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Az európai vasúti közlekedésben, annak műszaki feltételrendszerében az elmúlt két 
évtizedben végbement változások jelentős hatással voltak, vannak a járművek 
üzemeltetésében és karbantartásában. A változások talán legfőbb generálója a 
91/440/EEC Irányelv, amely lehetővé tette a pályához való szabad hozzáférést. Az 
„el őfutár” az angliai nemzeti vasúttársaságnak, a British Rail-nek (Brit Vasút) a 
privatizációja volt, ekkor szétvált, önállósult a vasúti pálya, illetve infrastruktúra építője, 
üzemeltetője, karbantartója, járműtulajdonosok, üzemeltetők, fenntartók, a személyszállítás 
területén ún. vonatüzemeltető távolságok jöttek létre. E jelenségek az említett új 
szabályozás hatására röviddel később „táptalajra” találtak az öreg kontinensen vasútjait 
illetően is. A járműfejlesztésben az irányokat a szolgáltatásokkal szembeni igények 
kielégítésére, az energetikai kérdések növekvő súlya, a mind nagyobb biztonsági és 
műszaki megbízhatósági elvárások határozzák meg. A számítástechnikai és informatikai 
fejlődés mind a járművek szerkezetében, mind a karbantartási technológiában és annak 
végrehajtásának gyakorlatában új utakat nyitott meg. A járműkarbantartás munkáinak 
végzésében mind nagyobb szerepe van a járművek építőinek és az e feladatok megoldására 
szerveződött szolgáltatásoknak. A karbantartási tevékenység a legkülönbözőbb 
aspektusokból tárgya a vonatkozó uniós szabályozási rendszernek. Az előadás a vasúti 
járművek igen komplex karbantartási kérdésköréből a ciklusrend fejlődési folyamatát és 
tendenciáit, a karbantartás, diagnosztikai, valamint informatikai eszközök kapcsolatát, 
továbbá a közelmúltban életbe léptetett, illetve a kidolgozás alatt lévő szabályozásokról 
kíván egy áttekintő képet adni. 
 
Kulcsszavak: járművek, járműkarbantartás, ciklusrend, diagnosztika, megbízhatósági 
kérdések, biztonság, informatika 
 
 
1. A vasúti járműfenntartási rendszerek fejlődése 
 

A vasúti járművek biztonságos és üzemképes állapotának fenntartására létrehozott, 
műszaki és adminisztratív tevékenységekből álló karbantartási rendszerek jelentős 
változásokon mentek keresztül az utóbbi évtizedekben. A vasutak történetét több mint 
másfél évszázadon át kísérő, és gyakran meghatározó klasszikus fenntartási rendszerek 
mellett - részben a kor változó követelményeire reagálva, részben pedig a járműveken 
alkalmazott új berendezések hatékony kihasználása érdekében, valamint mindenek előtt a 
diagnosztika adta lehetőségeknek köszönhetően - új vasúti jármű fenntartási rendszerek 
jelentek meg az elmúlt években. 
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2. Klasszikus vasútijármű fenntartási rendszerek 
 

Az első, nyilvános forgalomra berendezett, előre meghirdetett menetrend szerint 
közlekedő vonatokkal működő Liverpool Manchester Vasút folyamatos üzemének 
biztosítása már megkövetelte - a korábban csak a kényszerű leállást okozó 
meghibásodások kijavítására korlátozott tevékenység helyett - a létesítmények és a 
járművek műszaki állapotának szervezett fenntartását. A járművek - és köztük különösen a 
gőzmozdonyok - igényelték a rendszeres gondozást, a gyakori tisztítást, kenést, uránállítást 
és a folyamatos felügyelet. Ezeket a feladatokat részben a járművekkel szinte együtt élő 
utazószemélyzet látta el, akik az üzem közben előforduló kisebb hibákat is nagy rutinnal, 
gyorsan kijavították. A működés folyamatos ellenőrzése mellett már a kezdetek kezdetén 
bevezették a vasutak műszaki felügyelet rendszerét. A gőzmozdonyok kazánjai 
gyakorlatilag már a szerkesztéstől egészen a selejtezésükig hatósági felügyeletben 
„részesültek”. A gőzvasutak üzemben tartásának már a kezdetek kezdetén elengedhetetlen 
kelléke volt a műhely, amelyben eleinte a napi feladatok ellátása és a járművek hosszabb 
leállítását igénylő javítások, átalakítások, illetve nagyobb társaságok esetén az új járművek 
gyártása - sem a helyszínt, sem pedig a szervezetet illetően - még nem különült el. Erre az 
elsők között megnyitott hazai vasutaknál is számos példát találunk. Az első magyarországi 
vasút, a Magyar Középponti Vasúttársaság 1846-tól a mai Nyugati pályaudvar területén 
vasúti műhelyt és fűtőházat is működtetett. A számos tulajdonváltás ellenére a szerepüket a 
századfordulóig megőrizték. Szerep és feladat vesztésükre a századforduló után 1905-ben 
az Angyalföldön létesített Északi Fűtőház illetve 1911-ben az Újpesten felépített 
Istvántelki Főműhely megnyitása után került sor. A Tiszavidéki Vasút Miskolcon a mai 
járműjavítóval közös területen vasúti műhelyt és fűtőházat is üzemeltetett. Szintén közös 
területen feküdt a Magyar Nyugoti Vasút Főműhelye és fűtőháza Szombathelyen, illetve a 
Déli Vasút hasonló létesítményei Székesfehérváron. A hálózatok bővülésével és a 
járművek számának növekedésével a fenntartási tevékenység egyre inkább elkülönült. A 
főműhelyektől, illetve a műhelyektől távol eső vonalak kiszolgálását már nem lehetett a 
velük közös területen felállított fűtőházakból ellátni. A XIX. század második felében a 
vasúti főműhelyek és műhelyek mellett létrejött a fűtőházak és fiókműhelyek hálózata. 
Kialakult a napjainkban is alkalmazott kétszintű vasúti jármű fenntartási rendszer, 
amelyben a nagyobb átfutási idejű, különleges szerszámokat, technológiai berendezéseket 
és szaktudást igénylő javításokat, átalakításokat a járműjavítók (akkori nevükön 
főműhelyek és műhelyek), míg az üzemeltetési tevékenységgel szorosabban összefüggő 
napi feladatokat, kisebb javításokat a fűtőházak és fiókműhelyek karbantartó személyzete 
végezi el. A járműfenntartási tevékenység egyre szervezettebbé és egyre rendszeresebbé 
vált. A kezdeti időszakot jellemző súlyos balesetek, és a forgalmi zavarokat okozó 
üzemkiesések előfordulási lehetőségének csökkentése érdekében - a hibák kijavítására 
korlátozott tevékenység mellett, annak rovására - egyre fontosabb szerephez jutott a 
tervszerűen végzett munka megelőző jellege. Már a kezdetek kezdetén nyilvánvalóvá vált a 
mind a mai napig érvényes törvényszerűség, amely szerint a járművek fenntartási és 
javítási igénytét közvetlenül - és ezeken keresztül a kielégítésükhöz szükséges 
módszereket, fenntartási rendszereket közvetve – maguk a járművek és a rajtuk 
alkalmazott műszaki megoldások határozzák meg a forgalmi követelmények 
függvényében. Más fenntartási rendszert célszerű és kell alkalmazni tehát az olyan 
járművek esetében, amelyeknek a meghibásodás miatt történő kiesése a forgalomból 
semmilyen üzemzavart vagy szállítási fennakadást nem okoz, és mást az olyan 
meghatározott menetrend szerint közlekedő járművek esetében, amelyektől elvárható, hogy 
adott időpontban, biztonságosan megérkezzenek a célállomásra. 
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Tervszerű megelőző jellegű karbantartási rendszer 
A berendezések kopásához, elhasználódásához, illetve tisztítási igényéhez igazodó 

időszakos elemek már a gőzmozdonyok karbantartási rendszerébe is beépültek, a második 
világháború után a vasútvonalakon egyre nagyobb számban megjelenő, dízelmozdonyokba 
beépített, nagyteljesítményű belsőégésű motorok fenntartása új szemléletet igényelt a hibák 
előfordulásának megítélésében. A belsőégésű motorok és a főerőátviteli lánc elemeinek 
gyártását, illetve felújítását követő üzembe helyezése után tapasztalt meghibásodások 
kezdetben magas, de gyorsan csökkenő, majd egy jól behatárolható időpont után ismét 
lassan növekvő száma és végül a gazdaságos üzemi idő végét jelző progresszív emelkedő 
jelleget öltő változása vezetett a fenntartási tevékenység tervszerű, megelőző jellegű, 
klasszikus „fürdőkádgörbe” szerinti megszervezéséhez. Jellegzetessége a merev 
karbantartási ciklus, az alkatrészek berendezések rendszeres szétszerelésével, 
megbontásával járó vizsgálata és a vizsgálatot követő minősítés alapján a kívánt műszaki 
állapot szintjének megfelelő helyreállítása, javítása. A szükség szerinti javítás „Cseréld ki 
vagy javítsd meg, ha elromlott!” eseménykövető jellegű filozófiája mellett megjelent a 
tervszerű megelőző karbantartás „Cseréld ki vagy javítsd meg, mielőtt elromlik egy előre 
meghatározott időpontban!” hiba szemléletmódja. 

 

 
1. ábra Meghibásodási ráta függvény 

 
A meghibásodási ráta függvényt a meghibásodások előfordulásának alakulását mutatja az 

idő függvényében. Legegyszerűbben úgy állíthatjuk elő, hogy a bekövetkezett 
meghibásodási esetek számát az adott időszakban, az elméletben meghibásodható 
alkatrészek, részelemek számához viszonyítjuk. Az eredő „fürdőkádgörbét” három 
jellegzetes meghibásodási görbe összege adja. Ezek az üzembe helyezést követő 
időszakban bekövetkező gyártásból eredő meghibásodásokat mutató, erősen eső jellegű 
görbe, az elhasználódásból eredő kezdetben enyhén emelkedő, majd egy maghatározott 
időponttól progresszív jelleget öltő görbe, valamint a véletlenszerű meghibásodások 
valószínűségét állandónak feltételező konstans görbe. Az eredmény görbének három 
jellegzetes szakasza van. Ezek a 0-t1 intervallumban bekövetkező korai, a t2 időponttal 
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kezdődő késői, valamint a t1-t2 intervallummal jellemezhető üzem közbeni 
meghibásodások szakasza. A karbantartások ütemezése szempontjából legnagyobb 
jelentőséggel a t2 időpont bír, ahol a függvénygörbe progresszív növekvő szakasza 
kezdődik. 

 
A különböző színtű karbantartási tevékenységek tartalmának meghatározása 

szempontjából meghatározó jellegű a gyártás utáni általános műszaki állapot, amelyet nem 
lehet, illetve anyagi okokból nem célszerű minden esetben visszaállítani, valamint a 
megengedett minimális általános műszaki állapot, amelyet balesetvédelmi okokból nem 
szabad elérni, illetve nem szabad a járműveket ezen a szinten üzemeltetni. 

 
2. ábra Az általános műszaki állapot alakulása tervszerű megelőző karbantartási rendszer szerint 

alkalmazott azonos tartalmú cikluselemek esetén. Vasúti teherkocsik jellegzetes fenntartási 
ciklusrendje. 

 
 

 

3. ábra Az általános műszaki állapot alakulása tervszerű megelőző karbantartási rendszer szerint 
alkalmazott különböző tartalmú cikluselemek esetén. Vontatójárművek, motorvonatok, nagyértékű 

személykocsik jellegzetes fenntartási ciklusrendje. 

 
 
Karbantartási mutatók 
 

A tervszerű karbantartási tevékenység egyre szélesebb körű alkalmazása megkövetelte a 
rendszer és a fenntartásba bevont gépek, berendezések, járművek működésének 
kiértékeléséhez szükséges mutatok, jellemzők bevezetését és használatát.  
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Így került sor a korábban a tengeri hajórakományok biztosítási tételeinek 
meghatározásához kidolgozott, matematikai statisztikai módszerekkel kiszámítható 
megbízhatóság fogalmának a bevezetésére, amely azt fejezi ki, hogy mekkora a 
valószínűsége annak, hogy a berendezés a vizsgált időpontban vagy időtartományban nem 
fog meghibásodni.  
 

( ) ( ) }{ t:PtR ≥ωτω=τ ,  

ahol ( )tRτ  a megbízhatósági függvény,  
τ a működőképes élettartam,  

t a működőképesség még elvárt időpontja, 
ω pedig a véletlenszerűségre utal. 

 
A másik jellemző, a karbantarthatóság értéke annak a valószínűségét adja meg, hogy a 

berendezés a meghibásodása után kijavítható. A két jellemzőt egyesítő közös mutató, a 
napjainkban egyre inkább csak rendelkezésre állásként emlegetett üzemkészség értéke azt 
mutatja meg százalékokban kifejezve, mekkora annak a valószínűsége, hogy a berendezés 
a vizsgált időpontban vagy időtartományban üzemképes állapotban lesz. A gyakorlatban, 
legegyszerűbben azonban 0 és 1 értékeket felvevő egységugrás függvénnyel jellemezhető, 
amellyel a vizsgált időszakban az üzemelési idő %-os aránya is meghatározható.  
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4. ábra: Az üzemkészség meghatározásához használt egységugrás  
függvény 
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A vasúti járművek és jármű flották megbízhatóságának jellemzésére szolgáló további 
fontos paraméterek 
 

MTBF

MODT MLDT MTTR MPDT MIT MOT

MWT MTTM MTTF

MUTMDT

A hiba
jelentkezésének

időpontja

A hiba
megjavítva
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5. ábra: A megbízhatóság jellemzésére használt paraméterek 
 
 

MTBF Két meghibásodás között eltelt átlagos idő 

MODT 
Átlagos üzemeltetés kiesési idő  
(A meghibásodás és a jármű műhelybe állítása között 
eltelt idő) 

MLDT Átlagos alkatrész szállítási várakozási idő 
MTTR Átlagos javítási idő 
MPDT Átlagos megelőző karbantartási idő 
MIT Átlagos üresjárati idő 
MOT Átlagos működési idő 
MWT Átlagos várakozási idő  
MTTM Átlagos fenntartási idő 

MTTF 
A javítást követő üzembe állítás és a következő 
meghibásodás között eltelt idő  

MDT 
Átlagos üzemkiesési idő (Átlagos üzemképtelen 
állapotban eltöltött idő) 

MUT Átlagos üzemképes idő 
 

1. táblázat A megbízhatóság jellemzésére használt paraméterek megnevezése1 
 
 

A vasúti járművek, illetve az azonos típusú járművekből álló nagyobb flották 
megbízhatóságának jellemzésére szolgáló további fontos paraméter a két meghibásodás 
között megtett átlagos távolság, a futásteljesítmény - MDBF.2 
 

                                                           
1 A mozaikszavakat az angol kifejezés kezdőbetűi alkotják, például MTBF - Mean Time Between Failures. 
2 A két meghibásodás között megtett átlagos futásteljesítmény (MDBF), illetve az eltelt idő (MTBF), 
helytelen alkalmazásuk számos téves következtetés levonására ad lehetőséget, mivel az értékük csak akkor 
megbízható, ha a meghibásodási ráta értéke a vizsgált intervallumban közel állandó. 
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Üzemkészség – Rendelkezésre állás  
Üzemkészség – rendelkezésre állás egy gép berendezés azon állapota, amellyel az adott 
körülmények között, a vizsgált időpontban vagy időintervallumban képes a tőle elvárt 
funkció teljesítésére feltételezve, hogy a szükséges külső források rendelkezésre állnak. 
(EN 13306 Fenntartási terminológia) 
 

Értéke a gyakorlatban egy 1A0 ≤≤  közötti szám, vagy százalékokban kifejezett 
viszonyszám, amely a megbízhatóság - MTBF és a karbantarthatóság - MTTR, más szóval 
az üzemképes és üzemképtelen időszakok függvénye.   

 
( )MDTMUT/MUTA += , ahol 

- az MDT az átlagos üzemkiesési idő. 
 

Az üzemkészség fogalma meglehetősen rugalmas, ezért attól függően, hogy a 
meghatározásánál a szükséges javítási, karbantartási, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
logisztikai és adminisztratív időkieséseket hogyan veszik figyelembe, az értékük és az 
értékük meghatározási módja különböző lehet. Ezért az adott céloknak megfelelően az 
üzemkészség különböző típusait hozták létre és alkalmazták az elmúlt több, mint fél 
évszázad alatt. 

 
Az üzemelési idő számításánál a járművek szolgálatban, üzemképes, de szolgálatmentes 

állapotban és készenlétben eltöltött idejét veszik figyelembe. A kiesési idő valós értékének 
meghatározásánál a megelőző jellegű karbantartások és a szükségszerinti javítások miatt 
üzemképtelen állapotban töltött és ezen belül is az előkészítésre, vizsgálatra, javításra és 
működés ellenőrzésre fordított időkön túl a logisztikai és adminisztratív időket is célszerű 
számításba venni. 
 

 
Üzemkészség 

 

Megnevezés Képlet Megjegyzés 

 
Pillanatnyi 
üzemkészség 
 

  
A pillanatnyi, vagy pont 
üzemkészség értéke megadja 
annak a valószínűségét, hogy a 
berendezés a vizsgált 
időtartomány bármely t 
időpontjában üzemképes 
állapotban lesz. A rendszer a 0-t 
időintervallumban R(t), vagy a 
legutolsó javítás után a 0 < u < t  
időpontban valószínűséggel 
működött. Ahol m(u) a rendszer 
felújítás eloszlás függvénye. A 
pillanatnyi vagy pont 
üzemkészség a két valószínűség 
összege. 
 

( ) ( ) ( ) ( )duumutRtRtA
t

0
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Megnevezés Képlet Megjegyzés 

 
Átlagos 
üzemkészség 
 

 

( ) ( ) ( )uduA
T

1
tA

t

0∫=  

 
A pillanatnyi üzemkészség 
függvény átlagos értékét adja meg 
a (0, T] időintervallumban. 

 
Állandósult 
üzemkészség 

 
( ) ( )tAlimA

t ∞→
=∞  

 
Az állandósult üzemkészség a 
pillanatnyi üzemkészség függvény 
határértéke a végtelenben. 

 
Belső 
üzemkészség 
 

 
Az értéke egy adott berendezésre: 

MTTRMTTF

MTTF
A T +

=  

 
Egy adott rendszerre: 
 

MTTRMTBF

MTBF
A T +

=  

 

 
Az állandósult üzemkészségnek az 
az értéke, amikor a kiesési 
időmeghatározásánál, csak a 
hibajavítási időt veszik 
figyelembe. 

 
Elért 
üzemkészség 
 

 

MMTBM

MTBM
A A +

=  

 

 
Az üzemkészségnek az az értéke, 
amelynél a kiesési idő 
meghatározásánál csak a 
megelőző jellegű karbantartási és 
a szükség szerinti javítási időt 
veszik figyelembe, az 
alkatrészbeszerzés és szállítás 
miatti várakozási időket nem.  
Meghatározható az MTBM - 
átlagos javítás közötti idő és az 
M átlagos javítási idő figyelembe 
vételével. 
 

 
Működési 
üzemkészség 
 

 

ciklusműködési

időműködési
A0 =  

 

 
A meghatározásánál valamennyi 
kieső időt figyelembe veszik. 
 

 
Flotta 
üzemkészség 
 

 

állomány teljes

üzemelő

 
lévő javításban  üzemelő

üzemelő
Aflotta

=

=
+

=
 

 

 
Egy járműflotta esetében az üzem-
képes járművek arányát határozza 
meg egy adott időpontban vagy 
egy vizsgált időintervallumban a 
teljes állományhoz viszonyítva. 

 
2. táblázat Az üzemkészség- rendelkezésre állás meghatározása a különböző kiesési idők 

figyelembe vételével 
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A karbantartott járművek műszaki állapotát alapvetően jellemző üzemkészség és a 

karbantartási költségek között egyértelmű az összefüggés. Pontosabban a megelőző jellegű 
karbantartási és a javítási költségek között az üzemkészség függvényében fordított 
arányosság van. Minél többet költünk a megelőző jellegű karbantartásokra, annál jobban 
csökken a nem tervezhető, szükség szerinti javítások költsége és viszont. Nagy 
jelentőséggel bírt az optimális üzemkészség fogalmának bevezetése, amely lehetővé tette a 
tervszerű, megelőző karbantartási rendszerrel fenntartott gépek berendezések karbantartási 
költségeinek minimalizálását, illetve a velük előállítható bevétel maximalizálását. A MÁV 
Gépészeti szakszolgálata a az 1970-es években vezette be az optimális karbantartási 
rendszert a vasúti járművek fenntartásánál és hosszú ideig sikeresen alkalmazta. 

 

6. ábra A fenntartási költségek alakulása a tervszerű megelőző karbantartási rendszerben az 
üzemkészséget meghatározó szükségszerinti javítások és tervszerű karbantartási munkák 

függvényében. 

 
 

A két görbe költségeként kapott eredménygörbét elemezve a tervszerű megelőző 
karbantartási rendszernek az alapvető tulajdonságai a következők: 
 

• a karbantartási költség optimalizálható, azaz egy meghatározott üzemkészséghez 
tartozik a karbantartási költségek minimuma (ezt az értéket a jármű szerkezete 
határozza meg), ezért a szakirodalomban optimum karbantartási rendszernek is 
nevezik. 

• a rossz üzemkészséggel üzemelő, rosszul karbantartott jármű fenntartása 
pontosan ugyanannyiba kerül, mint egy jó üzemkészséggel működőé, 

• ha a karbantartások során egyáltalán nem alkalmazunk tervszerű megelőző 
elemeket, a jármű egy minimális üzemkészséggel üzemben tartható, 

 

Javítási költségek

Megelőző jellegű
karbantartási

költségek

Fenntartási költség
= megelőző jellegű

karbantartási +
javítási költségek

Üzemkészség [%]

Költség

Költség
minimum

Üzemkészség
minimum

Üzemkészség
optimum
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További jellemzője még, hogy nem törekszik a 100%-os üzemkészség elérésére. Az 
optimális üzemkészség elérése érdekében kockázatot vállal a váratlan meghibásodások 
bizonyos számának kezelésével. 

 
A klasszikus fenntartási rendszerek között a műszaki állapot kézbentartása és a költségek 

kezelési lehetősége miatt a legkedvezőbb tulajdonságokkal a tervszerű megelőző 
karbantartási rendszer rendelkezik. Alkalmazása esetén: 
 

• a járművek az optimális üzemkészséghez tartozó, minimális fenntartási 
költséggel üzemben tarthatók, 

• a fenntartási műhelyek tevékenysége tervezhető, a műhelyi kapacitás 
optimalizálható, 

• az alkatrész beszerzés tervezhető, a tartalék alkatrészkészlet minimalizálható. 
 
 
3. Rugalmas karbantartási rendszerek 

 
A tervszerű megelőző karbantartási rendszer hatékonyan működött. Az alapciklust a 

legnagyobb munkaóraigénnyel fenntartható részegység határozta meg. A dízelmozdonyok 
esetében például a dízelmotor, amely a mozdony teljes fenntartási igényének több mint az 
50 %-át is lefedte. A rendszer alkalmazása során szerzett tapasztalatok azonban egyre 
inkább azt mutatták, hogy van két terület, amelyen az új szemléletmód gyakorlati 
megvalósításához használt módszerekkel nem lehetett elfogadható eredményt elérni. A 
széles spektrumokkal jellemezhető üzemi viszonyok miatt a merev ciklusidők következetes 
alkalmazásával gyakran olyan berendezések kerültek megbontásra, amelyeknek a 
felújítását a műszaki állapotuk még nem indokolta. A fölösleges megbontás jelentős 
költségtöbbletet okozott. A megbontással járó műveletek számának szaporítása adott ciklus 
időn belül nem javította, hanem rontotta a járművek, berendezések megbízhatóságát, mivel 
az összeszerelés a feltárt hibaforrások helyett jóval több hibát vitt be a rendszerbe. Nem 
hozott megnyugtató megoldást a naptári napokat, üzemnapokkal, üzemórákkal, 
futásteljesítménnyel vagy a dízelmotor főtengely fordulatszámával kombinált fenntartási 
ciklusok létrehozása, amely a legjobban elhasználódott részegység fenntartási igényéhez 
kötötte a beavatkozás időpontját. A helyzet orvoslására már az 1960-as években 
elkezdődtek a kutatások a rugalmas fenntartási rendszerek alkalmazási lehetőségének 
vizsgálatára, amelyben kiemelt szerepet szántak a diagnosztikának, a gépek berendezések 
megbontás nélkül történő műszaki állapotfelvétel alapján történő karbantartásának. 
 

Vasúti járm ű diagnosztikai rendszerek 
A siklócsapágyak működésére jellemző hőmérsékletének kézzel történő megállapítására, 

vagy a csavar- és zsugorkötések megfelelő szilárdságának kalapácsütésekkel történő 
megállapítására szolgáló, megbontás nélküli módszerek már régóta ismertek voltak a 
vasúti járművek fenntartásában. Az ellenőrző vizsgálatok jellegzetes elemei voltak a 
rendellenes működésre utaló, hallható zajok, zörejek, rezgések, a szemmel látató jelek és 
elváltozások, valamint a kézzel tapintható eltérések keresése, később az egyszerű ellenőrző 
eszközök, mérő műszerek alkalmazása is. A diagnosztika és a minősítés alapját azonban az 
akkori elképzelések szerint - a hosszú évek során szerzett szakmai tapasztalatokon alapuló 
szubjektív érzékelés helyett -–a jellemzők minél szélesebb körű mérésének sorozatával 
létrehozott, matematikai statisztikai módszerekkel feltárt hibák értékelésére vonatkozó 
adatbázisok képezték volna. Az új fenntartási rendszer alapjainak kidolgozását a 
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kibernetika gyors fejlődése tette lehetővé. 1970-ben a III. Nemzetközi Vasúti Kibernetikai 
Szimpóziumon, Tokyo-ban bemutatták az Amerikai Egyesül Államokban, 
dízelmozdonyok karbantartási céljaira kifejlesztett „Fedélzeti adatrögzítő” komplex mobil 
rendszert. 1971-ben a MÁV szervezetében működő Vasúti Tudományos Kutató Intézet egy 
új kutatási témát indított "Az üzemi fenntartási módszerek továbbfejlesztési lehetőségének 
vizsgálata, különös tekintettel a szétszerelés nélküli műszeres ellenőrzés kiterjesztésére” 
címmel. A kutatás eredménye a motorolajok spektroszkópos mechanikus szennyeződés 
vizsgálatának bevezetése volt. Szintén ebben az időszakban került bevezetésre a 
számítógépes adatfeldolgozással készített Vontatási Statisztikai tablók alkalmazása, 
amelyek a dízel vontatójárművek esetében tartalmazták a fajlagos üzemanyag és kenőolaj 
fogyasztási adatokat, amelyekből szintén következtetni lehetett a dízelmotorok állapotára. 
Az 1970-es években a közlekedési és postaügyi miniszter 4. számú ágazati kutatási 
célprogramja már vizsgálóállomás létrehozását irányozta elő a dízel-, illtetve villamos 
mozdonyok számára. 1978-ban, a keleti tömb országaiból érkező, hasonló témával 
foglalkozó vendégek részvételével Vasúti Járműdiagnosztikai Konferenciát rendeztek 
Miskolcon. Ekkor került ismertetésre a MÁV 1985-ig tartó diagnosztikai 
programtervezete, amely egy-egy stabil, fél automatikus vizsgálóállomás létrehozását 
tartalmazta dízel-, illtetve villamos mozdonyok diagnosztikai méréseinek elvégzésére. A 
Vasúti Tudományos Kutató Intézet elkészítette az M62 sorozatú mozdonyok diagnosztikai 
mérőhelyekkel történő felszerelésére vonatkozó dokumentumot, amely mozdonyonként 
mintegy 200 mérőhely kialakítását tartalmazta. Tervek készültek a V43 sorozatú 
mozdonyok fokozatkapcsolóinak vizsgálatára is. A műszaki állapot felmérésére szolgáló 
diagnosztikai vizsgálatokat azonban a gyakorlati megvalósítás bonyolultsága miatt nem 
sikerült bevezetni a fenntartási rendszerbe. 
 
 
4. Járműfedélzeti diagnosztikai berendezések 

 
A digitális technika fejlődése és az ipari folyamatok irányítására használt ipari 

számítógépek megjelenése új lehetőséget adott a diagnosztika alkalmazására a vasúti 
járműveken. A számítógépes ipari folyamatirányítás alapja a működés biztosításához 
szükséges jelek, jellemzők megbízható, folyamatos érzékelése. A központi feldolgozó 
egységhez kapcsolt memóriák pedig alkalmasak a jelek jellemzők üzemállapotokhoz 
tartozó, aktuális értékeinek tárolására. A diagnosztika tehát új feladatokat kapott és a 
járműveken megjelent a fedélzeti diagnosztika. A hibás üzemállapotok kijelzése és a mért 
jelek és jellemzők tárolása mellett a járműveken és a számítógépekkel vezérelt 
berendezéseiken hamarosan megjelent az önellenőrzési funkciók alkalmazása. 1989 
novemberében jelent meg az ORE „Fedélzeti diagnosztika a dízel- és villamos 
vontatójárműveken” című kutatási jelentése, amely az európai vasutakon már 
megvalósított példákon mutatta be a rendszer működését. Az új rendszer lehetőséget 
biztosított az aktuális hibák, illetve az üzemállapot kijelzésére, továbbá a tárolókban 
található adatok kiolvasására a fenntartási műhelyekben. 

 
1991-ben vezette be a DB az InterCity Express szolgáltatást a Hamburg—München 

viszonylatban. A Hamburg-ban létesített ICE karbantartó bázis tervezésénél alapvető 
szempont volt, hogy a beérkező szerelvények vizsgálatát, javítását, a következő fordulóra 
való előkészítését egy óra alatt el lehessen végezni. Ehhez azonban szükség olt a 
diagnosztikai hibatárolók érkezés előtt történő kiolvasására és a karbantartó személyzet 
felkészítésére a várható munkákra. Ezért Hannoverben egy rádióállomást létesítettek, 
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amely szerelvények diagnosztikai tárolóiból kiolvasott adatokat a Hamburg-i 
karbantartóbázisra továbbította.  

 
1994-ben vette kezdetét a ROSIN-program, amely a Train Communication Network 

TCN-rendszer szabványosításának felgyorsítását segítette elő. A program eredménye az 
UIC 556 számú Döntvény és az IEC-61375-1 Szabvány 1999-ben történt elfogadása volt. 
A program már figyelembe vette a telematika és a GSM-R rendszer alkalmazását a 
diagnosztikai tárolókból kiolvasott adatok járművek, karbantartó bázisok, illetve a gyártók 
közötti forgalmazására. 

 
A Nemzetközi Vasútegylet (UIC) 1998-ban jelentette meg az UIC 557 számú, 

Diagnosztika a személykocsikon című Döntvényt, amely egységes keretbe foglalta a 
nemzetközi forgalomban közlekedő személykocsikon alkalmazott diagnosztikai 
berendezések kezelő felületeit és alkalmazását. Egységesítette és négyjegyű számkódokat 
rendelt a hiba előfordulásokhoz. A működés szempontjából három kategóriába sorolta a 
hibákat, továbbá meghatározta a hibák kiolvasásához tartozó jogosultságokat a vonatsz és 
karbantartó személyzet között.. 
 
 
5. Klasszikus vasúti jármű fenntartási rendszerek elemei 

 
Az MSZ EN 50126 szabványban található definíció szerint: „Karbantartás 

(Maintenance): minden olyan műszaki és adminisztratív ténykedés összessége, beleértve a 
felügyeleti-ellenőrző tevékenységet is, amely arra irányul, hogy az adott terméket 
megtartsa abban az állapotban, illetve visszaállítsa abba, amelyben egy tőle elvárt funkciót 
teljesíteni tud”. A meghatározás alapján a teljes tevékenységi kör jóval túlmutat az 
egyszerű elemekből álló, rutinszerű napi karbantartási műveleteknél, ezért a vasúti 
járművek esetében az angol terminológiának is jobban megfelelő járműfenntartás és 
fenntartási rendszer szakkifejezések terjedtek el. 

A klasszikus vasúti jármű fenntartási rendszerek elemei a tevékenységet alapvetően 
meghatározó: 

• ciklusrend3, 
 
a tervszerű, megelőző jellegű tevékenységek: 

• vizsgálatok, 
• karbantartások, 
• tisztítások, 

 
és a vizsgálatokat követő minősítések alapján szükséges: 

• javítások. 
 

Ezeket egészítik ki a teljes szolgálatképtelenséget, illetve szolgáltatási színvonal 
csökkenést követő: 

• szükség szerinti és baleseti javítások, 
 

                                                           
3 A tervszerű karbantartási rendszerek hierarchikus rendjében a különböző szintű és tartalmú karbantartási 
elemek esedékességét meghatározó minta, amelynek az alapja lehet naptári nap, üzemidő: üzemnap, 
üzemóra, teljesítmény: futásteljesítmény, motorfordulatszám, vagy ezek kombinálásával generált egyéb 
mutató. 
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amelyek ugyan nem tervszerűek, de a munkaidő és alkatrész igényük a járművek a 
járművek ismeretében mégis előre tervezhetők. Pontosabban a tervszerű munkák végzése 
mellett egy bizonyos létszámot és költséget fenn kell tartani a szükség szerinti javításokra 
is. 
 

A tényleges fizikai munkavégzést egy széleskörű adminisztratív tevékenység egészíti ki, 
amelynek az elemei a: 

• tervezés, 
• az alapbizonylatok kiállítása és kezelése, 
• különböző nyilvántartások vezetése, 
• a különböző munkák és anyagok megrendelése, 
• és a különböző műszaki értékelések, elemzések. 

 
Mindkét tevékenység hátterét a műszaki dokumentáció adja, ezek a: 

• szabványok, rendeletek, UIC Döntvények,4 
• kezelési és karbantartási utasítások, 
• javítási technológiai utasítások, 
• műszaki leírások, 
• és a rajzdokumentáció. 

 
 
6. Új fenntartási rendszerek 

 
Az 1950-es évek végén, illetve az 1960-as évek elején az Amerikai Egyesült Államokban 

gyorsan fejlődő légi közlekedés biztonsági igényeit a klasszikus fenntartási módszerekkel 
nem tudták minden esetben kielégíteni. Bizonyos, gyakori meghibásodásokkal üzemelő 
géptípusoknál ugyanis nem vezetett eredményre sem a karbantartási ciklusok idejének 
csökkentése, sem pedig a tartalmának megváltoztatása. Gyakoriak és egyszerűen 
megelőzhetetlenek voltak a súlyos baleseteket okozó váratlan meghibásodások. 
Kutatásokat kezdtek a hibák kezelésére szolgáló legmegfelelőbb módszerek kidolgozására, 
amelybe később a hadi tengerészet is bekapcsolódott. A kutatások eredménye két alapvető 
jelenségre világított rá, amely az olyan bonyolult és összetett berendezések, mint légi 
közlekedési eszközök lehetetlenné tette a klasszikus fenntartási rendszerek eredményes 
alkalmazását. A bonyolult, összetett berendezések esetében az alrendszerek meghibásodási 
ráta függvénye a klasszikus „fürdőkádgörbével” nem minden esetben egyezik meg, A jól 
működő berendezések idő előtt történő megbontásával lényegesen több hiba lehetőséget 
építünk be a rendszerbe, mint amennyi megbontás nélkül benne van. A javítást követő 
üzembe helyezéssel ugyanis elölről, a kezdeti meghibásodások szakaszára jellemző nagy 
hibaszámmal indul a „fürdőkádgörbe”. A kutatások eredménye a megbízhatóság központú 
fenntartási rendszer (RCM) kidolgozása volt. A rendszert működtető alapelveket 1967-ben 
hozták nyilvánosságra és a Boeing 747 típusú utasszállító gépek karbantartási 
programjának kidolgozásánál alkalmazták először sikeresen. 

 
Az 1980-as évek drága és költséges fejlesztéseinek eredményeként megjelenő új 

vontatójárművek, motorvonatok és az úgy nevezett nagyértékű személykocsik magas 
beszerzési ára új hibaszemléletmód és fenntartási stratégia bevezetésére kényszerítette a 
vasúttársaságokat. Az új járművek forgalomba állításának kezdeti beruházási költsége 
lényegesen magasabb volt a hasonló teljesítményű hagyományos járművekénél. A digitális 

                                                           
4 Az UIC - Nemzetközi Vasútegylet által kidolgozott műszaki előírások 



Kihívások és tendenciák a vasúti járművek karbantartásával kapcsolatban 
 

56 

vezérlési technika és a jelentősen túlméretezett félvezető elemek alkalmazása miatt 
azonban megbízhatóbban üzemeltek. A zárt forgórészű indukciós vontatómotorok 
fenntartási igénye számottevően alacsonyabb volt a hagyományos rendszerekben 
alkalmazott egyenáramú soros és hullámos áramú vontatómotorokkal szemben. A kezdeti 
beruházási költségek a járművekre egész életükben fordított kiadásoknak azonban csak a 
töredékét jelentik. Ezért a várható kiadásokat elemezve egyértelműen bizonyítást nyert, 
hogy a kezdeti „nagy beruházás” a későbbiekben lényegesen alacsonyabb üzemeltetési és 
karbantartási költségekkel jár. 

 
Az új járművek üzembe állításával járó előnyös tulajdonságok kihasználása új 

követelményeket állított fel a járműfenntartási rendszerekkel szemben. Ezek: 
 

• a járművek üzemkészségének-rendelkezésre állásának, megbízhatóságának 
növelése, 

• a fenntartási tevékenység hatékonyságának növelése, pontosabban a munkaerő 
felhasználás és eszközkihasználás növelése, valamint a költségcsökkentés, 
illetve az optimális költségfelhasználás biztosítása. 

 
A járműfenntartási tevékenység során egyre fontosabb szerepet kaptak az: 
 

• LCC-(L ife Cycle Cost)-élettartam költségszámítások és az új követelményként 
jelentkező, 

• RAMS analízisek, 
• a hibafa-analízisek, a blokkdiagram módszer alkalmazása, 
• és az ezeket támogató önálló megbízhatósági számítások. 
•  

Ezeknek az alapját a megbízható jármű teljesítményi és üzemi, valamint fenntartási 
adatok nyilvántartása képezi. 

 
Az új karbantartásai rendszerek kidolgozása három irányban indult el. Ezek közül az 

egyik a klasszikus karbantartási rendszerek átalakítása, megfeleltetése az új RAMS és LCC 
követelményeknek. A másik fő irány a repülőgépiparban, illetve más területeken már 
sikeresen alkalmazott megbízhatóság központú RCM (Reliability Centered Maintenance) 
karbantartási rendszer bevezetése a vasúti járművek esetében. Ez utóbbi számára megfelelő 
alapot adott az a tény, hogy az új vasúti járműveken alkalmazott, önálló életet élő 
bonyolult berendezések, fő szerkezeti egységek mindegyike már nem volt jellemezhető a 
klasszikus meghibásodási ráta függvénnyel. Ezen kezdetben a vasúti járművek esetében az 
úgynevezett kombinált, futásteljesítményen és üzemidőn alapuló fenntartási rendszerek 
bevezetésével próbáltak segíteni. A harmadik kínálkozó megoldás az előző kettő 
különböző kombinációja. 

 
Az új, nagy értékű járművek forgalomba állítása - amelyeknek a beszerzési költsége a 

teljes élettartam költségük a 80 %-át is elérheti - a korábban bevezetett gyakorlattól 
eltérően lényegesen hatékonyabb felhasználásukra és új üzemeltetési szemléletmód 
bevezetésére kényszerítette a vasúttársaságokat. A karbantartási és tisztítási tevékenység a 
személyszállító járművek esetében a járműfordulók, illetve a menetrend elemeivé váltak. 
Nagyobb hangsúlyt kapott a forgalommentes időszakokon történő fenntartási 
munkavégzés, napközben a reggeli és a délutáni csúcsidőszak között, illetve éjszaka. A 
járműfenntartás és tisztítás technikai feltételrendszerének módosulása jelentősen növeli a 
járművek üzemképes állapotban való „tartózkodás” időtartamát. Az új üzemeltetési 
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szemléletmód bevezetése tág teret adott az új fenntartási rendszerek vasúti járművek 
esetében történő alkalmazásának is. A hatékonyság növelés ebben az esetben a beruházási 
költség csökkentését eredményezi, az azonos feladat elvégzéséhez jobb üzemkészség 
esetén lényegesen kevesebb járműre van szükség, illetve az adott járműparkkal, jobb 
üzemkészséggel több munkát lehet elvégezni. Az új elemekkel gazdagított vasúti jármű 
fenntartási rendszerek a vasúti üzem tevékenységét meghatározó menetrendi kötelezettség 
miatt továbbra is megőrzik a tervszerű és megelőző jellegüket. 
 
A megbízhatóság központú karbantartási rendszer (RCM) 

Az új karbantartási eljárások keresésére indított kutatások során megállapították, hogy a 
bonyolult gépeket, berendezéseket alkotó alrendszerek meghibásodási ráta függvénye hat 
különböző mintával jellemezhető. Megállapították továbbá azt is, hogy repülőgépek 
esetében csak néhány alárendelt szerepet játszó nem meghatározó szerkezeti elem 
meghibásodása alakul a klasszikus „fürdőkádgörbe” szerint. Hasonlóan alacsony a kései 
meghibásodásokra jellemző progresszív görbével leírható kopási zónával rendelkező 
berendezések aránya. Ezzel szemben jelentős az olyan berendezések száma, amelyekre a 
korai meghibásodások a jellemzőek. A repülőgépek esetében ez utóbbi egy megfelelő 
időpontban megszakított „fürdőkádgörbét” jelent. 
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7. ábra: Az RCM rendszerben a különböző berendezések meghibásodásának jellemzésére használt 
hat meghibásodási ráta függvény minta 

 
 

A légi forgalom biztonsága ugyanis megköveteli a repülőgépek leállítását meghatározott 
számú felszállás után. A karbantartás megbízhatóság központú megközelítése a hiba 
valószínűségének megfelelő karbantartási stratégia kiválasztásán alapul, amelyben 
meghatározó szerepet játszik a biztonság, a megbízhatóság. Sikeres alkalmazásának 
feltételei: 

 
• megfelelő számítástechnikai háttér kialakítása, (gyors és nagy kapacitású 

számítógépek) 
• karbantartási adatbázis létrehozása és állandó frissítése, 
• a műszaki állapot állandó figyelemmel kísérése,  
• a célnak megfelelő hibaanalízis megválasztása, 
• a rendszer állandó módosítása az analízis eredményei alapján. 
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Élettartam költségek (LCC) 
Az 1980-as évek drága és költséges fejlesztései nyommán megjelenő új vontató járművek 

magas beszerzési ára új szemléletmód bevezetésére kényszerítette a vasúttársaságokat. 
Igaz, hogy a beszerzési áruk lényegesen magasabb volt a hasonló teljesítményű 
hagyományos járművekénél, a digitális vezérlési technika és a félvezető elemek 
alkalmazása miatt azonban megbízhatóbban üzemeltek, a zárt forgórészű indukciós vontató 
motorok alkalmazása miatt a fenntartási igényük is számottevően alacsonyabb volt. Mivel 
a beruházási költség a járművekre egész életükben fordított költségeknek csak a töredékét 
jelenti, ezért a várható kiadásokat elemezve egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a kezdeti 
„nagy beruházás” a későbbiekben lényegesen alacsonyabb üzemeltetési és karbantartási 
költségekkel jár. Az élettartam költség analízisek alkalmazása további számos üzemeltetési 
és karbantartási költségcsökkentést eredményező műszaki megoldás kifejlesztését és 
bevezetését segítette elő az 1990-es évek elejétől, illetve segíti elő napjainkban is. 
 

Személyvonati
mozdony

Tehervonati
mozdony

Nagysebességű
motorvonat

(ICE 3)

22,7 %

46,4 %

31,3 %

11,7 %

73,8 %

14,4 %

80,8 %

7,8 %

11,4 %

Beruházás

Energia

Fenntartás

 
 

8. ábra: A korszerű vasúti járművek élettartam ciklus költségeinek alakulása napjainkban 
 
 
LCC/RCM karbantartás (ÖBB) 

Az Európai Közösség tagállamaiban működő vasúthálózatokon kialakuló versenyhelyzet, 
a konkurrencia megjelenése a vasúti teher- és személyszállítási piacon és az állami 
költségvetési támogatások jelentős mértékű csökkenése új helyzet elé állította a saját 
hálózatukon egykor monopolhelyzetben lévő nemzeti vasúttársaságokat. Amíg korábban a 
vasúttársaságok a közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges törvényi 
kötelezettségeiknek eleget téve a járműveik karbantartását egyfajta belügyként kezelték, 
napjainkban a járművek műszaki állapota, biztonsága, megbízhatósága és ezek megfelelő 
színvonalú biztosításához szükséges fenntartási költségek alapvető tényezőkké váltak. A 
vasúttársaságok rákényszerültek, hogy a piaci versenyhelyzetük erősítése érdekében az 
iparban, valamint a légi és közúti közlekedésben sikeresen alkalmazott módszereket 
átvegyék, és alkalmassá tegyék a vasúti járművek karbantartására. Ennek a folyamatnak az 
egyik jellegzetes terméke az ÖBB Technische Services-nél kidolgozott és jelenleg 
bevezetés alatt álló LCC/RCM karbantartási rendszer. A rendszer lényege, hogy sikeresen 
ötvözi az RCM rendszerek előnyeit az élettartam költségek minimalizálását célzó 
törekvésekkel. A megbízhatóság magas értékének biztosítása minél alacsonyabb 
karbantartási költséggel látszólag egymásnak ellentmondó, de nem kielégíthetetlen 
követelmények. 
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9. ábra: Az ÖBB 1016 és 1116 sorozatú, Taurus mozdonyain alkalmazott LCC/RCM karbantartási 

rendszere 
 
 

A rendszer a tervszerű megelőző karbantartási rendszereknél már sikeresen alkalmazott 
karbantartási költség görbéből indul ki. Az új követelmény rendszernek megfelelően a 
koordináta tengelyek új értelmezést nyertek. A görbék sajátossága, hogy a megbízhatóság 
értékének minden jármű esetében van egy alsó határa, amelyet akkor is produkál, ha a 
megelőző jellegű karbantartására egy fillért sem költünk. A megbízhatóság felső határát 
pedig a megelőző jellegű karbantartások költségeinek minden határon túl történő 
növelésével sem tudjuk túllépni. Az alsó és felsőhatárok között lévő játéktér az, ami 
rendelkezésre áll fenntartási költségek célszerű felhasználására. Természetesen ebben a 
tartományban van az LCC költség minimum. A rendszer sikeres működésének 
elengedhetetlen feltétele az LCC költségeket meghatározó és befolyásoló valamennyi 
elem, a kutatás, fejlesztés, a járműjavítói és vontatási telepi karbantartás és az 
alkatrészbeszerzés, felújítás ás tárolás egy kézben tartása, egységes szemlélettel történő 
irányítása.  
 
RAM(S)/LCC karbantartási rendszerek 

A megbízhatóság és karbantarthatóság (RAM), illetve a megbízhatóság, rendelkezésre 
állás, karbantarthatóság és biztonság (RAMS) összetett követelmény rendszereket az 
élettartam költség gazdálkodás elemeivel ötvöző, a kor és a kialakuló piaci versenyhelyzet 
követelményeinek megfelelően az EN 50126:2001 szabvány és az ISO 9001 
szabványsorozat előírásai szerint működtetett hagyományos fenntartási rendszerek. A 
hagyományos és a hosszú évtizedeken át jól bevált vasúti karbantartási szervezetek 
megtartása mellett sikeresen ötvözik a tervszerű megelőző karbantartási rendszer 
jellegzetes elemeit a korszerű módszerek által nyújtott lehetőségekkel. Alkalmazásuk 
feltétele: 
 

• karbantartási adatbázis létrehozása és állandó frissítése, 
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• a műszaki állapot állandó figyelemmel kísérése, 
• a célnak megfelelő hibaanalízis megválasztása, 
• a hiba analízis eredményeinek a beépítése a rendszerbe, 
• tartalék alkatrész készlet menedzselése, stb. 
 

Napjainkban sikeresen alkalmazzák az olasz (FS), a francia (SNCF) vasutak 
járműkarbantartást végző szervezeti egységei, de a nagy nemzeti társaságok mellett ezt a 
módszert alkalmazza sok, saját karbantartó háttérrel rendelkező magánvasút társaság is. Az 
SNCF munkatársainak saját bevallása szerint az általuk, ezzel a rendszerrel végzett 
karbantartás a nagysebességű járművek esetében fele annyiba kerül, mint a külső cégek 
által végeztetett, hasonló megbízhatósági és rendelkezésre állás mutatókat produkáló 
karbantartás. 
 

A vasúti járm űvek karbantartásánál alkalmazott min őségi 
jellemz ők  

A megbízhatóság, az üzemkészség – újabban rendelkezésre állás -, a karbantarthatóság 
és a biztonság - angol szóval Realiability, Avaialability, Maintainability, Safety - a 
műszaki élet számos területén a vasúti járművekhez is kapcsolható szolgáltatások alapvető 
minőségi jellemzői. Az RAMS követelmény rendszer vasúti alkalmazásának feltételeit az 
MSZ EN 50126 Vasúti alkalmazások. A megbízhatóság, az üzemkészség, 
karbantarthatóság és a biztonság előírása és kimutatása című szabvány foglalja egységes 
keretbe. A szabvány által is használt, illetve gyakran hivatkozott mennyiségi és minőségi 
jellemzők a következők: 
 
 
 

Megnevezés Képlet Megjegyzés 

 

Megbízhatóság 
 

 

( ) ( )∫=
ττλτ d

eR  
vagy az 
( ) t*etR λ−=  

 
A megbízhatóság annak a 
valószínűsége, hogy egy berendezés a 
tőle elvárt funkciót az adott feltételek 
között vagy az adott időintervallumban 
teljesíteni tudja. Egy dimenzió nélküli, 
általában %-ban megadott szám. Értéke 
a két képlettel határozható meg, ahol λ  
= állandó. 
 

 

Hibavalószínűség 
 

 
( ) ( ) }{ t:PtF <ωτω=τ   

vagy az  
( ) ( )tR1tF ττ −=  

 

 
A hibavalószínűség annak a 
valószínűsége, hogy egy alkatrész nem 
fogja teljesíteni a tőle elvárt funkciót az 
adott körülmények között vagy az adott 
időintervallumban. Egy dimenzió 
nélküli szám, amelyet általában %-ban 
adnak meg. 
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Megnevezés Képlet Megjegyzés 

 

Hibavalószínűség 
eloszlás 

 

 

( ) ( )
dt

tdF
tf τ

τ =  

 
Egy alkatrész meghibásodásának a 
valószínűségét adja meg a tt ∆−  
időintervallumban. A t idő számítása az 
üzemeltetés kezdetével indul. Értéke 1/t 
dimenziójú szám. 
 

 

Meghibásodási 
ráta 
 

 

( ) ( )
( )tR

tf
t

τ

τ=λ  

 
A hibák valószínűségének alakulása egy 
adott idő intervallumban. 1/t dimenziójú 
szám. 

 
3. táblázat A karbantartási tevékenység jellemzésére használt mennyiségi  

és minőségi mutatók 
 
 

Karbantarthatóság 
A karbantarthatóság egy gép, berendezés azon tulajdonsága, amely lehetővé teszi az 

adott körülmények között az állapotának a megőrzését, illetve visszaállítását annak 
érdekében, hogy a tőle elvárt eredeti funkciót teljesíteni tudja.  
Számszerű jellemzésére több paraméter is alkalmazható, mint például az átlagos kiesési 
idő, a karbantartások között eltelt átlagos idő vagy megtett távolság, a karbantartásra 
fordított átlagos idő, az átlagos helyreállítási idő, stb. A legfontosabb és leggyakrabban 
használt jellemző azonban ezek közül az átlagos javítási idő (MTTR)5. 
 

Biztonság 
A biztonság definíció szerint az elfogadhatatlan károsodási kockázattól való mentességet 

jelenti. Minőségi jellemzésére az ipari berendezések esetében a karbantartási tevékenység 
esetében használtakhoz hasonló paramétereket alkalmaznak, mint például a veszélyes 
hibák között eltelt átlagos idő vagy a biztonsági rendszer meghibásodásai között eltelt idő. 
A vasúti járművek esetében kisebb a jelentősége, mivel a karbantartásba bevont járművek 
üzemidő függvényében állandóan csökkenő általános műszaki állapota soha nem érheti el a 
közlekedésbiztonság szempontjából meghatározó üzemveszélyes szintet. 
 
 
7. Vasúti jármű diagnosztikai berendezések 

 
Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett gyors fejlődés hatására vasúti járművek műszaki 

állapotát, ellenőrző, figyelő és felügyelő diagnosztikai berendezések három nagy területen 
nyert teret napjainkban. Ezek az új funkciókkal kiegészített, 1980-as évek végén megjelent 
járműfedélzeti rendszerek, a műhelyi és a pályamellé telepített diagnosztikai berendezések. 
 

                                                           
5 Az átlagos helyreállítási idő (MTTR) definíció szerint az összes helyreállítási idő osztva a meghibásodások 
számával. Azt mutatja meg, hogy átlagosan mennyi idő telik el a hiba előfordulása és a gép, berendezés 
javítás utáni ismételt üzembe helyezése között. 
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Járműfedélzeti rendszerek 
Az elmúlt évtizedekben a vasúti járművek felépítése a korábbiaknál nem látott mértékű 

egységesülésen ment keresztül és a járművek szerkezeti felépítése jelentősen 
bonyolultabbá vált. Emellett a járműveken korszerű digitális irányítástechnikai rendszerek 
jelentek meg. A járművekben zajló folyamatok jelentős része a járműbe beépített, ipari 
kivitelű, folyamatirányító számítógépek irányítják. Ezeknek a folyamatoknak az 
irányításához folyamatosan szükség van adatokra az irányítandó berendezés állapotáról és 
működési jellemzőiről. Mindezekből következően a jármű üzemének és folyamatainak 
irányítása révén már számos valós idejű adat áll rendelkezésre a gép állapotáról is. Ezeket 
az adatokat nagyon jól fel lehet használni a diagnosztikai berendezés bemenő adataiként. A 
vasúti járművek diagnosztikai rendszereit a vonat-jármű-alrendszer hierarchia szerint lehet 
áttekinteni. A vasúti járművek fedélzeti diagnosztikai rendszereinek két alapvető területe 
van úgymint az üzemi diagnosztika és a karbantartási diagnosztika. Mindkét esetben a 
diagnosztika működésének alapvető folyamata az, hogy a rendszer „figyeli” a járműben 
zajló folyamatokat és hiba jelentkezése esetén (pl. valamely folyamatjellemző eltér az 
előírt értéktől pontosabban nincs az üzemállapot által meghatározott, előírt értékhatáron 
belül; hibafelismerés), azt tárolja és továbbítja a kijelzőre, ahol megjelenik a megfelelő 
hibaüzenet és az, hogy a mozdonyvezetőnek mit kell tenni a hibajelenség elhárításához. 

 
A rendszer egy a működés szempontjából a fő rendszertől leválasztott, külön erre a célra 

kialakított, de természetesen a rendszerben elhelyezett egysége végzi a rendszer ún. 
öntesztjét (lényegében működésvizsgálat) az üzembe helyezés előtt. Üzemi diagnosztika 
esetén a kijelzőn az aktuális, fennálló hibák listája látható illetőleg az elhárításukhoz 
szükséges, megteendő intézkedések. A karbantartási diagnosztika feladatából adódóan a 
jármű múltjára vonatkozó hibaadatokat tárolja és egy szűrő segítségével például bizonyos 
hibajelenségre, -típusra vagy alrendszerre vonatkozóan célirányosan lehet keresni adatokat 
a jármű üzeméről. A rendszernek ez a része szolgáltatja az úgynevezett környezeti 
adatokat, valamint az egyes hibajelenségek esetére vonatkozó javítási javaslatot. 
 
 
Műhelyi diagnosztikai berendezések 

A különböző gépek, berendezések műszaki állapotának megbontás nélküli ellenőrzésére, 
felülvizsgálatára szolgáló készülékek másik nagy csoportját a karbantartó műhelyekben 
használt telepített, illetve hordozható berendezések alkotják. Egyszerűbb formájukban csak 
a műszaki jellemzők mérésére, alkalmasak, az újabbak pedig már a működési funkciók 
ellenőrzését, illetve a mért adatokat kiértékelve a karbantartás elvégzéséhez szükséges 
minősítést is elvégzik és dokumentálják. A vasúti járművek fenntartásánál leggyakrabban 
használt műhelyi diagnosztikai berendezések:  
 

• tengelyterhelés mérő, 
• ultrahangos és mágneses repedésvizsgáló berendezések, 
• nyomkarima és kerékpár méretellenőrző berendezés, 
• fékvizsgáló berendezés, 
• olajvizsgáló készülék, lobbanáspont, átütési szilárdság vizsgálatára, 
• adagolószivattyú próbakészülékek. 

 
Pálya mellé telepített diagnosztikai berendezések 

Feladatuk a közlekedő járműveket keletkezett üzemveszélyes sérülések kiszűrése és ezzel 
a nagyobb kárral és súlyos sérülésekkel járó balesetek megelőzése. 
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A pálya menti diagnosztikai berendezések több mint 30 éves múltra tekintenek vissza. 
Tulajdonképpen az első telepített berendezések a raktári vágányokon lévő rakmintakapuk, 
valamint vágányhídmérlegek voltak. Ezen utóbbiak alapvető funkciója ugyan a kocsiban 
rakott árú tömegének meghatározása volt, de alkalmasan kialakított mérlegeknél a súly 
eloszlásról is képet lehetett kapni és lehetőség nyílott rakomány igazítás révén az 
egyenletes keréknyomás biztosítására, mely közlekedésbiztonsági szempontból egy 
alapvető tényező. Az első diagnosztikai berendezések az akkor még nagy számban 
közlekedő siklócsapágyas kocsik hőnfutásának megakadályozására alkalmazták. 
Nevezetesen ha az ágytokokban az olajmennyiség valamilyen ok miatt például: ágytok 
repedése, vagy a kenőkészülék meghibásodása miatt nem volt megfelelő mennyiségű, 
szintű akkor az a csapágy, illetve csap túlmelegedéséhez nem egy esetben töréséhez 
vezetett. Ugyancsak egy esetleges kíméletlen tolatási művelet vagy nem kellően 
összehúzott vonatnál fékezés közbeni ráfutásnál a csapágy elmozdulhatott ezzel a kenőfilm 
eltűnt és szintén hőnfutás, súlyosabb esetben illetve, ha ez nem került megállapításra, 
csaptörés következett be. E diagnosztikai berendezések alkalmazásának sikere számos 
baleset megakadályozása a fejlesztőket újabb diagnosztikai berendezések fejlesztésére 
inspirálta. Így az elmúlt három évtizedben a következő berendezések kerültek 
kifejlesztésre: 
 

• hőnfutás jelzők a kerékpárok gördülő csapágyak különböző típusaival ellátott 
járművekhez; 

• keréktárcsák keréktárcsa és féktuskók érintkezési felületének, továbbá a 
kerékpárokon lévő féktárcsák melegedésének figyelemmel kísérésére szolgáló 
berendezések; 

• a jármű futás közben a kerékpárok futófelületeinek ellenőrzése felrakódás, 
laposodás szempontjából; 

• a járművek alá bekötött kerékpárok kerék menet közbeni kerék terhelésének 
figyelemmel kísérése és a kerékterhelések eltérésének felügyelete; 

• mindenekelőtt nyitott teherkocsiknál a rakományok ellenőrzése a pálya mellé 
telepített érintkezés nélküli vizsgáló berendezésekkel. 

 
Az említett berendezések kezdetben egy-egy speciális feladatra szolgáltak. Jelentőségük 

növekedésével továbbá a különböző európai vasutaknál történt szervezeti változásokból 
adódó érdekeltségi viszonyok megváltozásával a berendezések alkalmazása mind a 
járműtulajdonosoknál, mind az infrastruktúra üzemeltetőinél és tulajdonosainál nagy 
jelentőségre tettek szert és ma már szinte kifejezetten a felsorolt célú berendezéseket 
együttesen használják. A kapott adatok részben közlekedésbiztonsági célokat, részben 
járműfenntartási célokat szolgálnak.  
 
 
8. Összefoglalás 

 
Az európai közlekedésben és a műszaki feltételrendszerben az új koncepciójú járművek 

megjelenése meghatározó jelentősége volt és van a járművek üzemelésére és 
karbantartására. Az előadás alapvetően a járműfenntartási tevékenység technikai 
feltételeinek változásáról, valamint a járműfenntartási filozófiában végbement alapvető 
módosulásokról kíván bevezető információkat adni. Így bemutatásra került a járművek 
fenntartási rendszerének fejlődési folyamata kezdve a gőzmozdonyok klasszikus 
karbantartási rendszerétől a mai járművek fenntartási rendszeréig. Az informatika adta 
lehetőségek kedvező hatással voltak a járműfenntartási elvek fejlődésére az elvek 
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alkalmazása pedig mind a fenntartás mind az üzemeltetés gazdasági mutatóinak 
jobbítására. Így az előadás részletesen foglalkozott a különféle karbantartási, valamint 
megbízhatósági jellemzők paramétereinek bemutatására. Az előadásban jelentős szerepet 
kaptak az új fenntartási rendszerek gyakorlati alkalmazási példái, valamint a diagnosztikai 
lehetőségek bemutatása mind járműves, mind pedig infrastrukturális vonatkozásban 
egyaránt.  
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