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1. Vasúti távközlési- és diszpécser rendszerek 

1.1 Bevezetés 

A dokumentum szerkezetének megfelelően a jelen fejezeben ismertetésre kerülő vasúti 

távközlési irányelvek hatálya az újonnan kiépülő föld alatti, alagúti vonalszakaszokra, újonnan 

létesülő föld alatti állomásokra vonatkozik, valamint az itt jellemző szigorúbb követelmények 

és az itt létesülő összetettebb alrendszerek miatt az újonnan kialakításra kerülő központi 

diszpécser munkahelyekre is kiterjed. 

A föld alatti állomások esetében a felszíni állomásokhoz képest lényegesen összetettebb 

állomás üzemeltetési-, valamint gépészeti felügyeleti feladatok, szigorúbb OTSZ előírások, 

valamint a föld alatti létesítmények jelentette speciális körülmények megkövetelik, hogy a 

vasúti távközlési- és diszpécser rendszerek a felszíni állomásokkal összehasonlítva szélesebb 

körű funkcionalitást, több alrendszer összehangolt működését biztosítsa a felszín alatti 

állomások biztonságos üzemeltetése érdekében. Ennek megfelelően a jelen dokumentum a 

szűken vett távközlési alrendszereken túl további olyan megoldásokra, alkalmazásokra is 

kiterjed, amelyekkel a teljes infrastruktúra egymásra épülve, összehangoltan képes az 

üzemeltetési feladatok támogatására. 

Az alábbiakban részletezett tervezési irányelvek összhangban vannak a MÁV-HÉV által kiadott 

„Távközlési, Informatikai és biztonságtechnikai tervezési irányelvek a H5-H6- H7-es HÉV 

vonalak fejlesztéséhez" című dokumentum követelményeivel - a kölcsönös összhang 

megtartása a dokumentumok további tartalmi fejlesztése során is elvárás. 

Az alábbiakban kifejtésre kerülő alrendszerek tervezése során a felszíni szakaszokhoz 

illeszkedő, azokkal egységes rendszert alkotó megoldásokat kell tervezni. 

1.2 Hírközlő berendezések 

A MÁV-HÉV üzemi hírközlő berendezéseinek feladata az, hogy a híradástechnika és az 

informatika általános megoldásainak alkalmazásával többcsatornás információáramlást 

tegyenek lehetővé az üzemeltetés munkafolyamatai között. A MÁV-HÉV hírközlő 

berendezéseinek lehetővé kell tenniük a gyors és megbízható átvitelű információcserét egy 

vagy több, telepített, vagy mozgó munkahely között (mindenhonnan, mindenhová, minden 

időben). 

A felszíni MÁV-HÉV állomások és az újépítésű föld alatti MÁV-HÉV állomások hírközlő 

rendszerei számosságukban eltérhetnek, tekintettel arra, hogy a föld alatti létesítmények 

esetében az üzemeltetés feltételei szigorúbbak. 

Az újépítésű felszín alatti szakaszok esetében a MÁV-HÉV hírközlő berendezéseit legalább a 
következők alkossák: 

a) Vonali rendszerek 

a. Gerinc optikai hálózat 

b. IP/MPLS Ethernet alapú átviteltechnikai rendszer 
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c. Vonali rádió (450MHz) 

d. EDR rádió (csak kijelölt szervezet tervezheti és kivitelezheti) 

b) Egyéb hírközlő alrendszerek kiszolgálást végző rendszerek, 

a. Állomási multiservice optikai hálózat 

b. Szünetmentes áramellátás 

c. Helyi adatátviteli hálózat (IP átviteltechnika az állomásokon belül) 

d. Szerverek, tárolók, virtualizációs környezet 

e. Office LAN hálózat végpontjai 

c) Hang alapú kommunikációt biztosító rendszerek 

a. Információ és segélykérő rendszer 

b. Üzemi telefon rendszer 

c. Vasúti engedélykérő (Diszpécser telefon) rendszer 

d. Jelentés tároló (hangrögzítő) rendszer 

d) Utastájékoztató rendszerek 

a. Változtatható tartalmú vizuális utastájékoztató rendszer 

b. Állomási hangos utastájékoztató rendszer 

c. Pontos idő kijelzés (óra) 

e) Utas- és létesítmény biztonságot szolgáló rendszerek 

a. Állomási videómegfigyelő (ipari TV) rendszer 

b. Utasforgalmon kívüli területek videómegfigyelő (ITV) rendszere 

c. Állomási tükör célú videómegfigyelő kamerarendszer rögzítéssel 

d. Biztonságisáv-figyelő rendszer 

e. Beléptető-, behatolás- és támadás-jelző rendszer 

f. Tűzjelző rendszer 

f) Állomási gépészeti felügyeleti rendszer (SCADA) 

Az egyes föld alatti állomások hírközlő hálózatait úgy kell kiépíteni, hogy azok egymástól 

függetlenül, önállóan is üzemben tarthatók legyenek, akkor is, ha az állomás leszakad a vonali 

átviteltechnikai gerinchálózatról. 

1.2.1 Kábelek 

Kábelekre vonatkozó általános előírások 

• Felszín alatti állomások esetében minden gyengeáramú kábel, beleértve az 
adatátviteli kábeleket és a tápkábeleket is minimum B2ca minősítésű legyen 

• A rack szekrényen belüli tápkábelek esetében - amennyiben azokat a gyártó 
biztosítja a berendezéshez - nem szükséges a B2ca minősítés 

• A tűzjelző hálózat kábelezésére külön előírások (OTSZ) vonatkoznak. 
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1.2.2 Berendezések elhelyezése 

Berendezések elhelyezésére vonatkozó általános előírások 

• Az állomásokon a berendezések elhelyezésére az állomás méretétől függően 
szerelvényszobát vagy szerelvényszobákat kell létesíteni. 

• A föld alatti állomások esetében két szerelvényszobát kell tervezni: 

o ÁDI szerelvényszoba  

o Távközlési szerelvényszoba 

• A szerelvényszobákat antisztatikus padlóburkolattal kell ellátni 

• A megvilágítás a padlószinttől 1m magasságban minimum 750 lux legyen. 

• A szerelvényszobákban önálló hírközlési elosztót kell kialakítani a szükséges 
számú leágazással. 

• A távközlési szerelvényszoba legyen alkalmas minimum 6 db 800x1000x42U 

távközlési rack szekrény elhelyezésére olyan módon, hogy a rack szekrény eleje 

és hátulja is megközelíthető és szerelhető legyen. 

• Az ÁDI szerelvényszoba legyen alkalmas minimum 2 db 800x1000x42U 

távközlési rack szekrény elhelyezésére olyan módon, hogy a rack szekrény eleje 

és hátulja is megközelíthető és szerelhető legyen. 

• A rack szekrények biztosítsák a bennük elhelyezett berendezések IP54-es 

védelmét, megfelelő hűtését. 

• A szerelvényszobák hűtését olyan módon kell kialakítani, hogy a berendezések 

folyamatos üzeme esetén is biztosítható legyen a 22°C levegő hőmérséklet. A 

berendezések üzeme a hűtés nélkül veszélyeztetve van, ezért megfelelő 

tartalékkal kell a hűtést méretezni (n + 1 redundancia a beltéri egységekben); 

• A szerelvényszobákban biztosítani kell, hogy a páratartalom ne haladja meg a 

60%-ot. 

• Gyengeáramú földelési pont kialakítása a helyiségben (1 Ohm) 

• Pergésmentes felületű falak 

• Zárható ajtó 

• A szerelvényszobákban állandó emberi tartózkodás nincs 

• Az állomási multiservice optikai hálózat egyéb csomópontjaiban IP54-es 

védettségű fali rack szekrényekben kell elhelyezni a berendezéseket. 

1.2.3 Vonali optikai hálózat és átviteltechnika 

A gerinc optikai hálózat nagy kapacitású fizikai összeköttetést biztosít a diszpécser központ és 
az állomások között a vonal teljes hosszában. 

Az optikai gyűrű monomodusú, minimum 48 szálas, lehetőleg fém mentes, melyet a jobb pálya 
mellett tűzálló tartószerkezeten, tűzálló optikai kábelből, a bal pálya mentén nem tűzálló 
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optikai kábelből szükséges kialakítani. Az alkalmazni tervezett szálszámot és szálkiosztást a 
tervezési fázisokban kell meghatározni.. 

A kábelkötések esetében úgyszintén tűzálló kialakítás szükséges. Minden kötésnél, rendezőnél 
minimum 30 m tartalékot kell biztosítani az optikai kábelen. 

Tekintettel arra, hogy a létesítendő rendszerek nagy része IP alapú, az ezt kiszolgáló 
gerincátviteli rendszerként IP/MPLS (adott esetben Synchronous Ethernet) átviteltechnikai 
rendszert kell létesíteni minimum 10 Gbps átviteli kapacitással. A gerinchálózat kapacitás 
foglaltsága nem lehet több 70%-nál. Amennyiben a rendszerek összesített igénye ezt 
meghaladja, abban az esetben a hálózatot szegmentálni kell. 

Az IP/MPLS hálózat esetében forgalmi tervezés (traffic engineering) szükséges annak 
érdekében, hogy az esetleges meghibásodások miatti átváltások, ne okozzanak 50ms- nál 
nagyobb hálózati kiesést. 

1.2.4 Vonali Rádió 

Vonali rádióként a felszín alatti létesítmények esetében sugárzó kábeles, digitális, egyidőben 

legalább két egymástól független beszédforgalom lebonyolítására alkalmas rádiótelefon 

rendszert kell létesíteni - kapcsolódva és egységes rendszert alkotva a felszínen kiépítésre 

kerülő vonali rádió rendszerrel. A vonali rádiórendszeren a forgalmi összeköttetések 

jellemzően a központi forgalmi menetirányító és a közlekedő vonatok, a járműtelepi 

diszpécser központ, továbbá a kijelölt személyek és munkacsapatok között létesítendők. A föld 

alatti állomások utasforgalmi és üzemi helyiségeiben, valamint az alagút teljes hosszában kell 

rádió lefedettséget biztosítani. Az állomásokon a sugárzó kábel mellett antennák is 

alkalmazhatók. Az alagútban alkalmazott sugárzó kábel gerinc vezeték típusát a kiviteli tervek 

készítése során kell meghatározni. 

1.2.5 EDR rendszer 

A teljes vonalon biztosítani kell az EDR rendszer lefedettségét. A tervezést és a kivitelezést a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott szervezet végezheti. 

1.2.6 Állomási Multiservice optikai hálózat 

Az állomási multiservice optikai hálózatot (állomási gerinckábelezés) monomodusú, gyűrű 

topológiába szervezett optikai kábelből kell kialakítani. Feladata az állomási IP csomópontok 

felfűzése és csatlakoztatása az adatátviteli gerinc hálózatra. A multiservice optikai hálózatot 

alkotó kábeleket E2000 optikai rendezőkön kell kifejteni minden IP hálózati csomópontban. 

Az alkalmazni tervezett szálszámot és szálkiosztást a tervezési fázisokban kell meghatározni. 

1.2.7 Állomási helyi strukturált kábelezés 

Az állomások minden helyiségében ki kell építeni minimum egy IP hálózati végpontot Cat6 

S/FTP kábellel. Az IP hálózati végpontok számát egy adott helyiségben a hálózatba 

kapcsolandó berendezések száma határozza meg. Kivételt képeznek az olyan helyiségek, 

amelyek esetében a későbbiek során sem valószínűsíthető funkció váltás (pl. kukatároló, vizes 

helyiségek stb.). 

A Cat6 kábeleket az IP hálózati csomópontokban patch paneleken kell kifejteni. 

1.2.8 IP hálózati aktív eszközök 
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Az állomási IP hálózati csomópontokba minden porton PoE képes, aktív hűtés nélküli, üzem 

közben cserélhető dupla tápos switch-eket kell beépíteni, amelyek támogatják a gyors 

átkapcsolásokat biztosító ipari protokollokat. A végponti berendezések végződtetésére 

10/100/1000 Mbps rezes portokat kell tervezni olyan módon, hogy az egyes csomópontokban 

rendelkezésre álló portok számában min. 20% tartalék legyen. Az egyes rendszereket VLAN-

okba kell szervezni. 

1.2.9 Szünetmentes tápellátás (UPS rendszer) 

A hírközlő hálózatok biztonságos üzeme érdekében minden felszín alatti állomáson önálló, 

három fázisú szünetmentes áramellátást kell kiépíteni olyan kapacitással, amely biztosítja a 

rendszerek minimum 4 órás üzemét abban az esetben, ha az állomás külső áramellátása 

megszűnne. A szünetmentes áramellátás központi lekapcsolásának lehetőségét biztosítani 

kell. Amennyiben a külső áramellátás hibája meghaladja az elvárt áthidalási időt, úgy a 

szünetmentes áramforrásnak jelezni kell a kiszolgált szerverek és munkaállomások számára 

azt a kritikus töltöttségi szintet, mely elérését követően a berendezések még biztonságosan 

leállíthatók automatikus módon. 

Egyes rendszerek esetében - pl. tűzjelző rendszer - az UPS által biztosított áthidalási időt külön 

rendelet írja elő. 

1.2.10 Virtuális szerverkörnyezet 

Az egyes informatikai rendszereket (pl. VoIP szerverek, NTP szerverek, Video management és 

rögzítő szerverek stb.) redundáns virtualizált szerver környezetben kell telepíteni mind az 

állomásokon, mind a diszpécser központban. A virtualizált környezet biztosítja a fizikai szerver 

és tároló infrastruktúra optimális kihasználását, valamint a hosszútávú üzemeltethetőség 

feltételeit. Esetenként, amennyiben az adott alkalmazás igényli, fizikai szerverek alkalmazása 

is megengedett. 

1.2.11 Üzemi telefon rendszer 

Az üzemi távbeszélőhálózat általános célú feladatokat lát el, központi egységből, 

mellékállomásokból áll. Az üzemi telefonhálózat az állomási IP hálózati végpontokra 

csatlakozik. Az üzemi távbeszélő-hálózatba a HÉV valamennyi szolgálati helyét és üzemi 

helyiségét be kell kapcsolni. Az üzemi távbeszélőközpontot megfelelő számú fővonallal 

csatlakoztatni kell a városi távbeszélő-hálózathoz. Más hálózatok felé voice gateway-t kell 

tervezni. 

Közvetlen városi távbeszélő-állomást kell létesíteni az üzemvitelt irányító diszpécserek, 

valamint az üzem irányításában vezető szerepet betöltő dolgozók szolgálati helyein. 

1.2.12 Diszpécser- és lokális hangos telefon rendszerek 

A különcélú távbeszélő-hálózatok (diszpécser telefon rendszer, lokális hangos rendszer) az 
egyes szakszolgálatok vagy munkahelyek kizárólagos használatára létesülnek, nincsenek 
kapcsolatban az üzemi távbeszélő-hálózattal. Szolgáltatásaikat (helyét, mennyiségét, 
milyenségét stb.), az alkalmazott üzemi technológia határozza meg. E csoportba tartoznak: 

• a központi menetirányító, 
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• az energiadiszpécser, 

• a központi utasforgalmi diszpécser, 

• állomási utasforgalmi diszpécser (ÁDI) 

• műszaki diszpécser (MÜDI) és az állomási műszaki ügyeletes (Mügy), 

• erősáramú diszpécser 

• valamint egyéb önálló munkairányítást végző szolgálattevők 

Az utasításadó telefonrendszernek egységes telefonhálózati rendszert kell alkotnia a felszíni 

diszpécser telefon rendszerrel. 

A különcélú távbeszélő-hálózatok végpontjai is az állomási IP hálózati végpontokra 

csatlakoznak. Fentiekben felsoroltak telepítési helyét a tervezés során kell meghatározni. 

1.2.13 Változtatható tartalmú vizuális utastájékoztató rendszer 

Az állomásokon változtatható tartalmú vizuális utastájékoztató rendszert kell létesíteni, 

amelynek feladata a vonatközlekedéssel, utasforgalom irányításával kapcsolatos információk 

vizuális megjelenítése. A kijelzett tartalmak nagy része automatikusan, a rendszer által 

vezérelt módon megjelenő információ kell legyen, ugyanakkor a diszpécserek által, 

manuálisan beállított üzenetek kijelzését is biztosítani kell. 

Az állomáson a kijelző táblákat minimálisan az alábbi helyeken kell elhelyezni: 

• az utastér bejáratainál (beleértve a lift bejáratokat is), a peronzár vonalában 

• a jobb peronon és a bal peronon a peronok első- és második harmadában 

A helyi állomási kialakítástól függően további helyszíneken is szükségessé válhat változtatható 

tartalmú vizuális utastájékoztató táblák alkalmazása. 

A táblák elhelyezését, méreteit az állomások kialakítottságának függvényében a tervezés 

során kell meghatározni. 

Az utastájékoztató rendszer a KÖFI és UTAS+ rendszerből képes legyen adatokat kapni, 

feldolgozni és a valós helyzetnek megfelelően vezérelni az állomási vizuális kijelzőket. 

1.2.14 Állomási hangos utastájékoztatás 

A MÁV-HÉV állomásain hangos utastájékoztató rendszert kell létesíteni. Az állomási 

hangosító-berendezések az állomásterekben tartózkodó utasok tájékoztatására, időszerű 

vagy szolgálati közlemények állomási vagy központi helyről való továbbítására szolgálnak. 

Az állomási hangosító-berendezések az állomási forgalomi szolgálattevőtől és/vagy a vonal 

utasforgalmát felügyelő diszpécsertől vezérelhetők. Gépi, rögzített és élőszavas 

hangbemondási lehetőséget egyaránt biztosítani kell. A gépi utastájékoztatás hanganyagának 

előállítása Text To Speech rendszerrel történjen. 

A rendszernek minimum 2 nyelvű hangbemondásra képesnek kell lennie. 
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Az utastájékoztató rendszer a KÖFI és UTAS+ rendszerből képes legyen adatokat kapni, 

feldolgozni és a valós helyzetnek megfelelően vezérelni az állomási hangos utastájékoztatást. 

Az állomásokon hangosítandó utasterek a következők: 

• elosztó-csarnokok, 

• mozgólépcsők körzetei, 

• személyfelvonók bejáratai, 

• peronok, 

• bejáratok külső tere. 

A helyi állomási kialakítástól függően további helyszínek hangosítása is szükségessé válhat. 

A hangosító-hálózatot a bemondás helyén kapcsolható körzetekre kell bontani, hogy a 

meghatározott területekre szóló közlemények a többi körzetet ne zavarják. 

A felszín alatti állomási hangos rendszereket akusztikai szimuláció alapján kell megtervezni. 

A hangosító hálózat hangszóró köreit vonal ellenőrző berendezésekkel kell ellátni. A vonal 

ellenőrző berendezések detektálják egy-egy hangkörzet működőképességét. 

1.2.15 Információ és segélykérő rendszer 

Az állomások utasforgalmi terei és az állomás forgalmi szolgálattevője, illetve a Központi 

Utasforgalmi Diszpécser (KUD) között az utasok által kezelhető és használható ún. információ 

és segélykérő rendszert kell létesíteni. A rendszer végpontjai az állomási IP hálózat 

végpontjaira csatlakoznak. A segélykérő legyen alkalmas a kétirányú hangos kommunikációra. 

Segélykérő végpontokat az alábbi helyeken és darabszámban kell létesíteni: 

• a peronok estében: min. 3-3 db 

• mozgólépcsők mindkét végénél: 1-1 db 

• bejáratoknál: 1 db a passzázskapunk kívül az éjszakai beléptetéshez 

• személyfelvonókban: minden személyfelvonóban 1 db 

• személyfelvonók utasforgalommal érintett bejáratainál: 1 db 

• utaselosztó csarnokokban: 1db 

A segélykérő hívás esetében, amennyiben az elsődleges diszpécser szolgálat (állomási forgalmi 

szolgálattevő) nem válaszol, automatikusan át kell irányítani az alábbi hierarchia szerint: 

1. Központi Utasforgalmi Diszpécser 

2. Állomási forgalmi szolgálattevő Vonali rádió készüléke 

3. Központi Utasforgalmi Diszpécser Vonali rádió készüléke 

A segélykérő rendszer hangrögzítése elvárás, melynek során a rögzítést a jelentéstárolótól 

elkülönített módon, a törvényi rendelkezések által előírt maximális időtartamig tárolni kell. 
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1.2.16 Videómegfigyelő rendszer (ITV rendszer) 

1.2.16.1 Állomási videómegfigyelő (ipari TV) rendszer 

A HÉV állomásokon az utasterek, a mozgólépcsők, a személyfelvonók utasforgalmának 

megfigyelésére videómegfigyelő rendszert (ITV rendszer) kell létesíteni. Az ellenőrző 

monitorokat és a kezelőkészülékeket az állomási forgalmi szolgálattevő, illetve a vonal 

utasforgalmát felügyelő diszpécserhez kell telepíteni. A videómegfigyelő rendszer elemei az 

állomási IP hálózatra csatlakoznak. Az alkalmazott IP kamerák támogassák a min. H.265 

szabványos kódolást. A kamerák felbontását a felhasználási területek szerint a tervezés során 

kell meghatározni. 

A kamerák video stream-jeit a törvényi előírásokban megengedett maximális időtartamig kell 

rögzíteni (jelenleg 15 nap) a virtualizált szerver környezetben. A kamera stream-ek tárolásánál, 

kezelésénél biztosítani kell a GDPR megfelelést. Az egyes kamerák videó stream-jeit a jogosult 

felhasználók képesek archiválni külső adathordozóra az időbélyegek alapján. A megengedett 

rögzítési időtartam elteltével a tárolt felvételeket felül kell írni az aktuális video stream-ekkel. 

Az utasforgalmi videómegfigyelő rendszert adott esetben az utasszám meghatározására 

alkalmas kamerákkal és megoldással is el lehet látni. 

Az utasforgalmi területek kamera képeit az ÁDI / KUD diszpécserek videó monitorain kell 

megjeleníteni. 

1.2.16.2 Utasforgalmon kívüli területek videómegfigyelő (ITV) rendszere 

A vonatforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében egyes, utasforgalommal nem érintett 
üzemi terület esetében is szükséges videómegfigyelő rendszer kiépítése, mely végpontokat 
nem az ÁDI / KUD diszpécserek rendszereiben kell megjeleníteni, hanem az adott terület / 
funkció felügyeletére kijelölt diszpécserszolgálat videó monitorain. 

Ilyenek lehetnek: 

• fordítók, 

• kihúzók, 

• váltókörzetek, 

• vagyonvédelmi szempontból fontos területek. 

1.2.16.3 Tükörcélú kamerarendszer 

A föld alatti állomások esetében tükörcélú kamerarendszer kiépítése szükséges az utasok ki- 

és beszállítása biztonságos lebonyolítása érdekében. A tükörcélú kamerarendszer monitorát 

úgy kell elhelyezni, hogy a vonatvezető folyamatosan nyomon tudja kísérni az utasok 

mozgását. Ennek érdekében kamerát kell elhelyezni a peron elején és közepén olyan módon, 

hogy a kamerák képei a teljes peront lefedjék. Amennyiben a rendszer tükörrel kombináltan 

kerül kialakításra, úgy a kamerákkal kombinált kialakításra van szükség. A tükörcélú kamerák 

képeit is rögzíteni kell az állomási kamerákkal megegyező időtartamban. A tükörcélú kamerák 

élőképe esetében késleltetés nem megengedett! 

A tükörcélú monitort megfelelően kialakított, minimum IP65-ös védettséget biztosító 

tárgyban (tokozatban) kell elhelyezni. A tárgyban elhelyezett berendezések hűtéséről 
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gondoskodni kell. A tárgy kialakítása biztosítsa a benne elhelyezett monitor és egyéb 

berendezések rongálás elleni védelmét is. 

1.2.17 Pontos idő kijelzés (órák) 

A menetrendszerű közlekedés segítése, az utastájékoztatás javítása céljából központi 

vezérlésű órahálózatot kell létesíteni a vonal egész területén. Az órahálózat órái az állomási IP 

hálózatra csatlakoznak. Az órák szinkronizálását NTP hálózati protokollon keresztül kell 

megoldani, saját, redundáns központi mesteróra segítségével. 

A különböző szolgálati helyekre az ott végzendő munkának megfelelő perc vagy másodperc 

felbontású órákat kell telepíteni. 

1.2.18 Jelentéstároló (hangrögzítő rendszer) 

Jelentéstárolóval kell ellátni mindazon szolgálati helyek hírközlő berendezéseit, ahol azt a 

forgalmi, illetve az üzemi technológia indokolja. A hangrögzítést központi tároló megoldással 

kell biztosítani, amely megfelelő jogosultságokkal biztosítja a hozzáférés biztonságosságát. 

1.2.19 Beléptető rendszer 

Az összes üzemi teret el kell látni automatikus üzemű beléptető, behatolás- és vagyon védelmi 

eszközökkel. 

1.2.20 Biztonságisáv-figyelő rendszer 

Az új építésű föld alatti állomási peronokon az utasok védelme érdekében biztonsági sáv 

figyelő rendszert kell kiépíteni a mozgó vonatok megközelítésének elkerülése érdekében. A 

biztonságisávra való belépés automatikus figyelmeztetést indít az állomási hangos 

rendszerben és az ÁDI, valamint a KUD ITV rendszerének vészmonitorain. 

Az érzékelő rendszer a vonat állomásra történő behaladásakor automatikusan kikapcsol. 

Tervezni szükséges a kikapcsoláshoz szükséges jelet biztosító rendszerkapcsolatot (a vonat 

érkezését pl. a biztosítóberendezéstől érkező peronfoglaltság jelzés szolgáltathatja). 

A biztonsági sávra történő jogtalan belépés esetén (nincs vonat az állomáson) a biztonságisáv-

figyelő rendszer berendezései által kiadott vezérlőjel alapján vezérelni kell az ÁDI felé jelzést 

adó akusztikus és vizuális megjelenítő egységeket. 

Amennyiben a biztonsági sávfigyelő működése nincs letiltva, a biztonságisáv-figyelő 

jelzéseinek mindig meg kell jelenni az ÁDI diszpécser képernyőjén. A rendszer az ÁDI 

választásától függően automatikus, tárolt bemondással vagy az ÁDI élőszavas bemondásával 

tudja figyelmeztetni a sávra belépő utast. Az automatikus bemondó az esemény helyétől 

függően a megfelelő hangosított körzetre a beprogramozott típusszöveget mondja be. 

1.2.21 LED sáv vezérlés 

A föld alatti állomásokon a biztonsági sáv mentén LED sáv kerül kialakításra. A LED sáv színe 

változtatható, vezérelhető. A LED sáv nem hírközlő berendezés, így a távközlés által csak a 

működtetéséhez szükséges átviteli út biztosítása szükséges. 
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A LED sáv vezérlését olyan módon kell kialakítani, hogy a szerelvényekben létesített érzékelő 

rendszer (pl. telepített kamerák analitikája) által kalkulált utasszámnak megfelelően a 

szerelvény egyes részeinek/moduljainak telítettségét a LED sáv megfelelő színekkel jelezze. 

1.3 Az állomások központosított (összevont) forgalmi-műszaki irányító berendezései és 

feladatai 

Az állomásokon az utasforgalom irányítására, valamint a műszaki berendezések 
működtetésére, ellenőrzésére központosított (összevont) forgalmi és műszaki 
vezérlő¬ellenőrző berendezést kell létesíteni. 

A központosított állomási vezérlő-ellenőrző berendezéseknek az alább felsorolt feladatok 
elvégzését kell lehetővé tenni: 

a) az utas és vonatforgalommal kapcsolatban 

• az utasterek videómegfigyelő rendszerrel való megfigyelését, 

• az utastájékoztatást hangosító berendezéssel, 

• a mozgólépcsők indítását és leállítását, 

• a személyfelvonók üzemállapotának és utasterének felügyeletét, 

• intézkedést baleset vagy rendbontás esetén, 

• opcionálisan a jegykezelő készülékek üzemképességének felügyeletét, 

• változtatható tartalmú utastájékoztató rendszer kezelését, 

• peron infra rendszer felügyeletét, 

• állomási segélykérő rendszer kezelését, 

• peronvész kapcsoló működtetését (indokolt esetben). 

b) A műszaki (épületgépészeti) berendezésekkel kapcsolatban 

• a vízellátás jellemzőinek, állapotjelzéseinek megfigyelését, 

• a szennyvízszivattyúk vezérlését és jelzéseinek megfigyelését, 

• a vízgyűjtők és víztárolók szintjelzéseinek megfigyelését, 

• a szellőztető és klímaberendezések vezérlését, lég- és üzemállapot 
jelzéseinek megfigyelését, 

• alagútvilágítás és utastér be- és kikapcsolását, üzemállapot jelzések 
megfigyelését, 

• a behatolás ás vagyonvédelmi eszközök folyamatos felügyeletét, 

• portálkapuk működtetését, megfigyelését, oltó berendezés 
megfigyelését. 

A felsorolt feladatok ellátására egy célszerűen kialakított összevont kezelőasztalt kell tervezni 
két számítógépes munkahellyel. 

Az állomási összevont forgalmi-műszaki szolgálatra települ az állomási tűzjelző és oltásvezérlő 
központ is. 
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A föld alatti állomások összevont forgalmi-műszaki szolgálatát az állomások bejárata 
közelében kell elhelyezni. 

A mélyállomások eseteben három szolgálat számára kell helyet és eszközöket biztosítani: 

• Állomási Diszpécser (ÁDI) 

o Helye: ÁDI helyiség, összevont ÁDI-MÜgy asztal o Fő funkcióit a 22.3.2 a) 
bekezdés tartalmazza 

• Műszaki Ügyeletes (MÜgy) 

o Helye: ÁDI helyiség, összevont ÁDI-MÜgy asztal o Fő funkcióit a 22.3.2 b) 
bekezdés tartalmazza 

• Állomási Forgalmi Szolgálattevő (ÁFSz) 

o Helye: Indítófülke 

1.4 Központosított irányító (diszpécser) berendezések 

1.4.1 Diszpécser-szolgálatok 

A HÉV folyamatosan működő, központosított irányítású tömegközlekedési üzem. Az 

üzemvitelt több, egymás mellé rendelt, önálló műszaki berendezéssel dolgozó, szakterületi 

diszpécser-szolgálat irányítja. 

Az egyes szakterületek irányításához használt műszaki berendezéseket a feladatok 
sajátosságainak megfelelően kell kialakítani és elhelyezni. Az alábbi diszpécserszolgálatok 
létesítése szükséges: 

a) Vonali diszpécser (DISZP) 

b) Központi Forgalomirányítás (KÖFI) 

c) HÉV Fődiszpécser (FŐDISZP) 

d) HÉV Energia Diszpécser (HÉDI) 

e) Központi Utasforgalmi Diszpécser (KUD) 

f) Műszaki diszpécser (MÜDI) 

g) Rendszergazdai munkahely 

h) Biztonsági Igazgatóság (BI) 

A felsorolt diszpécser-szolgálatok - a hírközlő eszközök segítségével - irányítják az állomási 
szolgálati helyek személyzetét vagy vezérlik az odatelepített berendezéseket. 

1.4.2 Központi Forgalomirányítás (KÖFI) 

A központi forgalomirányító berendezés távközlési elemeinek ki kell elégíteni a vasúti 
biztosító-berendezéstől megkövetelt biztonsági szinteket és feltételeket. 

A forgalmi szolgálatot el kell látni olyan vonali rádió berendezéssel, amellyel beszédkapcsolat 
létesíthető a vonalon közlekedő járművek vezetőivel, valamint a vonal forgalmi-műszaki 
szakszolgálataival. 

Továbbá a forgalmi szolgálatot az előzőekben ismertetett üzemi telefon, diszpécser telefon és 
lokális hangos telefonkészülékekkel is el kell látni. 
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A forgalmi szolgálat hírközlő eszközein lefolytatott beszélgetéseket jelentéstárolón rögzíteni 
kell. 

1.4.3 Az energia-ellátás központi vezérlése 

A villamos energiaellátás operatív feladatainak elvégzése, a HÉV energiadiszpécserre hárul. A 
feladat ellátására energiadiszpécser központot, illetve berendezést kell létesíteni. 

Az üzemvitel elvi alapja az, hogy az egyes HÉV állomásokon lévő áramátalakítók, segédüzemi 
transzformátor állomások és kapcsolóhelyiségek (un. delegált állomásokon ill. 0,4 kV-os 
áramszolgáltatói hálózatról táplált felszíni megállóknál), FET-HETA rendszer által vezérelt 
felsővezetéki szakaszolók, (továbbiakban áramátalakítók címszó alatt hivatkozunk rá, jelen 
fejezetben) személyzet nélküli, távvezérelt üzemmódban működnek. A vezérlés a HÉV 
energiadiszpécser központból történik. 

Az energiadiszpécser berendezése a HÉV vonal (vonalak) áramátalakítóinak központi 
vezérlésére, irányítására szolgál. A vezérlő központból - a megfelelő információk birtokában - 
el kell tudni végezni mindazon kezelési (kapcsolási) műveleteket, amelyeket az üzemvitel 
megkíván. 

Az áramátalakítók távkezelésbe vont készülékeit a vezérlőközpontban kiadott és távvezérlők 
útján átvitt parancsokkal kell üzemszerűen működtetni. 

Az áramátalakítókból megbízható információt kell kapni a távközlésbe vont 

• különböző feszültségű energia-elosztó berendezések (gyűjtősín) áram és 
feszültség állapotairól, valamint azok számszerű értékeiről, 

• készülékek (szakaszolók, megszakítók stb.) üzemállapotáról, berendezések, 
üzemállapotáról hibajelzéseiről. 

Az energiaellátó rendszer áttekintő üzemállapotát az erre a célra kialakított panoráma táblán 
vagy színes monitorokon kell megjelentetni. 

A távközlés szakág feladata a fentiekben ismertetett működéshez szükséges adatátviteli utak 
biztosítása (a szükséges mértékben), valamint a létesülő munkahelyek számára távbeszélő 
készülékek telepítése. 

Az energiadiszpécser hírközlő eszközein folytatott beszélgetéseket jelentéstárolón rögzíteni 
kell. 

1.4.4 Központi Utasforgalmi Diszpécser (KUD) 

A vonal utasforgalmát a központi utasforgalmi diszpécser felügyeli. 

Feladatai: 

• az állomások utasforgalmának felügyelete videokamerákkal és színes 
monitorokkal, 

• operatív hangos utastájékoztatás az állomásokon és a vonatokon, 

• operatív vizuális utastájékoztatás kezelése 

• rendkívüli események esetén a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők, stb. 
riasztása, 

• a mozgólépcsők, személyfelvonók működésének felügyelete, 
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• a jegyárusító és a jegykezelő automaták felügyelete, 

• állomási információs és segélykérő rendszer kezelése, 

• távvezérelt kapuk működtetése és felügyelete, peronvész kapcsoló 
működtetése (indokolt esetben). 

A felügyeletet el kell látni mindazon műszaki-technikai eszközökkel, amelyek a feladatok 
ellátásához szükségesek. 

A központi felügyelet hangos utastájékoztatási lehetősége elsődleges az állomási forgalmi 
szolgálattevővel vagy a vonat által vezérelt utastájékoztatással szemben. 

A központi felügyelet riasztásra, utasítás-adásra használt hírközlő eszközein leadott 
közleményeket, beszélgetéseket jelentéstárolón rögzíteni kell. 

Biztosítani kell az állomási kamerák képeiről a video képek rögzítését is. 

1.4.5 Műszaki-gépészeti berendezések felügyelete 

Az állomások és a hozzájuk tartozó alagútszakaszok műszaki-gépészeti berendezéseit a 
diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő Műszaki Diszpécser (MÜDI) felügyeli. 

Feladatai: 

• mozgólépcső és energiaellátó berendezéseinek üzemállapotai és hibajelzései, 

• felvonók és energiaellátó berendezéseinek üzemállapotai és hibajelzései, 

• főszellőző berendezések működtetése és jelzéseik fogadása, 

• vízködoltó berendezés üzemállapota és hibajelzései, 

• vízellátás jellemzőinek megfigyelése, berendezéseinek működtetése, jelzések 
fogadása, 

• szennyvízátemelők (állomási és vonali fővízátemelők, helyi átemelők) 
berendezéseinek felügyelete, vízgyűjtő zsompok szintjelzéseinek megfigyelése, 

• szellőztető és klíma berendezések működtetések, légállapotok üzemállapot- és 
hibajelzések fogadása, 

• behatolás elleni védelem és beléptető rendszer felügyelete, 

• a központi tűzjelző-berendezés felügyelete, 

• távvezérelt kapuk műszaki felügyelete. 

A műszaki-gépészeti berendezések felügyeletéhez (kezelés, üzemállapot- és hibajelzések) erre 
a célra színes monitorokkal kialakított megjelenítő felületet kell kiépíteni. 

A Műszaki Diszpécser hírközlő eszközein folytatott beszélgetéseket jelentéstárolón rögzíteni 
kell. 

 

1.4.6 Központi diszpécserek rendszerei 



 

  

HÉV Vasúti Infrastruktúra 

Tervezési Irányelvek 

 

1119 Budapest, Than Károly u. 3-5, 

1119. 

vmb@kti.h

u 

+36 1 371 5850

 

https://vmb.kti.hu 
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Diszpécser telefon rendszer X X      

Üzemi telefon rendszer X X X X X X X 

Lokális hangos rendszer X X  X X X  

Vonali rádió rendszer X X X X X X X 

Jelentéstároló rendszer       X 

Információ és segélykérő rendszer 
  X     

Mozgólépcső vezérlés   X  X   

Állomási ipari TV rendszer   X     

Utasforgalmon kívüli területek ITV 

rendszere 

X      X 

Változtatható tartalmú utastájékoztató 

rendszer 

  X     

Állomási hangos rendszer   X     

Pontos időjelzés X X X X X X X 

Beléptető-, behatolás- és támadás-jelző 

rendszer 

X  X  X  X 

Tűzjelző rendszer X    X  X 

Gépészeti felügyeleti rendszer (SCADA) 

    X   

Áramátalakítók távvezérlése    X    

 


