) 

A (35)-ös rovat kitöltése esetén ez a rovat a Szolgálati menetrendkönyv alapján mindig 

kitöltendő. 

Ide kell jegyezni a rendkívüli megállások és az útvonal egy részén bekövetkezett késések helyét 

még akkor is, ha vonat a végállomásra menetrend szerint rendesen érkezik, továbbá be kell írni 

azoknak a szolgálati helyeknek a nevét, ahol a vonattal tolatás történik, illetve a vonat 

mozdonyvezetőjének írásbeli rendelkezést kézbesítettek. Nyíltvonali megállás esetén be kell 

írni a szelvényszámot és a következő állomás nevét, míg a (35)-ös rovatba az állomás 

kódszámát. A továbbhaladást megtiltó jelzést adó főjelző előtt történő megállás esetén a jelző 

jelét és számát, vagy az adott állomás nevét. 

 

Írásbeli rendelkezés száma (47) 

A (47) rovatba a szolgálati helyen kapott írásbeli rendelkezés számát kell beírni. Ha több 

írásbeli rendelkezést kézbesítenek egy szolgálati helyen, akkor a továbbiakat az (51) rovatba 

kell feljegyezni. 

 

Tolatásra rendelkezésre állás (48) (49) 

A rovatokat, az Menetigazolványt vezető mindenkor a saját órája szerinti időadatokkal köteles 

vezetni. Az egy percnél rövidebb ideig tartózkodó vonatnál a (48) és a (49) rovatokba azonos 

időt kell beírni. 

Olyan áthaladó vonatnál, amely csatlakozó/elágazó állomáson halad át, a (49) rovatot kell 

kitölteni, és azt az időt kell beírni, amikor a vonat mozdonya a felvételi épület előtt elhalad. 
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A menetrend szerint rendesen közlekedő vonatoknál a kiinduló állomáson az indulási, valamint 

a fő- és mellékvonali átmeneti állomásokon az érkezési és indulási időadatokat, a végállomáson 

az érkezési időt be kell írni. 

 

Állomási tartalék és vonattovábbítás közbeni tolatás tevékenységgel kapcsolatos rendelkezésre 

állás időadatát is a (49)-es és (48)-as rovatba kell bejegyezni (lásd a 997-es tevékenységi 

kódot). 

 

Technikai azonosító (50) 

800-as tevékenységi kód esetében a szabályozott módon, 975-ös vagy 997-es tevékenységi kód 

esetében minden alkalommal meg kell adni a technikai azonosító számot. 

 

Igazolás, aláírás, pecsét helye (51) 

Ide kell írni egy adott szolgálati helyen kézbesített további írásbeli rendelkezések sorszámát, 

valamint az idegen vasútvállalatok részére végzett vontatási és egyéb tevékenységi kódokhoz 

kapcsolódó igazolásokat, aláírásokat.  
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4.4.A Menetigazolvány használatának szabályai 

 

4.4.1.  Menetigazolvány kitöltésére kötelezettek  

 

4.4.1.1. A telephely megbízott dolgozója tölti ki: 

 a Menetigazolvány fejrészében a „Közlekedés dátuma” (14), a „Szolgálati hely 

száma” rovatokat; 

 a felsoroló rész 800-as tevékenységi kódú sor „Ind.” (49), azaz a mozdonyvezető 

feljelentkezési idejének adatait, illetve az azt igazoló aláírást (51) a telephelyen 

történő feljelentkezés esetén – oly módon, hogy a lejelentkezést igazoló bejegyzés 

számára is maradjon elegendő hely; vezényelt nem utazó dolgozóknak (pl.: külsős 

mozdonyfelvigyázó) nem kell ezt a sort kitölteni;  

 a mozdonyvezető nevét (1) és törzsszámát (2). 

 

Amennyiben a mozdonyvezető olyan helyen kezdi meg a szolgálatát, ahol a fenti 

tevékenység elvégzésére nincs megbízott, a Menetigazolvány fenti adatait neki kell 

kitöltenie. 

 

4.4.1.2. A vonali tolatásvezető vagy vezető jegyvizsgáló köteles vezetni: 

 a „Vonatszemélyzet és a mozdonyon tartózkodó személyek” mező (1–5) rá 

vonatkozó adatait; 

 a vonatszámot (33); 

 a vonat adatokat (38–45). 

 

Ha a vonatnál vonali tolatásvezető vagy vezető jegyvizsgáló nem teljesít szolgálatot, akkor a 

vonatszám beírása a kiindulási állomáson az F.2. sz. Forgalmi Utasításban kijelölt dolgozó 

feladata. Közbenső állomáson történő személyes váltás esetében a leváltott mozdonyvezető 

a leváltó mozdonyvezető menetigazolványára köteles a (28-51) rovatok tartalmát átvezetni. 

 

4.4.1.3. A féket vizsgáló dolgozó köteles kitölteni az E. 2. sz. Fékutasításnak megfelelően 

a Menetigazolvány megfelelő rovatait. (Lásd még a 998-as és 621-es tevékenységi 

kódokat.) 

Amennyiben a menetvonal tulajdonos megbízásából tevékenykedő kocsivizsgáló a 

vonatvizsgálat tényét, adatait a menetigazolványra fel kívánja vezetni, abban az esetben a 

mozdonyvezető köteles részére a menetigazolványt átadni. A vonatvizsgálat tényét régi 

típusú (1.8 verziónál régebbi) menetigazolványon a 21-25-ös rovatba, az új típusú (1.8 

vagy újabb verziójú) menetigazolványon a 26-os megjegyzés rovatba kell dokumentálni. A 

bejegyzés tartalmával, tényével kapcsolatban a mozdonyvezetőnek teendője, felelőssége 

nincs. 

 

4.4.1.4. A járművezető köteles minden más rovatot kitölteni.  

 

4.4.2. Általános kitöltési szabályok  

A Menetigazolványt kék vagy fekete színű tollal, olvashatóan mindenkor a valóságnak 

megfelelően kell vezetni. Javítani csak egyvonalas áthúzással, a javítást végző ellenjegyzése 

mellett szabad. 

A kitöltésre kötelezettek felelősek a Menetigazolvány helyes vezetéséért 

A Menetigazolvány leadását követően elvégzett javításokat csak úgy szabad elvégezni, ha a 

Menetigazolvány felsoroló részén az alábbi adatokat jegyzik be: 

 A felülvizsgálatot, javítást végezte: (olvasható név) 
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 A javítás időpontja 

 Indoka 

 A felülvizsgálatot végző aláírása 

 A Menetigazolvány vezetését folyamatosan kell végezni úgy, hogy nem kerülhetnek 

háttérbe a közlekedés és üzembiztonsággal kapcsolatos teendők. Szükség esetén a 

beírásokat a következő megállás idejére kell halasztani. 

 

A rovatok kitöltésekor a számokat jobbra kell igazítani. Ha szükséges, a beírást nullával vagy 

nullákkal kell kezdeni. Kivételt képez ez alól a (33)-as „Vonatszám” rovat. 

A felsoroló rész tevékenységi kódok sorában a (48) „Érk.” oszlopba kell a végző, a (49) „Ind.” 

oszlopba kell a kezdő óra, perc adatokat írni a következő formában: 00 óra 00 perc – 23 óra 59 

perc. 

Menetigazolvány váltás esetén az előző Menetigazolványt le kell zárni, a következő 

Menetigazolványt meg kell nyitni (lásd a 800-as tevékenységi kód, érkezés 48, indulás 49). A 

befejezett és megnyitott Menetigazolvány sorszámát a „További Menetigazolványok” rész 12-

es vagy 13-as rovatába kell bejegyezni. 

Menetigazolvány kiadás 

A Menetigazolványt a mozdonyvezető honos telephelyén megbízott dolgozónak kell a szigorú 

számadású nyomtatványokra vonatkozó előírások szerint, megfelelően előkészítve átadni a 

mozdonyvezető részére, vagy a helyi szabályozás szerint kell eljárni. 

A mozdonyvezetőt el kell látni a szükséges mennyiségű tartalék Menetigazolvánnyal. 

Kiadott Menetigazolvány ellenőrzése 

A még fel nem használt Menetigazolványokat ellenőrzés céljából – az ellenőrzést végző 

kérésére az ellenőrzés helyszínén – be kell mutatni.  

 

4.4.3. Menetigazolvány leadás  

A Menetigazolványt a mozdonyvezető honos telephelyén megbízott dolgozó részére a szigorú 

számadású nyomtatványokra vonatkozó előírások szerint kell leadni vagy a helyi szabályozás 

szerint kell átadni. 

A mozdonyvezetőnek az adott havi utolsó szolgálatáról készült Menetigazolványt kötelessége 

az aktuális hónap utolsó szolgálatának végén, de legkésőbb a követő hónap 1-jén 18.00 óráig 

leadni, vagy a helyi szabályozás szerint eljuttatni a honos szolgálati helyre. 

A mozdonyvezető a rontott példányokat köteles leadni. Az elveszett példányról jegyzőkönyvet 

kell felvenni. 

 

4.4.4. Menet igazolvány megőrzés  

A leadott Menetigazolványokat és az Elektronikus menetigazolványokat hat évig kell 

megőrizni. 
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5.0.HIVATKOZÁSOK, MÓDOSITÁSOK HATÁLYON KÍVŰL HELYEZÉSEK 

 

Az e tárgyban kiadott V–10871/2005 utasítás hatályát veszti. 

 

6.0.HATÁLYBA LÉPTETÉS 

 

Jelen kitöltési és kezelési utasítás 2011. február 1-jén lép hatályba. 

 

7.0.MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: A Menetigazolvány feldolgozó rendszerben szinkronban közlekedtethető 

járművek felsorolása. Az MFB-n megadandó magánvasút részére végzett járműkapcsolás 

kódjai. 

 

2. sz. melléklet: Az AVR-TODO vételezések menete.  

 

3. sz. melléklet: Mozdony Fedélzeti Berendezés – A szerviz menü használata 

 

4. sz. melléklet: Utasítás a mozdonyvezető és vontatójármű azonosító kártyák igénylésének 

eljárásrendjére vonatkozóan 

 

5. sz. melléklet: Összefoglaló áttekintés a Menetigazolvány vezetéséhez 
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1. sz. melléklet 

 

A Menetigazolvány feldolgozó rendszerben szinkronban közlekedtethető járművek felsorolása: 

 

 Bzmot (90 55 5429); 

 MDmot (95 55 6345); 

 Orosz iker (95 55 6341); 

 Német iker (95 55 6342); 

 BDVmot; 

 BVhmot; BVmot; 

 BVpmot (95 55 5341), illetve (94 55 5341) 

 BVpmot (95 55 5342), illetve (93 81 4824); 

 MÁV és GySEV 1047; ÖBB 1116; DB 182, Dispolok ES 64 U2 

 

Az MFB-n megadandó magánvasút részére végzett járműkapcsolás kódjai:  

 

Megrendelő 

kód Rövid név Hosszú név 

MFB-n 

beírandó 

kód 

77000008 FLOYD Floyd Kft. 008 

72000011 SZV Szentesi Vasútépítő Kft. 011 

77000016 MMV Magyar Magán Vasút Rt. 016 

75000000 GYSEV GYSEV Zrt 000 

77000032 CER CENTRAL-EUROPEAN RAILWAY Kft. 032 

77000040 TRAIN H Train Hungary Magánvasút Kft. 040 

77000065 PANNTRAIN Pannontrain ZRt. 065 

77000073 BOBO BOBO Járműjavító Ip. Ker.Szolg. Kft 073 

77000107 MASPED Masped Rail Cargo Zrt. 107 

77100113 PRVÁ A.S. Prvá Slovenská Zelenicna A.S. 113 

77000123 ZÁHONY 

Záhonyi Logisztika és Rakománykezelési 

Szolg. Zrt. 123 

77100139 SZDS Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s 139 

77000149 AWT AWT Rail HU Zrt. 149 

77000156 LTE Logistik und Transport GmbH 156 

77000164 LCH LCH Logistic Center Hungária Kft. 164 

77000172 GYSEVCargo GYSEV Zrt Cargo 172 

77000206 MTMG MTMG Zrt 206 

77000214 Gépészet MÁV Gépészet ZRt. 214 

77000230 RSCH Railservice Hungária 230 

74000308 BSS2000 BSS2000 Kft. 308 

74000324 FKG MÁV FKG Kft. 324 

74000332 G&G G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. 332 

74000373 MÉPC MÁVÉPCELL Kft 373 

74000381 MÁVGÉP MÁV-GÉP Kft. 381 

77000057 MERT Mátrai Erőmű Zrt. 057 
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2. sz. melléklet 

Az AVR-TODO vételezések menete. 

 1-es: Vételezés szintkapcsolós AVR-rel almenü aktiválásával kell jelezni a 

rendszernek, hogy vételezés következik. Ekkor a kijelzőn megjelenik a Vételezés 

adatai almenü, amiben kiválasztható, hogy a tartályt milyen töltöttségi szintig kívánjuk 

üzemanyaggal feltöltetni. (1-es almenü Vételezés a tartályszint 75%-nak megfelelő 

literig, 2-es almenü Vételezés a tartályszint 90%-nak megfelelő literig.) Bármelyik 

almenüt választjuk, az MFB a nyomástávadó által mért pillanatnyi tartályszinthez 

képest javasolja a tartályba töltendő üzemanyag mennyiségét literben, ezt a 

mennyiséget kell közölni a kút kezelőjével, majd a vételezés megkezdéséhez meg kell 

nyomni az OK gombot (Vételezés megkezdése). Ekkor a kijelzőn megjelenik, hogy a 

tankolás folyamatban van. Eközben az MFB kijelző mutatja a tartályszintet is. A 

vételezés végét az 1-es gomb megnyomásával kell jelezni. A művelet befejezése után 

a menü visszaáll az Elektronikus menetigazolvány almenübe. 

Azokon a járműveken, amiken rezgőnyelves szintkapcsolós AVR van, az 1-es 

menüponttal kell vételezni. A rezgőnyelves szintkapcsolós járművet azzal lehet 

megkülönböztetni az MFB vezérelt AVR-s járműtől, hogy az MFB menüben csak az 

egyes menüpont van benne. (Ahhoz, hogy a kettes menüpont megjelenjen, a kijelzőn 

az MFB szekrényben a vezérlőkártyának benne kell lennie.) 

 2-es: Vételezés MFB AVR-rel almenü (a menüpont az AVR-el rendelkező 

járműveken alkalmazandó) aktiválásával kell jelezni a rendszernek, hogy vételezés 

következik. Ekkor a kijelzőn megjelenik az AVR vételezés adatai almenü, amiben 

kiválasztható, hogy a tartályt milyen töltöttségi szintig kívánjuk tankolni 

üzemanyaggal az oldalkiválasztással együtt. 1-es és 3-as almenü Vételezés a 

tartályszint 75%-nak megfelelő literig jobb vagy bal oldallal. 2-es és a 4-es almenü 

Vételezés a tartályszint 90%-nak megfelelő literig jobb vagy bal oldallal. Az 5-ös 

almenüben kézzel adjuk meg az elérni kívánt tartályszintet. Bármelyik almenüt 

választjuk, az MFB a nyomástávadó által mért pillanatnyi tartályszinthez képest 

javasolja a tartályba töltendő üzemanyag mennyiségét literben, ezt a mennyiséget kell 

a kút kezelőjével közölni, majd a vételezés megkezdéséhez meg kell nyomni az OK 

gombot (AVR engedélyezése tankoláshoz). Ekkor a kijelzőn megjelenik, hogy a 

tankolás folyamatban van. Eközben az MFB kijelző folyamatosan mutatja a 

tartályszintet, valamint a korábban beállított, elérendő tartály szintet is. A vételezés 

végét az 1-es gomb megnyomásával kell jelezni, de ha a vételezés közben probléma 

lép fel, akkor az 1-es gomb megnyomásával a vételezés a vezetőállásról is 

megszakítható, a rendszer kiírja az MFB által mért üzemanyagszintet. A művelet 

befejezése után a menü visszaáll az Elektronikus menetigazolvány almenübe. 

 3-as Vételezés AVR nélkül almenü aktiválásával kell jelezni a rendszernek, hogy 

vételezés következik. Ekkor a kijelzőn megjelenik a Vételezés adatai almenü, amiben 

kiválasztható, hogy a tartályt milyen töltöttségi szintig kívánjuk üzemanyaggal 

feltöltetni. (1-es almenü Vételezés a tartályszint 75%-nak megfelelő literig, 2-es 

almenü Vételezés a tartályszint 90%-nak megfelelő literig.) Bármelyik almenüt 

választjuk az MFB a nyomástávadó által mért pillanatnyi tartályszinthez képest 

javasolja a tartályba töltendő üzemanyag mennyiségét literben, ezt a mennyiséget kell 

közölni a kút kezelőjével, majd a vételezés megkezdéséhez meg kell nyomni az OK 

gombot (Vételezés megkezdése). Ekkor a kijelzőn megjelenik, hogy a tankolás 

folyamatban van. Eközben az MFB kijelző mutatja a tartályszintet is. A vételezés 
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végét az 1-es gomb megnyomásával kell jelezni. A művelet befejezése után a menü 

visszaáll az Elektronikus menetigazolvány almenübe. 

 

AVR-es vételezésnél a képernyőn az alábbi hibaüzenetek jelenhetnek meg: 

 „Az automatikus tankolás feltételei jelenleg nem teljesülnek! AVR vételezés biztonsági 

okból megállítva.” – Ha ez a hibaüzenet jelenik meg, akkor az MFB AVR 

berendezései közül valamelyik nem működik megfelelően, ekkor a vételezést AVR 

nélkül kell végrehajtani. 

 „Az üzemanyag szint magasabb a beállítottnál” – Az MFB által mért üzemanyag 

szint, és a vételezendő mennyiség összege több, mint amennyi a jármű tartályába 

belefér. Ekkor vagy ne vételezzünk, vagy válasszunk alacsonyabb vételezendő 

mennyiséget. 

 „A megadott üzemanyag szint több, mint ami a tartályba fér” – Az adott járműsorozat 

tartály térfogatánál nagyobb mennyiséget kívánunk vételezni. 

 „Járó motornál tilos a tankolás” – A jármű motorját le kell állítani. 
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3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozdony Fedélzeti Berendezés 

 

 

A szerviz menü használata 

 

 

 

 

 

 

 

Jármű karbantartási telephelyeken lévő járművek állapotváltozásainak hiteles nyomon 

követése céljából az MFB menü rendszerébe ún. szerviz menüt alakítottak ki. A menüpontok 

kezelésével rögzítjük: 

- a jármű telephelyre történő bejárását, 

- bejárás után a TRAKCIÓ-tól a GÉPÉSZET-nek történő átadást, 

- javítás kezdetét, 

- javítás nemét, 

- javítás GÉPÉSZET által történő készre adását, 

- javítás TRAKCIÓ által történő készre vételét, 

- a jármű telephelyről történő kijárása előtt a GÉPÉSZET-től a TRAKCIÓ-nak történő 

átadását, 

- a jármű telephelyről történő kijárását. 

 

Az egyes menüpontok kezelése jogosultsághoz van kötve, vagyis meghatározott 

menüpontokat a GÉPÉSZET alkalmazottja (diszpécser, művezető, csoportvezető), más 

menüpontokat a TRAKCIÓ alkalmazottja (külsős mozdonyfelvigyázó, mozdonyvezető) 

kezelhet. A menüpontokhoz rendelt jogosultságok ellenőrzése azonosító kártyák, vagy egyes 

esetekben munkaügyi kódok segítségével történik. 

 

Az MFB az adatokat feldolgozó EMIG rendszeren keresztül interfész kapcsolatban van a 

TRAKCIÓ EMO (Elektronikus Mozdonykönyv) programjával, az EMO pedig a GÉPÉSZET 

MFGpro/EAM programjával. Ezáltal az MFB-n történő menüpont kezelések rögzítésre 

kerülnek az EMO-ban és az EAM-ban. Ez a megoldás lehetővé teszi a nem dolgozó járművek 

minősítésének részbeni automatizálását az 1700-as számú jelentésben. 
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Az MFB kijelző részei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menücsoport neve 

Választható menük 

Üzemanyag mennyiség 

a tartályban 

Utoljára azonosított 

dolgozó 

Aktuális dátum, időpont A jármű jelenlegi 

1700-as kódja 
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Az MFB főmenüje – „Bejelentkezés az MFB 

rendszerbe” – két menüpontból áll. A jármű 

telephelyre történő bejárásakor a 

mozdonyvezető kijelentkezik a 

mozdonyvezetői menürendszerből. A külsős 

mozdonyfelvigyázó a mozdonyvezetőtől 

átveszi a járművet, majd az MFB-n belép a 

„Külsős mozdonyfelvigyázó bejelentk.” 

menüpontba. 

 

 

 

 

Ezután az MFB ellenőrzi a jogosultságot.  

A jogosultság ellenőrzésére két mód van. 

Az egyik lehetőség, hogy az azonosító kártyát 

odaérintik a leolvasóhoz, a másik lehetőség a 

munkaügyi kód megadása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkaügyi kód megadását a billentyűzeten 

lévő OK gomb megnyomásával kell 

véglegesíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaügyi kódos azonosítás esetén még meg 

kell adni egy titkos kódot is. 
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Ezután az MFB feladja a „Bejárás 

telephelyre” menücsoportot, melyben a 

külsős felvigyázó kiválasztja a megfelelőt. 

 

A „2 - Telephelyre üzemképtelen” menüt 

abban az esetben kell választani, amikor a 

telephelyre történő bejáráskor a jármű olyan 

műszaki hibával rendelkezik, melynek javítása 

nélkül nem térhet vissza az üzembe. A napi 

vizsgálat lejárta nem minősül ilyen hibának. A 

menüpont kiválasztása után a jármű 

automatikusan JAV_F (futójavítás) minősítési 

állapotba kerül. 

 

A „3 - Futópróbáról vissza” menüt olyankor kell választani, amikor a jármű a telephelyen 

volt javításon, és a javítás keretében vonali futópróbát kellett végezni, majd a futópróba után a 

jármű visszatér a telephelyre. 

 

Egyéb esetben a „1 - Telephelyre üzemképes” menüt kell választani. Ez azt jelenti, hogy a 

jármű a telephelyre történő bejáráskor üzemképes állapotban volt. A menüpont kiválasztása 

után a jármű automatikusan SZM (szolgálatmentes) minősítési állapotba kerül.  

 

E három menüpont egyikével regisztráljuk a jármű telephelyre történő bejárását. 

 



 

92 

 

Üzemképes bejárás esetén az MFB feladja a 

„Telephelyen üzemképes” menücsoportot. 

 

Ilyenkor a GÉPÉSZET alkalmazottja átveszi a 

járművet a külsős mozdonyfelvigyázótól, 

majd az átvétel tényét az „1 - Átvétel a 

TRAKCIÓTÓL” menü kezelésével 

dokumentálja. 

 

A „2 – Javítás kezdete” menüt a GÉPÉSZET 

alkalmazottja kezeli akkor, amikor 

ténylegesen elkezdődik a javítás. 

 

Ha az üzemképesen telephelyre bejáró jármű csak tárolás céljából jár be a telephelyre és a 

járművön nem végeznek semmilyen javítást, akkor ezen menücsoport „4 – Telephelyről 

kijár” menüjével kell dokumentálni a jármű kijárását. Ezt a menüpontot a külsős 

mozdonyfelvigyázó jogosult kezelni, illetve jelenleg bármely mozdonyvezető is a saját 

mozdonyvezetői azonosító kártyájával. 

 

A kijárás előtt a GÉPÉSZET alkalmazottja átadja a járművet a TRAKCIÓ alkalmazottjának, 

amit a „3 – Átadás a TRAKCIÓNAK” menüpont kiválasztásával dokumentál a GÉPÉSZET 

alkalmazottja. 

 

Mind a négy menüpont után jogosultság ellenőrzés történik a fent leírt módon. 

 

 

Ha az előző menücsoportban a „2 – Javítás 

kezdete” menüt választották, akkor utána 

megjelenik a „Javítás neme” menücsoport. 

Ebben a menücsoportban kell megadni a 

javítás nemét. 

 

A menücsoport tartalmazza a lehetséges 

javítási nemeket. Ezekből 9 az első oldalon, 

és 2 a következő oldalon található. A 

második oldalra a billentyűzet OK 

gombjával lehet átlépni. 

 

A javítási nem megadása előtt a jármű még 

SZM (szolgálatmentes) minősítési állapotban van, amit az MFB kijelez az alsó sorban. 



 

93 

 

A javítási nem megadása után az MFB feladja 

a „Készreadás / futópróba” menücsoportot. 

 

Az „1 – Javítás készreadása” menüt akkor 

kell kezelni, ha a GÉPÉSZET befejezte a 

javítást és a járművet felkínálja a TRAKCIÓ-

nak. A menüpontot a GÉPÉSZET munkatársa 

kezeli. 

 

A „2 – futópróbára kijár” menüt akkor kell 

választani, amikor a jármű kijár a telephelyről 

javítás keretében végzendő vonali futópróbára. 

A menüpontot a külsős mozdonyfelvigyázó 

kezeli, mielőtt a járművet átadná a mozdonyvezetőnek.. 

 

Mindkét menüpont kiválasztása után az MFB jogosultság ellenőrzést végez. 

 

Az „1 – Javítás készreadása” menü 

választása esetén az MFB jogosultság 

ellenőrzést végez, majd feladja a 

„Készreadva, javítás vége” menücsoportot. 

 

Ha a GÉPÉSZET készre adta a járművet, 

akkor a TRAKCIÓ alkalmazottja műszakilag 

átveszi a járművet az előírt ellenőrzések 

elvégzése útján. Ha rendben találta a járművet, 

akkor kezeli az „1 – Javítás vége üzemképes” 

menüt. 

Ha a jármű átvétele nem volt sikeres, vagyis a 

TRAKCIÓ alkalmazottja hiányosságokat 

állapít meg, amelyeket ki kell javítani, akkor a „3 – Javításra vissza” menüt kell választani. 

Ezután a menü visszatér a „Készreadás/futópróba” menücsoportra, és a javítás készreadási 

műveletet meg kell ismételni. 

 

Olyan esetekben, amikor a járművön végzett munkák után a jármű tervszerűen üzemképtelen, 

vagyis SEV, FKI, FMV, LET, a „2 – Javítás vége üzemképtelen” menüt kell választani. 

 

Mindhárom menüpont kiválasztása után az MFB jogosultság ellenőrzést végez. 
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„3 - AVR tankolás (MFB)” menü 

 

Az AVR tesztelése: az AVR vételezés adatai menüpont alatt a GÉPÉSZET Zrt. a feladott 

AVR hiba ellenőrzését elvégezheti mozdonyvezető bejelentkeztetése nélkül is.  

 

A kijelzőn megjelenik az AVR vételezés adatai 

almenü, amiben kiválasztható, hogy a tartályt 

milyen töltöttségi szintig kívánjuk „tankolni” a 

tesztelés során, az oldalkiválasztással együtt. 1-

es és 3-as almenü Vételezés a tartályszint 75%-

nak megfelelő literig jobb vagy bal oldallal. 2-es 

és a 4-es almenü Vételezés a tartályszint 90%-

nak megfelelő literig jobb vagy bal oldallal. 5-ös 

almenüben kézzel adjuk meg az elérni kívánt 

tartályszintet. Bármelyik almenüt választjuk, az 

MFB teszt berendezésen beállított értéknek 

megfelelő „tartályszinthez” képest javasolja a 

tartályba töltendő üzemanyag mennyiségét 

literben (ezt a mennyiséget kell a potméter szabályozásával elérni), majd a vételezés 

megkezdéséhez meg kell nyomni az OK gombot (AVR engedélyezése tankoláshoz). Ekkor a 

kijelzőn megjelenik, hogy a tankolás folyamatban van. Eközben az MFB kijelző folyamatosan 

mutatja a tartályszintet, valamint a korábban beállított, elérendő tartály szintet is. A vételezés 

végét az 1-es gomb megnyomásával kell jelezni, a rendszer kiírja az MFB teszt berendezés 

által mért üzemanyagszintet. Ezt követően ellenőrzésképpen a rendszerbe be kell vinni a teszt 

alatt „tankolt” üzemanyag értékét. A művelet befejezése után a menü visszaáll a 

„Készreadás/futópróba” almenübe. 
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Ezután megjelenik a „Telephelyen” 

menücsoport. 

 

Az „1 – Javítás kezdete” menüt akkor kell 

választani, amikor a járművön újabb javítás 

kezdődik. Ezt a menüt a GÉPÉSZET 

alkalmazottja kezeli. 

 

A „2 – Átadás a TRAKCIÓ-nak” menüt a 

GÉPÉSZET alkalmazottja választhatja a 

jármű telephelyről történő kijárása előtt, 

amikor GÉPÉSZET alkalmazottja 

személyesen átadja a járművet a TRAKCIÓ 

alkalmazottjának. 

 

A „3 – Telephelyről kijár” menüt a külsős mozdonyfelvigyázó kezeli, amikor a járművet 

átadja a mozdonyvezetőnek a telephelyről történő kijárás előtt. Ezt a menüpontot jelenleg 

bármelyik mozdonyvezető is kezelheti a saját mozdonyvezetői kártyájával. 

A menüpont kiválasztása után az MFB feladja a főmenüt, amelyen a mozdonyvezető beléphet 

a mozdonyvezetői menőbe. 

 

Mindhárom menüpont kiválasztása után az MFB jogosultság ellenőrzést végez. 

 

Egyebek 

 

- Ha egyszerre egynél több összekapcsolt vontatójármű jár be a telephelyre (pl.: szinkron 

üzemű motorkocsik) vagy jár ki onnan, akkor minden jármű MFB-jén el kell végezni a be-

kijáratási menükezeléseket. 

- Ha egy MFB-vel, de két kijelzővel rendelkező jármű egyik kijelzője nem működik, akkor 

a menükezeléseket meg kell kísérelni a másik kijelzőn. 

- Ha azt a GÉPÉSZET munkavállalója észleli az MFB meghibásodását, azt jelezni kell a 

TRAKCIÓ illetékes külsős felvigyázójának, hogy intézkedni tudjon a karbantartó felé az 

MFB javításáról. 

- Vannak olyan járművek, amelyek két MFB-vel rendelkeznek 6312 (iker Bz) ; 6341 

(uzsgyi); 6342 (desiro) sorozatok. Az ilyen járművek két MFB-je szinkronizálva van 

(lesz) egymással, vagyis az egyik MFB-n végzett menükezelést a jármű másik MFB-je is 

leképezi, és a további MFB szerviz menü kezeléseket a jármű bármelyik MFB-jén el lehet 

végezni. 

- Ha a jármű MFB-je üzemképtelen, akkor az MFB szerviz menüjében lévő funkciókat az 

EMO programban kell kezelni az erre a feladatra kialakított felületen. 

- Az EMO és az EAM programok párhuzamosan tárolják az MFB szerviz menüben 

végrehajtott műveleteket. Amikor az MFB hosszabb ideig nem üzemel, majd beüzemelik, 

automatikusan felveszi az aktuális menühelyzetet. 
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4. sz. melléklet 

 

Utasítás 

 

a mozdonyvezető és vontatójármű azonosító kártyák 

igénylésének eljárásrendjére vonatkozóan 

 

1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA  

 

A mozdonyvezetői teendőket ellátók személyes használatára kiadott azonosító kártyáinak, a 

dízel üzemű vontatójárművek gázolaj vételezésre jogosító, valamint a dízel és villamos 

járművek mozdonyfedélzeti berendezésen való egymáshoz rendeléséhez (szinkron üzemben) 

szükséges azonosító kártyáinak igénylésének, kezelésének szabályozása. 

 

 

2. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 

 

2.1. Az utasítás hatálya 

Az utasítás hatálya kiterjed valamennyi MÁV-TRAKCIÓ Zrt. munkavállalóra. 

 

2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős 

Működtetési szervezet 

 

 

3. ALAPELVEK 

 

3.1. A mozdonyvezető azonosító kártyákat (továbbiakban: MAK) szolgáltatási szintjük szerint 

különböztetjük meg: 

- gázolaj vételezési joggal rendelkező, 

- gázolaj vételezési joggal nem rendelkező. 

Gázolaj vételezésre feljogosító MAK csak olyan mozdonyvezető, mozdonyfelvigyázó vagy 

külsős mozdonyfelvigyázó számára igényelhető, aki rendelkezik dízel járműre érvényes 

hatósági vizsgával. 

 

3.2. A vontatójármű azonosító kártyák (továbbiakban: VAK) a vontatójárművek tartozékai. 

 

3.3 Kártyák kötelező felirati elemei 

MAK (1. melléklet): 

Mozdonyvezetői azonosító kártya, név, törzsszám 

 

VAK (2. melléklet): 

Vontatójármű azonosító kártya, pályaszám, 8-jegyű azonosítószám 

 

4. KÁRTYÁK KEZELÉSE 

 

4.1. Mozdonyvezető azonosító kártya – MAK 

4.1.1. Igénylés 

A MAK-ot minden mozdonyvezetői teendő ellátásával megbízott vagy megbízható (pl. 

mozdonyvezető, külsős mozdonyfelvigyázó stb.) munkavállaló, ellenőrzésre kötelezett 

dolgozó (gépészeti vonalellenőr, vontatási reszortos, járműmenedzser stb.) részére igényelni 
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kell, számára azt ki kell osztani. Az igény benyújtásakor nyilatkozni kell arról, hogy a kártya 

rendelkezzen-e gázolaj vételezési joggal. 

 

A kiképzés alatt álló munkavállalók esetében a képzési időszak (tehát pl. a mozdonyvezető-

gyakornoki munkakörbe kerülés) kezdetekor kell igényelni. 

Az újfelvételes és kiképzés alá került dolgozók kártyáját a humánszervezettől kapott adatok 

alapján (név, törzsszám, foglalkoztatás kezdete) a foglalkoztató, fogadó szolgálati hely köteles 

megigényelni. 

 

Amennyiben a nyugállományba vonult dolgozó visszafoglalkoztatásra kerül, az 

újfelvételesekkel megegyező eljárás szerint kell részére a MAK-ot igényelni. 

 

4.1.2. Visszavonás 

A MAK-kal rendelkező munkavállaló 

- munkáltatási körülményének megváltozása esetén (pl. átsorolás más munkakörbe, 

sikertelen hatósági vizsga stb.), amikor új munkakörében nem jogosult, illetve nincs 

szüksége a kártya használatára, vagy ha 

- munkaviszonyának bármely okból történő megszűnésekor 

a kártyát vissza kell venni, és intézkedni kell az érvénytelenítéséről. 

 

Átadás 

A kártyát a használója részére írásban, kimutathatóan kell átadni. A formanyomtatványt a 3. 

melléklet tartalmazza. 

 

A 3. mellékletben szereplő átadási nyomtatvány kezelése 

A nyomtatványt 2 példányban kell kitölteni. Az eredeti példányt az átadó szolgálati helyen 

kötelesek megőrizni, a másolati példányt a kártya átvevőjének át kell adni. 

 

A kártyák és az átadási nyomtatványok kezelését és azokkal kapcsolatos ügyintézést a 

megbízott reszortos végzi. 

 

4.2. Vontatójármű azonosító kártya – VAK 

A VAK-ot kell igényelni 

a) minden olyan vontatójármű és fűtőberendezéssel ellátott utastérrel rendelkező jármű 

(kivétel Bzx, BDzx) részére, amelybe a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. számlájára történik 

gázolaj vételezés, 

b) olyan járművek részére, amelyek szinkron üzemben is üzemeltethetők (pl. villamos 

motorkocsik, villamos motorvonatok), 

c) vezérlőkocsik részére. 

(A b) és c) esetekben az MFB kezelés megkönnyítése a cél.) 

 

A kártya átadás-átvétel tárgyát képezi, amelyet a jármű kulcsaival együttesen kell kezelni, az 

átadás tényét a jármű Üzemi naplójában rögzíteni kell. 

 

A kártyák kezelését, az azokkal kapcsolatos ügyintézést a megbízott járműmenedzser vagy 

hálózati járműmenedzser végzi. 

 

4.3. Általános kártyakezelési szabályok 
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4.3.1. Igénylés: 

MAK 

A kártya igénylésének oka (elvesztés, új igény stb.) 

A kártya használójának neve 

A kártya használójának személyügyi törzsszáma 

A kártya használójának szolgálati hely kódszáma 

A kártya használójának szolgálati hely megnevezése 

Nyilatkozat a gázolaj vételezési jogról (Van/nincs) 

 

VAK 

A kártya igénylésének oka (elvesztés, új igény stb.) 

Jármű pályaszáma (hatósági jelzés) (pl. M63 007) 

Jármű 12 jegyű azonosító száma (pl. 95 55 2063 007-5) 

 

4.3.2. Adatváltozás 

MAK 

A MAK használójának szolgálati hely változásakor az új szolgálati hely átvezetése az EMIG 

keretrendszerben üzemeltetett Személyzeti törzsben történik. Az átadási bizonylatot az új, 

fogadó szolgálati hely részére meg kell küldeni. 

A gázolaj vételezési jogot szükség esetén igényelni kell. 

 

VAK 

A pályaszám változása esetén a járműmenedzseri teendőkkel megbízott személy feladata a 

kártya visszaküldése, a régi pályaszám töröltetése és az új adatok közlése a nyilvántartás felé. 

A járműmenedzsment vezetés feladata a használt, idegen jármű esetében pályaszám változás 

esetén a régi pályaszámot töröltetni és az új adatokat közölni a nyilvántartás felé. 

Pályaszám változásnak minősül a jármű selejtezése is. 

 

Amennyiben a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. újabb idegen tulajdonú járművet vesz használatba, és 

abba a saját költségére üzemanyagot vételez, a VAK igénylése a járműmenedzsment vezetés 

feladata. 

 

A fenntartásból kivont járművek vételezési jogának felfüggesztése az 1700-as jelentés alapján 

automatikusan megvalósul, a vételezési jog a dolgozó állagba történő visszavezetésekor 

automatikusan megtörténik. 

 

Kártya elvesztés, megsemmisülés, rongálódás, használhatatlanná válás 

A munkavállaló a kártya elvesztését, megsemmisülését, megrongálódását, használhatatlanná 

válását ezen körülmény tudomásra jutását követően azonnal köteles jelenteni a 

mozdonyfelvigyázónak/vontatási reszortosnak, aki köteles a jelentést haladéktalanul 

megküldeni a kartya@mav-trakcio.hu címre a kártya letiltásáról történő intézkedés 

megtétele érdekében. Amennyiben a MAK, VAK pótlása szükségessé válik, azt külön jelezni 

kell. 

 

A személyes használatra kiadott MAK elvesztése, megsérülése, rongálódása, 

használhatatlanná válása esetén Eseménylapon vagy a kartya@mav-trakcio.hu címen 

jelentést kell tenni, ennek hiánya esetén Megállapítási jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

mailto:kartya@mav-trakcio.hu
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A VAK elvesztése, megsérülése, rongálódása, használhatatlanná válása esetén az első 

munkavállaló, akinek ez tudomására jut, köteles Eseménylapon jelentést tenni. Ennek hiánya 

esetén Megállapítási jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

Amennyiben a munkavállaló a kártya elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása, 

használhatatlanná válása esetére előírt jelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 

ellenkező bizonyításig a fenti körülményből kifolyólag keletkezett károk a jelentési 

kötelezettséget elmulasztó munkavállalót terhelik. 
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5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

Az utasítás hatálybalépése előtt kiadott kártyák meglétét ellenőrizni kell, és a 3. mellékletben 

szereplő nyomtatvány kitöltésével, írásban újból át kell adni a használójának. 

Az aktuális, érvényben lévő kártyák törzsadatai a https://emig.mav-trakcio.hu/3.0 oldalon 

tekinthetők meg a Személyzeti törzs menüpontban. 

A kártyákkal és azokhoz kapcsolódó adatokkal kapcsolatos ügyintézést (igénybejelentés, 

változásjelentés) a kartya@mav-trakcio.hu címen kell végezni. 

A kártyák használatával kapcsolatban más utasítások rendelkeznek. 

 

6. HATÁLYTALANÍTÁS 

 

Ezen utasításra nem értelmezhető.  

https://emig.mav-trakcio.hu/3.0
mailto:kartya@mav-trakcio.hu
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4/1. melléklet 

MAK azonosítói 

 

 

 

 

 

 

 
 

MOZDONYVEZETŐ 

AZONOSÍTÓ 

KÁRTYA 

 

 

 

MINTA ALADÁR 

 

 

31234567 

 

 

 

 

 

 

4/2. melléklet 

VAK azonosítói 

 

 

 

 

 

 

 

 

VONTATÓJÁRMŰ 

AZONOSÍTÓ KÁRTYA 

 

M63 007 

 

2063 007-5 
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4/3. melléklet 

MAK átadási nyomtatvány 

 

 

Átadási bizonylat 

 

 

 

 

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. képviseletében eljárva 1 db mozdonyvezető azonosító kártyát átadok az alábbi 

munkavállaló részére: 

 

 

Név: Minta Aladár 

  

Személyügyi törzsszám: 31234567 

  

Szolgálati hely: 81234 – Sasfészek 

  

Átadás ideje (dátum, óra, perc): 2010.   óra     perc 

  

 

Tájékoztatás: a kártya rendelkezik/nem rendelkezik üzemanyag vételezési joggal. 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

Átadó aláírása Átvevő aláírása 

 

 

 

Átadó olvasható neve Átvevő olvasható neve 

 

 
 

Minta Aladár 
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5.sz.melléklet: Összefoglaló áttekintés a Menetigazolvány vezetéséhez. 

Összefoglaló a menetigazolvány kitöltéséhez az MFB-vel kapcsolatban  

Menetigazolvány Kitöltési kötelezettség 

Mező 

száma 
Mező megnevezés Jól működő MFB  

MFB nincs, 

vagy nem 

működik 

1 Mozdonyvezető neve Van Van 

2 Törzsszám Van Van 

3 Sortól hivatkozás Nincs Nincs 

4 Sorig hivatkozás Nincs Nincs 

5 Jelenlét oka szolgálat minősége aláírás Van Van 

6 Pályaszám Nincs Van 

7 Üzemanyag kezd Nincs Van 

8 Üzemanyag végez Nincs Van 

9 Fűtés kezd Nincs* Van** 

10 Fűtés végez Nincs* Van** 

11 Nem saját vezetésű jármű Nincs Van 

12 

További menetigazolványok - Előző 

sorszáma Nincs Van 

13 

További menetigazolványok - Következő 

sorszáma Nincs Van 

14 Közlekedés dátuma Van Van 

15 Sortól hivatkozás Nincs Nincs 

16 Sorig hivatkozás Nincs Nincs 

17 Sorszám     

18 Vonatazonosításhoz tartozó dátum Nincs Van 

19 Sorszám Nincs Nincs 

20 Megrendelő vasútvállalat kódszáma Nincs Van 

21 Törölve Nincs Nincs 

22 Törölve Nincs Nincs 

23 Törölve Nincs Nincs 

24 Törölve Nincs Nincs 

25 Törölve Nincs Nincs 

26 Megjegyzés Van Van 

  MKSZ idők Nincs Van 

  Gyakornoki felügyeleti idő Nincs Van 

27 Sorszám Nincs Nincs 

28 Előfogat Nincs Van 

29 Vonó/szinkron Nincs Van 

30 Szinkron 2 Nincs Van 

31 Szinkron 3 Nincs Van 

32 Kapcsolt toló Nincs Van 

33 Vonatszám     Nincs*** Van 

34 

Vonatazonosításhoz tartozó 

dátumhivatkozás Nincs Van 
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35 Szolgálati hely kód Nincs Van 

36 Megrendelő hivatkozás Nincs Van 

37 Tevékenységi kód Van Van 

38 Elegytömeg Nincs Van 

39 Személytengely Nincs Van 

40 Tehertengely Nincs Van 

41 Vonathossz Nincs Van 

42 Tényleges tolatás km Nincs Van 

  1.oszt. ülőhelyek Nincs Van 

43 Tényleges tolatás idő óó:pp Nincs Van 

  2.oszt. ülőhelyek  Nincs Van 

44 Fékszázalék tényleges Van Van 

45 Fékszázalék előírt Van Van 

46 Szolgálati hely megnevezése Nincs Van 

47 Írásbeli rendelkezés száma Nincs Van 

48 Érkezés óó:pp Nincs Van 

49 Indulás óó:pp Nincs Van 

50 Technikai azonosító Nincs Van 

51 Igazolás pecsét Van Van 

*    Kivétel az 1047-es sorozat. 

**  Kivétel M41-es (hagyományos és remotorizált) 47-2000 sorozat                               *** Kivétel a 

fékpróba esetét 
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16. CANBUS, és ETHERNET leírás 

A CAN, és ETHERNET kommunikációt a MÁV-START Zrt. -val egyeztetett módon a MÁV-Start Zrt. 

hozzájárulásával kell kivitelezni. 

A jármű, és az MFB kommunikáció szempontjából a következőképp működik: 

 Jármű: Master 

 MFB: Slave 

16.1. Minimális CANopen Slave követelménye (A leírás a MÁV-START Zrt. -tól származik) 

Ebben a dokumentumban a Slave eszközzel szembeni minimum elvárások olvashatóak, a 

CanopenMaster DS301 V4.02. szerinti kommunikáció lehetővé tételére vonatkozóan. 

A következő leírások a CANopen Standard DS301 V4.02-n alapszanak, és azokat kivétel nélkül követni 

kell. 

16.1.1. NMT (Network Management Object): 

A Slave kell, hogy értse az NMT-t, vagyis a Slave NMT-Slave-ként működik. Ez például azt jelenti, 

hogy amikor az NMT-Master “Start Remode Node”-ot küld, az NMT-Slave elkezdi küldeni a 

tulajdonképpeni (aktivált) TxPDO-kat. 

16.1.2. SDO (Service Data Object): 

A Slave-nek képesnek kell lennie SDO-táviratok feldolgozására, amint elküldte a Bootup-táviratot. A 

támogatandó objektumok a következők: 

 

Standard objektumok: 

1000h készülék típus 

1001h hibaregiszter 

1016h Consumer Heartbeat Time (egyetlen node-ra) 

1017h Producer Heartbeat Time 

1018h Identity Object 

Ha a Slave nem ismer más objektumokat, akkor “Abort SDOTransfer – protokollt” küld.  

 

PDO kommunikációs paraméterek küldése és fogadása 

A kommunikációs paramétereknek minden létező TxPDO-ra vagy RxPDO-ra konfigurálhatónak kell 

lenniük. A TxPDO-kra a 18xx objektumokat kell bevezetni 0 ..5-ös alindexszel, az RxPDO-kra a 14xx-

es objektumokat 0 ..2-es alindexszel. 

Így az adatküldés rugalmasan módosítható a túl nagy buszterhelés korrigálása/csökkentése céljából. 

 

Ha nem minden adat jelenik meg a TxPDO/RxPDO-kban, akkor ezeket az adatokat egy PDO-ban meg 

kell tudni jeleníteni. Ennek érdekében fontos alkalmazni a „Transmit und Receive PDO Mapping 

Paramétereket“. 
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16.1.3. Indítás 

A telepítés befejezése után a Slave (S82L) egy Bootup-Telegramot (ugyanaz az azonosító, mint az Error 

Control Protokoll) küld. Ezután a Slave vár, amíg elindítja őt az NMT-Master. 

Ezekkel, az ön eszközével szembeni minium követelményekkel az ön eszköze problémamentesen 

integrálható a CANopen hálózatba a Selection CANopen Master segítségével. 

 

16.2. CANbus hálózati előírás, CANbus Interface (A leírás a MÁV-START Zrt. -tól származik) 

16.2.1. CANBUS Interface 

A következő vázlatrajz csak hivatkozásként szolgál, és útmutatóként tekinthető új CANbus tervezők 

részére. Ennek követésa nem mentesíti a szállítót tervezési felelőssége alól. 

16.2.2. CANbus vázlat 

Lásd az adóvevő input áramkört a pin RS-hez. 

Első opció: R235-ös ellenállást használunk (ahogyan az előző vázlatban) 

Második opció: reset (újraindító) áramkör (IC201) 

Ezen a vázlaton R235-ös ellenállás helyett reset áramkört használunk (IC 201). Ez megoldja a hiba 

képek (3-4) problémáját a node indítása alatt (a teljesítmény növekedése alatt) egy már működő 

hálózatban. 



 

 

 

8.2 ábra – második példa 

 



 

 

16.2.3. Védőáramkör 

1 Két nem soros 12V Zener diódát lehet használni a CAN+ és CAN- védelmére. 

Alternatívaként egy Semtech (pl. LCDA15 or LCDA24) túlfeszültség-levezető is 

használható. Általában az alacsony kapacitású védőelem fontos tényező. Továbbá egy 

egyszerű alak-fojtó is beilleszthető a Siemenstől (vagy hasonló) (51H, B82790-S513-

N201). A CANGND megszűrhető egy fojtótekerccsel (100H, 8). 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 ábra – Védőáramkör 

 

Alkotórészek 

Meghajtók: 

CAN-Driver 82C251 Philips 

Optocsatoló 

Kis késleltetés esetén kis propagációs késésű optocsatolókat használunk. Jó választás a 

HCPL0710 Agilent (HP). 

DC/DC-konverter 

Type:    5V/5V, 0,5...1W 

Szigetelési feszültség:  1kV 

 

16.3. Ethernet koncepció (A leírás a MÁV-START Zrt. -tól származik) 

16.3.1. Bevezetés 

16.3.1.1. A dokumentum célja 

Ezen dokumentum leírja az Ethernet koncepciót, a címezést és az Interfészeket, amelyek a 

MÁV3 projektben alkalmazásra kerülnek. Első sorban azokat az adatokat tartalmazza, 

amelyek alberendezés-beszállítók részére fontosak. 

 

16.3.1.2. Referencia dokumentumok 

1 R

e

f

. 

Dok.Nr./File Verzió Név 

CAN+ 

CAN- 

CANGND 

82C251 



 

 

[1]    

    

    

16.3.2. Rövidítések, definiálások 

Rövidítés Magyarázat 

FIS FIS utastájékoztató berendezés 

FLG Járművezérlő 

IDU Intelligent Diagnostic Unit (PIXY képernyő) 

DIAG Diagnosztikai képernyő 

MELM MÁV Elektronikus Menetrend (PIXY képernyő) 

GSM Global Specification for Mobile Communication 

MFB Mozdonyvezetőí fedélzeti berendezés 

UDP User Datagram Protocol 

ftp file-transfer-protocol 

16.3.3. Ethernet 

16.3.3.1. Járműtipusok 

Az új úgynevezett "MÁV3" megrendelésben minden jármű egyforma, azaz csak egy Ethernet 

koncepció létezik. 

 

16.3.3.2. Jármű pályaszámok 

(Meghatározandó) 

 

16.3.3.3. IP-címek 

 

Az IP-cím-kiosztása egy bővítés az első két MÁV szériához képest, és így néz ki : 

 

Jármű-pályaszám Az IP-címre alkalmazott jármű-

pályaszám része 

MAV 1. sorozat 1-től 32-ig 

MAV 2. sorozat 33-tól 64-ig 

MAV 3. sorozat (MAV-3) 65-től 106-ig 

16.3.3.4.  

16.3.3.5. Ethernet Interface 

A következő résztvevők csatlakoznak az Ethernet-re : 

Vezetőállás A: 

oFLG         10.1.x.1 

oDIAG        10.1.x.2 

oMELM        10.1.x.3 



 

 

oFIS (új megoldás a MÁV3 projektben!)    10.1.x.4 

oVideo-rögzítő       10.1.x.21 

oGSM-Modem - FIS részére     10.1.x.250 

oTFT-képernyők (FIS)      ............ 

Vezetőállás B: 

oFLG        10.1.x.11 

oDIAG        10.1.x.12 

oMELM        10.1.x.13 

oMFB        10.1.x.15 

oVideo-rögzítő       10.1.x.22 

oTFT-képernyők (FIS)      ............ 

 

Wagen C: 

oVideo-rögzítő       10.1.x.23 

oTFT-képernyők (FIS)      ............ 

 

Wagen D: 

oVideo-rögzítő       10.1.x.24 

oTFT-képernyők (FIS)      ............ 

 

 

‘x’ megfelel a jármű-számának (egy része a pályaszámából) 

 

16.3.3.6. Hardver struktúra 

Az Ethernet hálózat a következő rendszereknek biztosítja az adatátvitelt:  

1. Járműdiagnosztika 

2. FIS (adatbázis-frissítés  GSM-en keresztül)  

3. MELM (kommunikáció az MFB-vel, amelyik új menetrend-"Master" lesz) 

4. MFB (lásd MELM, és időszinkronizálás) 

5. Video (időszinkronizálás, videofelvételek nem kerülnek átadásra!). 

6. FIS TFT-képernyők vezérlése  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarázat az antennákhoz  : 

1. "Modem" : ez egy GSM-Modem, amelyik a MÁV-szerverével kommunikál a FIS 

adatbázis frissítése céljából. 

2.  FIS : ez csak a GPS-jeleket értékeli ki a helyazonosításra, ami a kijelzések és 

bemondások vezérlésére szolgál. 

3. MFB : ez az antenne a GSM-kommunikációnak (adatátdás a járműpozició 

azonoítására, energiaelszámlálásra) valamint a GPS-helyazonosításra. 

 

A jármű-Ethernet egy járműre van korlátozva és nem kommunikál a Schaku-n keresztül 

egyébb járművekkel amelyek szinkron üzemben működnek. . 

 

16.3.4. Adatátadási protokollok  

 

A következő adatátadási protokollok kerülnek alkalmazásre ezen a járművön :  

16.3.4.1. UDP Bytestream 

A számítógépek közötti adatátadásra az UDP Bytestream-protokoll (nyers formátum) kerül 

alkalmazásra. Az adatok kiküldése ciklikusan Broadcast-módon vagy direkt történik. 

 

Protokoll:    UDP "nyers formátum"  

Receive Port:    Interfész-től függő  

Ciklusidő / Zykluszeit:  Interfész-től függő  

Network Byte Order:   Little-Endian;  

     Byte-szerint egy csomagban összefoglalva és kiküldve 

Sebesség:    Ethernet 10Base2 (10Mbit/s) vagy jobb 

 

UDP adatcsomag felépítése 

 

Wagen-C 

Switch 

Video 

Wagen-D 

Video 

Switch 

Wagen-A 

FIS 

Wagen-B 

Diagnose MELM FLG 

Modem 

Switch 

Video 
Video 

Diagnose MELM FLG 

Switch 

MFB 



 

 

Az UDP "hasznos adatok" csomagjába a jelek "nyers értéke" digitálisan (binary) kerül 

átküldésre. 

Egy még definiálandó dokumentum szerint az értékeket a Byte- és Bit-Offset poziciónál lehet 

kivonni a "Stream"-ből. 

Az értékek formátuma a Little-Endian formátum. 

 

16.3.4.2. FTP Fájl átadási protokoll 

Teljes fájlok egy ftp-szerverhez kerülnek átküldésre vagyis onnan lesznek elhozva. 

 

16.3.5. Interfészek 

16.3.5.1. FIS-Update, MÁV-Szerver → Modem → DiagnoseA 

A FIS frissítésére az első és második MÁV-szériába az "ftp-protokoll" került alkalmazásra. A 

MÁV3-projektbe ez az interfész változatlanul marad. 

 

Ez az adatfrissítés csak egy járművön belül történik. 

 

16.3.5.2. FIS-Update, DiagnoseA → FIS 

Még definiálandó 

 

16.3.5.3. Menetrend-adatfrissítés 

A MELM-adatbázis frissítése a jövőben az MFB-nek a felelőssége. 

 

16.3.5.4. MFB-Daten-adattranszfer, Diagnose → MFB:  

Az MFB-nek szüksége van néhány adatra, mint: 

 GPS-adatok 

 jármű-pályaszám, a csatolt járművek pályaszáma. 

 Energiaadatok 

Ezeket a diagnosztika átküldi az MFB-be. 

Az alkalmazandó adatprotokoll az "UDP Bytestream" (lásd fent). A végleges adatok és 

az UDP tartalma még definiálandók.  

MELM-adatok csak a járművön belül kerülnek átküldésre.  

 

Feltételek: 

A FIS elektronika a CAN-buszon keresztül átadja a GPS-adatokat az FLG-nek. 

 



 

 

17. Az MFB csatlakozási pontjai 

17.1. MFB elektronika-rackben lévő tápegység, GW102 modul és az MM050 

energiamérő modul csatlakozói 

 
MFB RACK az FLG szekrényben 

FKC 2,5/4-ST-5,08 (PHOENIX CONTACT) -> (1) 

FKC 2,5/2-ST-5,08 (PHOENIX CONTACT) -> (2) 

2x FK-MC 0,5/3-ST-2,5 (PHOENIX CONTACT) -> (3) 

231-104/026-000 (WAGO) -> (4) 

231-108/037-000 (WAGO) -> (5) 

4 

2 5 

1 

3 



 

 

17.2. MFB fedélzeti monitor csatlakozói 

 
MFB fedélzeti monitor a vezetőasztalban 

FK MCP 1,5/2-ST-3,5 (PHONIX CONTACT) -> (1) 

2x FK MC 0,5/3-ST-2,5 (PHONIX CONTACT) -> (2) 

 

 

1 

2 



 

 

17.3. MFB elektronika, és az „A” oldali monitor energiaellátásának biztosítékai és a 

túlfeszültség-levezető egysége, illetve a „B” oldali monitor tápellátó áramköri elemei  

 
MFB tápellátás és a „B” oldali monitor csatlakozásai 

TT-STB-F, TT-D-STB-BK (PHONIX CONTACT) -> (1) 

3x 281-511, 281-916, 281-329 (WAGO) -> (2) 

 

2 

1 



 

 

17.4. Az „A” oldali MFB monitor tápcsatlakozása 

 
„A” oldali MFB monitor tápcsatlakozása 

TT-STB-F, TT-D-STB-BK (PHONIX CONTACT) -> (1) 

281-511, 281-916, 281-329 (WAGO) -> (2) 

 

2 

1 



 

 

18. Mozdonyvezetői törzsadatbázis titkosítási protokollja 

 

A mozdonyvezetői törzsadatbázist az EMIG rendszerből kell kinyerni. Az adatokat az MFB-

re titkosított adatként kell átvenni az adatbázisból, és dekódolva fel kell tölteni a 

berendezésre. A titkosítás az alábbi algoritmusok szerint történik: 

18.1. SOAP kiszolgáló működése 

Miután a motorvonaton nem tárolhatóak az adatok kódolatlanul, ezért a törzsadatok 

felküldése csak valamilyen titkosítással történhet, MD5, illetve RC4 kódolási technikákkal. 

A szolgáltatás SOAP over HTTP protokoll szerint működik, ahol a kérést és a felküldendő 

formátumot a később ismertetett WSDL definiálja. 

A felküldött adatok a következők: 

ctChangedMozdvezRecords 

Records - ctMozdvezRecord[] 

RecordID - a sor egyedi azonosítója 

Nev - Név kódolva Tszam-al 

NevRF - Név kódolva RFID jobb 8-al 

TszamP - Törzsszam||PIN(MD5) kódolva   

RFID - RFID kódolva   

Jog - MFB auth level string 

Changetype - 0-added, 1-changed, 2-deleted 

LastChangeID - Utolsó ChangeID 

Az RFID és a Törzsszám+Pinkód mezők MD5 HASH egyirányú kódolással kerül elküldésre 

és letárolásra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezek az adatok nem elérhetőek a letárolt 

állományból, maga az MFB szoftvere sem tudja visszafejteni őket, csak egy értelmezhetetlen 

adatot lehet látni. Az MD5 kódolás bármilyen adatból – függetlenül a méretétől, vagy a 

típusától – egy 32 karakter hosszú hexadecimális hasht eredményez. A bejelentkezési 

kísérletnél a megadott jelszó hashét összehasonlítva az eredetileg tárolttal megkapjuk annak 

helyességét. 

A név felküldése is titkosítva történik, mivel azonban annak szükséges visszanyerni a 

tartalmát, kétirányú, kulcsot alkalmazó titkosítás szükséges, itt az RC4 eljárást használjuk. A 

név visszanyeréséhez a kulcs mindkét esetben a bejelentkezési információ, azaz a törzsszám 

és pinkód, vagy az RFID szám megfelelő mezői.  

A működés a következő lépésekből áll. 

Ha kártyával történik a belépés, akkor az MFB elkészíti a kártya azonosítójának MD5 HASH-

ét, és megkeresi ugyanezt az értéket a saját, letárolt adatai között, így azonosította a rekordok 

között az adott sort és kiolvassa az adott sorhoz tartozó kódolatlanul tárolt jogosultságot. 

Később a szerver is elvégzi ezt a műveletet, és szerver oldalon cseréli ki a HASH értéket a 

valódi azonosítókkal és nevekkel. Online állapotban a szervertől meg tudja kapni az MFB a 

mozdonyvezető nevét. 

Ha törzsszámmal és PIN kóddal történik az azonosítás, akkor a fenti algoritmus annyiban 

módosul, hogy a két adat konkatenációján hajtja végre az MFB ugyanazokat a lépéseket. 

(Azért javasolt a konkatenáció, mert a 4 jegyű pin kód MD5 HASH-se könnyen megfejthető 

lenne „brute force” algoritmussal, hiszen csak 10000 variációt kell végigpróbálni.) 

Értelemszerűen a név visszafejtése mindkét esetben az ismert kulcs alapján történik. 

Ha a fentieket alkalmazzuk, akkor az MFB-n tárolt adatok a valahogy így fognak kinézni: 

 

 

 



 

 

1. táblázat: Minta törzsadatok 

Név Kártyaszám Törzsszám_pin Jogosultsá

g 

3a8c12929c413fdd3f029

9f664f258ae 

296ad26f6578c3bc84

f604eb0506c996 

d58e3582afa99040e27b

92b13c8f2280 

A 

4debacbcbcdec16357de

d458de20ed97 

3a8c12929c413fdd3f

0299f664f258ae 

8586988c77fd00b06f7b

2d656f72da33 

B 

296ad26f6578c3bc84f60

4eb0506c996 

4debacbcbcdec1635

7ded458de20ed97 

cca6e4f05e306a40d018

0b395055f383 

C 

 

18.2. A törzs frissítés folyamata 

Az 1, ábra ismerteti a törzs frissítési folyamatát az MFR rendszer szemszögéből. Minden 

egyes MFB 10 percenként küld egy kérést a SOAP kiszolgáló felé, meghívva a 

„getChangedMozdvezRecords” függvényt egy „ChangeID”-val. Ez a változáskövető 

azonosító azt a számot tartalmazza, amelyet az előző hívásnál kapott az MFB, tehát az utolsó 

rekordváltozás azonosítója. Értelemszerűen, ha valamilyen okból az MFB-n újra fel kell 

építeni az adatbázist, akkor 0 „ChangeID-t” küld. Erre a SOAP kiszolgáló az 

„MFR_MVEZ_TORZS_SOAP” táblából lekéri az adott ChangeID-től következő 200 sort. 

Egyszerre ugyanis ennyi adatot küld fel, melynek oka, hogy az egyszeri lekérdezés ne foglalja 

túl sokáig az MFB kommunikációs vonalát. Ezeket a rekordokat a kiszolgáló feldolgozza, a 

megfelelő mezőkre alkalmazza a titkosítást, és összeállítja a válaszüzenetet, amelyet felküld 

az MFB-re. Ezzel párhuzamosan az „MFR_MVEZ_TORZS_SOAP_LOG” táblába 

regisztrálja a lekérés tényét, azaz melyik ip címről, mikor érkezett kérés, és milyen 

legnagyobb ChangeID került felé továbbításra. Az MFB ezek után már maga tartja karban a 

táblát, azaz ha a record új, felveszi, ha módosult, vagy törölt, akkor „RecordID” szerint 

megkeresi és törli, vagy módosítja. 

 
1. ábra: Törzstábla felküldés folyamata 

Offline azonosítás / Törzsadatok felküldése MFB-re

M
FR

/S
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A
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M
FB

M
FR
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B

MFR_MVEZ_TORZS_SOAP

Lekérés SOAP

Kérés 
Feldolgozás

Start

getChangedMozdvezRecords
[changeid]

Feldolgozás 
Titkosítás

válaszformátum elkészítése

Feldolgozás Stop

MFR_MVEZ_TORZS_SOAP_LOG



 

 

18.3. Függelék 

Szolgálat XSD 

    <xs:element name="szolgalat"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element name="csomagid" type="xs:unsignedInt"/> 

                <xs:element name="ido" type="xs:dateTime"/> 

                <xs:element name="gps" type="GPS"/> 

                <xs:element name="esemenyKod" type="xs:unsignedShort"/> 

                <xs:element name="kezi" type="MFBSzolgalat" minOccurs="0"/> 

                <xs:element name="RFID" minOccurs="0"> 

                    <xs:simpleType> 

                        <xs:restriction base="xs:string"> 

                            <xs:maxLength value="12"/> 

                        </xs:restriction> 

                    </xs:simpleType> 

                </xs:element> 

                <xs:element name="tevekenysegiKod" type="xs:unsignedShort" 

minOccurs="0"/> 

                <xs:element name="Offline" type="xs:boolean" nillable="true" 

minOccurs="0"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

WSDL részlet 

Típusok: 

      <s:element name="getChangedMozdvezRecords"> 

        <s:complexType> 

          <s:sequence> 

            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="changeID" 

type="s:unsignedInt" /> 

          </s:sequence> 

        </s:complexType> 

      </s:element> 

      <s:element name="getChangedMozdvezRecordsResponse"> 

        <s:complexType> 

          <s:sequence> 

            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" 

name="getChangedMozdvezRecordsResult" type="tns:ctChangedMozdvezRecords" /> 

          </s:sequence> 

        </s:complexType> 

      </s:element> 

      <s:complexType name="ctChangedMozdvezRecords"> 

        <s:sequence> 

          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Records" 

type="tns:ArrayOfCtMozdvezRecord" /> 

          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="LastChangeID" 

type="s:unsignedLong" /> 

        </s:sequence> 



 

 

      </s:complexType> 

      <s:complexType name="ArrayOfCtMozdvezRecord"> 

        <s:sequence> 

          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ctMozdvezRecord" 

type="tns:ctMozdvezRecord" /> 

        </s:sequence> 

      </s:complexType> 

      <s:complexType name="ctMozdvezRecord"> 

        <s:sequence> 

          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="RecordID" 

type="s:unsignedInt" /> 

          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nev" type="s:string" /> 

          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NevRF" type="s:string" /> 

          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TszamP" type="s:string" /> 

          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RFID" type="s:string" /> 

          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Jog" type="s:string" /> 

          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Changetype" 

type="s:unsignedShort" /> 

        </s:sequence> 

      </s:complexType> 

 

Csomagok: 

  <wsdl:message name="getChangedMozdvezRecordsSoapIn"> 

    <wsdl:part name="parameters" element="tns:getChangedMozdvezRecords" /> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="getChangedMozdvezRecordsSoapOut"> 

    <wsdl:part name="parameters" element="tns:getChangedMozdvezRecordsResponse" 

/> 

  </wsdl:message> 

Függvények: 

   <wsdl:operation name="getChangedMozdvezRecords"> 

      <wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">A megv᬴ozott 

tadatokb᬴dja vissza a changeid-tchangeid+200 -ig terjed</wsdl:documentation> 

      <wsdl:input message="tns:getChangedMozdvezRecordsSoapIn" /> 

      <wsdl:output message="tns:getChangedMozdvezRecordsSoapOut" />    

</wsdl:operation> 

. 



 

 

19. Az ETCS MFB kommunikációban szükséges adatforgalom 

 

A járművön több olyan berendezés van, amelyekbe a továbbítandó vonatok adatait rögzíteni 

kell. Ezek: 

 MFB 

 ETCS 

 Mozdonyrádió 

 FIS 

 FLG 

A felesleges, és párhuzamos adtrögzítés elkerülése végett a fent említett egységek között 

olyan kommunikációt kell kiépíteni, hogy csak egy berendezésbe kelljen a vonatadatokat 

bevinni, amelyből a többiek átveszik azokat. Ez alapján az MFB-nek (Slave) az ETCS 

(Master) berendezésből az alábbi adatokat kell átvennie: 

 Tervezett vonatközlekedési dátum 

 Vonatszám 

 Elegytömeg 

 Vonathossz 

 Tengelyszám 

 Előírt fékszázalék 

Tényleges fékszázalék 


