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1. Dokumentum rendeltetése 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés jelen Kezelési Utasítása a MIREL VZ1 vonatbe-
folyásoló berendezés 2000.5.15-én kelt, 153VZ1 sz. Kezelési Utasításából indul ki. A jelen-
legi változat v04 változatú MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés működését ismerteti. 

A Kezelési Utasításba a következő függelékek lettek bedolgozva: 

1. MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés Kezelési Utasításának kiegészítése a beren-
dezés műszaki biztonsága követelményeiből adódó, 2000.10.11.-én kelt 1. sz. Függe-
lékével („Üzembe helyezés és üzemelés befejezése”, „Adatok betáplálása”, „Meghibá-
sodások jelzése” részek kiegészítése). 

2. MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés Kezelési és Diagnosztikai Utasításának ki-
egészítése a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés sorozatos telepítése jóváha-
gyott Műszaki Követelményei (257VZ1:040305) 1. sz. Függelékéből adódó, 2004.5.11.-
én kelt 2. sz. Függelékkel. 

3. Működés LS specifikáció szerinti módosítása és EVM szerinti működés bedolgozása a 
MÁV Rt. fedélzeti vonatbefolyásoló berendezés és az éberségi berendezés funkciós 
fektetett követelményeit tartalmazó füzet (2007.12.10., 738VZ1:060112) szerinti integrá-
lása, MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés módosításai specifikációi MÁV Rt. köve-
telményei (412VZ1:071203) szerinti integrálása és a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló be-
rendezés sorozatos telepítése Műszaki Követelményei (257VZ1:70525) 2. Függeléke 
alapján. 

4. Működés LS specifikáció szerinti módosítása a v03 programfelszerelés próbaüzemelte-
tése befejezése után és működés EVM specifikáció szerinti 160 km/ó sebességre törté-
nő kibővítése a MÁV Rt. fedélzeti vonatbefolyásoló berendezésre és éberségi berende-
zésre fektetett követelményei füzete (738VZ1:081020) alapján. 

5. Működés LS specifikáció szerinti módosítása a SHP (1054VZ1:120910) specifikáció és 
műszaki leírás alapján, az üzemeltetés felvetéseit is beleértve. 

6. MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés Kezelési Utasításának a rendszer műszaki 
feltételeivel (257VZ1:110610) összhangban történő kiegészítése és módosítása. Kiegé-
szítés készenléti üzemmódok működésével és az ETCS vonatbefolyásoló berendezés-
sel történő együttműködéssel. 

7. MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés Kezelési Utasításának frissítése és módosí-
tása a rendszer Műszaki Feltételeivel (257VZ1 - 190121) összhangban lett megvalósít-
va. 
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2. Általános jellemzés 

A MIREL VZ1 a vasúti vontatójárművek vonatbefolyásoló berendezésének mobilis része. A 
berendezés Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Lengyelországban üzemel-
tetett vasúti vontatójárművek számára rendeltetett. A rendszer az LS és az EVM, SHP típu-
sú vonali infrastruktúrákkal kompatibilis és együttműködik az ETCS és EVM fedélzeti vonat-
befolyásoló berendezésekkel. A MIREL VZ1 nyitott rendszer, ami lehetővé teszi a 
vontatójárműre átvitt pályainformációk másfajta átvitelének módjával történő esetleges jövő-
ben kiegészítését is. 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés feladata a mozdonyvezető éberségének köve-
tése, a vonali infrastruktúra információinak mozdonyvezető vezetőállására megvalósított 
átvitele, a legnagyobb sebesség ellenőrzése a vasúti vontatójármű legnagyobb megenge-
dett sebessége figyelembevételével, a beállított sebesség és a vonali infrastruktúrától foga-
dott információk ellenőrzése. A rendszer további feladata a mozgás kiválasztott és valós 
iránya összhangjának követése, a vasúti vontatójármű távirányítással, rádióállomás közvetí-
tésével történő megállítása parancsainak kiértékelése és az álló vasúti vontatójármű befé-
kezettségének ellenőrzése. 

A teljesen összeállított MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés alapegységből, a moz-
donyvezető vezetőállásain elhelyezett egy-egy jelzésképismétlőből és egy-egy jelzőkürtből 
tevődik össze. Az alapegység és a jelzésképismétlők kölcsönös átkapcsolását soros adatát-
vitelű vezeték valósítja meg. A berendezés esetlegesen, a MIREL VZ1 rendszer igényelt 
konfigurációjától függően egy jelzésképismétlővel is üzemeltethető. A MIREL VZ1 egy és 
két vezetőállású vasúti járműveken is alkalmazható. A rendszer egyaránt konfigurálható 
olyan vasúti járművek számára, amelyeken igényelt a vonali információknak a mozdonyve-
zető vezetőállásra biztosított átvitele, de olyan járművek számára is, amelyek vonali infrast-
ruktúrát nélkülöző pályákon közlekednek. A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés villa-
mos- és dízelmotoros vasúti vontatójárműveken, továbbá vezérlőkocsikon is alkalmazható. 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés táplálását a vasúti jármű akkumulátortelepe 
biztosítja. A MIREL VZ1 rendszer konfigurálása az akkumulátortelep feszültségtől függően 
történik. A vonatbefolyásoló berendezés kezelése és vezérlése kizárólag a mozdonyvezető 
vezetőállásáról, a jelzésképismétlő és egyéb elemek, mint a vasúti jármű vezérlőpultján el-
helyezett éberségi nyomógombok és egyéb vezérlőelemek közvetítésével történik. A MIREL 
VZ1 vonatbefolyásoló berendezés kezelése a vontatójármű géptermében semmilyen tevé-
kenységet nem igényel. 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés biztonságos rendszer felfogáson alapuló elekt-
ronikus számrendszer. A biztonságos működést megkettőzött processzoregység, különle-
ges felügyelő áramkörök csoportja, vonali információk kétcsatornás átvitele, a menetsebes-
ség, megtett táv és a menetirány kétcsatornás mérése biztosítja. A jelzésképismétlőket 
külön e célból tervezett tartalék (redundáns) egycélú egylemezes számítógépek alkotják. Az 
alkalmazott alkatrészbázis megfelel a megbízhatóság és az ellenállóképesség igényes fel-
tételeinek. 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés egyszeri és folyamatos autodiagnosztikát vé-
gez, ami lehetővé teszi a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés valamennyi része és az 
együttműködő egységek helyes működése működési próbájának elvégzését. A berendezés 
a működési próba elvégzésén és a megelőző ellenőrzésen kívül semmilyen karbantartást 
nem igényel. 
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3. Rendszer összeállítása 

Teljesen összeállított rendszer: 
§ alapegység 1 db 
§ jelzésképismétlő 2 db 
§ kürt 2 db 

Kötelező együttműködő működési egységek: 
§ éberségi nyomógombok és pedálok számuk és típusuk a vasúti 

 vontatójármű típusától függően 
§ tengely-fordulatszám inkrementális leolvasója 1 db 
§ fék-fővezeték nyomásérzékelője 1 db 
§ regisztráló berendezés 1 db 

Választható együttműködő működési egységek: 
§ vonali infrastruktúra jeleinek leolvasója választható, esetlegesen 4, 2, 0 db 
§ sebességmérő vasúti vontatójármű típusától függően 
§ vezérlőrendszer vagy ARR vasúti vontatójármű típusától függően 

(automatikus sebességszabályozás) 
§ rádióállomás  vasúti vontatójármű típusától függően 
§ SHP rendszer vasúti vontatójármű típusától függően 
§ ETCS rendszer vasúti vontatójármű típusától függően 

CLK

MEM

WD

K

SPI

ST1

ST2

ERR

1. vezetőállás 2. vezetőállásgépterem

jelzésképismétlők

alapegység

kürtök

éberségi
nyomógombok
és pedálok

kódleolvasók

nyomásleolvasó

tengelyforgás-leolvasó

rádióállomás

SHP

ETCS

sebességmérő/regisztrálás

vezérlőrendszer

MIREL
IRC
SNMAÍ Č
OTÁČOK

 

Megjegyzés: A rendszer összeállításának vázlata szemléltető jellegű. A rendszer összetevő-
inek szerkesztés- kivitelezése eltérő lehet. 
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4. Alapegység 

Az alapegység a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés működése üzemeltetési felada-
tai többségét: 
§ vonali részről átvitt információk szűrését és dekódolását, 
§ vasúti vontatójármű impulzusos tengely-fordulatszámmérő jelének (menetsebesség, 

lefutott távolság mérése, menetirány kiértékelése) szűrését és kiértékelését, 
§ biztonsági algoritmusok kiszámítását, 
§ fék-fővezeték nyomásának érzékelését, 
§ bemenetek (vezérléskapcsolók, éberségi nyomógombok és pedálok, vezérlőkontrollerek, 

mozdonyvezető fékezőszelepe, irányellenőrzők, vontatási nemek átkapcsolója, ....) leol-
vasását, 

§ kimenetek (elektropneumatikus szelep, kürtök vezérlése, kék és vörös jelzése, …) készí-
tését, 

§ jelzőképismétlőkkel lebonyolított kommunikációt, 
§ rendszer diagnosztikáját, 
§ rendszer működési próbáját, 
§ indikációt biztosítja. 

Az alapegység mellső pultján 8 indikációs LED jelzőfény található. Az alapegység semmi-
lyen vezérlőelemmel nem rendelkezik, a vonatbefolyásoló berendezés működése során az 
alapegység semmiféle beavatkozást nem igényel. 

Az alapegység táplálását a vasúti vontatójármű akkumulátortelepe biztosítja. A táplálás vé-
delmét a vasúti vontatójármű vonatbefolyásoló berendezése egyéb kismegszakítói között, 
vagy a vasúti vontatójármű típusa által meghatározott más helyen elhelyezett kismegszakító 
biztosítja. A táplálás kismegszakítójának kikapcsolására semmilyen üzemviteli helyzetben 
nincs szükség. A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés többi részének táplálása az 
alapegység közvetítésével történik. 

A BOX3U változatú alapegység szerkesztési kivitelezésének szélességméretei összhang-
ban vannak az IEC 60297 szabvány követelményeivel, az alapszélesség 19´´. Az alapegy-
ség magassága U = 44,450 mm modullal lett tervezve. Az alapegység moduljai alumínium 
dobozban, az indikációs elemek a mellső panelen lettek elhelyezve, a 72 pines, DD típusú 
ipari konnektor a hátsó panelen található.  

A BOXTUG változatú szerkesztés kivitelezésű alapegység moduljai önálló alumínium szek-
rényben vannak elhelyezve és a felszerelés irányától függően két változatban állnak rendel-
kezésre. A mellső panelen a következő kijelző elemek találhatók: 37-pines DB típusú kon-
nektor, 25-pines DB típusú konnektor, 15-pines DB típusú konnektor és két 10-pines 
Hummel M 16 típusú ipari konnektor. 

A BOXKOG változatú szerkesztés-kivitelezésű alapegység moduljai a standard 19”-es, 3U 
magas szekrényekbe történő egyszerű telepítésének érdekében önálló, BOXKOG típusú 
moduláris szerkesztésrendszerű alumínium szekrényben vannak elhelyezve. A mellső pane-
len a következő kijelző elemek találhatók: 37-pines DB típusú konnektor, 25-pines DB típusú 
konnektor, 15-pines DB típusú konnektor és két 10-pines Hummel M 16 típusú ipari konnek-
tor. 

Az alapegység bármilyen helyzetben működőképes, a vontatójárműben történő elhelyezését 
a vontatójármű típusa határozza meg. A szokványos üzemeltetési feltételek és a szerviz 
számára az alapegység mellső panelének olyan elhelyezése szükséges, hogy ez az alap-
egység kiszerelése nélkül hozzáférhető legyen. 
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§ Alapegység mellső paneljén elhelyezett indikációs elemek 

CLK

MEM

WD

K

SPI

ST1

ST2

ERR

 

CLK ZJ1 működés jelzése 

MEM ZJ2 D1 autodiagnosztika jelzése 

WD ZJ3 D2 autodiagnosztika jelzése 

K ZJ4 vonali rész információi átvitelének jelzése 

SPI ZJ5 SPI gyűjtővezetéken lebonyolódó kommuniká-
ció jelzése 

ST1 ZJ6 1. vezetőállással lebonyolódó kommunikáció 
jelzése 

ST2 ZJ7 2. vezetőállással lebonyolódó kommunikáció 
jelzése 

ERR ZJ8 rendszer üzemzavara 

Az indikátorok jelölése OIZJ1 - OIZJ8. A Kezelési Utasítás jobb áttekinthetősége érdekében csak a rövidített ZJ1 - 
ZJ8 jelölést használjuk. 
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5. Jelzésképismétlő 

A jelzésképismétlő a vonali rész mozdonyvezető vezetőállására átvitt információi megjelení-
tését, a vonatbefolyásoló berendezés vonali része vivőfrekvenciája észlelését, a vonatbefo-
lyásoló berendezés végrehajtotta beavatkozások jelzését, a legnagyobb sebesség ábrázo-
lását, továbbá a vonatbefolyásoló berendezés üzemi paraméterei kezelőszemélyzet végezte 
beállítását biztosítja. 

A jelzésképismétlő négyvezetékes kábelhálózattal csatlakozik az alapegységhez, a hálózat 
a jelzésképismétlő táplálását, továbbá az alapegység és a jelzésképismétlő közötti adat-
kommunikációt szolgálja. 

A jelzésképismétlő vagy alumínium dobozban vagy műszerként a pultban helyezkedik el. 
Mellső oldalán négy jelzés kijelzője, kék fény, 4 indikációs LED, három számjegyű alfanu-
merikus kijelzőegység és három kezelő nyomógomb található. Alumíniumdobozos kivitele-
zés esetén a rugalmas kábelbemenet a doboz alsó részén található, a jelzésképismétlő for-
gócsuklós befogása -30° – +210° szögű beállítást tesz lehetővé. A pultban elhelyezett 
jelzésképismétlő kábelbemenete a műszer hátsó oldalán található. A jelzésképismétlő mun-
kahelyzete függőleges. 

A vonatbefolyásoló berendezés azon a mozdonyvezetői vezetőálláson aktív, amelyen a 
vezérléskapcsoló bekapcsolt. 

§ A jelzésképismétlő mellső paneljén elhelyezett indikációs- és vezérlőelemek 

 

 NO1 
§ PRE üzemmódban sárga jelzés 
§ MEN üzemmódban fékvezeték igényelt nyo-

máscsökkenésének jelzése 

 NO2 vörös jelzés 

 NO3 zöld jelzés 

 NO4 
§ PRE üzemmódban körgyűrű jelzés 
§ MEN üzemmódban növelt sebességű üzem-

mód jelzése 

 NO5 éberségellenőrzés jelzése 

 NO6 fényerősség-leolvasó 

75 NO7 75 Hz-es vivőfrekvencia jelölése 

50 NO8 50 Hz-es vivőfrekvencia jelölése 

M NO9 MÁV / MANUÁL jelölése 

 NO10 §.. legnagyobb sebesség csökkentésének jelölése 
§.. állás (mozdulatlan helyzet) jelölése 

 NO11 három számjegyű alfanumerikus kijelzőegység 

 NO12 MÍNUS (mínusz) nyomógomb 

 NO13 PLUS (plusz) nyomógomb 

 NO14 POTVRDENIE (nyugtázva) nyomógomb 

Az indikátorok teljes jelölése OI1NO1 – OI1NO14 és OI2NO1 – OI2NO14. A Kezelési Utasítás jobb áttekinthetősége 
érdekében a rövidített NO1 – NO14 jelölést alkalmazzuk. A szövegből adódik, hogy melyik jelzésképismétlőről van 
szó. 
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6. Üzembe helyezés, üzemelés befejezése 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló rendszerének üzembe helyezése 
a vasúti jármű fedélzeti akkumulátorának bekapcsolásával törté-
nik, az üzembe helyezés semmilyen egyéb tevékenységet nem 
igényel. A vonatbefolyásoló berendezés a bekapcsolást követő-

en végrehajtja az egyszeri D1 autodiagnosztikus tesztet, amit a jelzésképismétlő jelez. 

A vonatbefolyásoló berendezés bekapcsolás utáni működőképességét a következők jelzik: 
§ CLK (ZJ1) indikátor 1 Hz-es frekvenciával villog, 
§ MEM (ZJ2) indikátor állandó fénnyel világít, 
§ WD (ZJ3) indikátor állandó fénnyel világít, 
§ NO11 kijelzőegység D1 feliratot, továbbá a diagnosztikus teszt egyes lépéseinek folya-

matát ábrázolja, 
§ rendszer felfutását négy rövid ZS11 hangjelzés jelzi. 

A rendszer bekapcsolást követően megvalósul az egyszeri D1 diagnosztikus teszt, melynek 
keretében megtörténik az alapegység belső kommunikációja működésének, az alapegység 
és a jelzésképismétlők kommunikációja működésének, a vonali rész információit a fedélzeti 
részbe átvivő áramköröknek, a mozdonyvezető vezetőállása kezelőelemeinek és a vészfék 
elektropneumatikus szelepe működésének diagnosztikája. 

A D1 egyszeri diagnosztikus teszt a rendszer mindegyik üzembe helyezésénél és a rend-
szer szakadatlan működése során minden 24 órában megismétlődik (mindennapos teszt). A 
D1 egyszeres diagnosztikus teszt ismételt futtatása automatikusan, a kezelőszemélyzet 
beavatkozása nélkül történik. Az ismételt indításra a következő feltételek teljesítése után 
kerül sor: 
§ 24 órával az utolsó végrehajtott D1 diagnosztikus teszt után a vasúti vontatójármű első 

megállásakor a teszt automatikusan újra indul; 
§ abban az esetben, ha a vasúti vontatójármű az utolsó diagnosztikus tesztet követő 24 – 

28 órán belül nem ért el nulla menetsebességet, a D1 diagnosztikus teszt ismételten 
nem futtatható és a berendezés üzemzavart jelez; 

§ abban az esetben, ha az EVM specifikáció szerint működő rendszer 0 sebességparan-
csot továbbít, az egyszeri D1 diagnosztikus teszt ismételt futtatása egyéb sebességpa-
rancs átvitele pillanatáig leblokkolt; 

§ az ismételt D1 diagnosztikus teszt futtatása előtt 15 másodperccel a kezelőszemélyzetet 
a jelzésképismétlőn villogó D1 felirat és a ZS10 hangjelzés figyelmezteti. Ha a személy-
zet ez időn belül a  nyomógombot lenyomja, az ismételt D1 diagnosztikus tesz futta-
tását 15 perccel elhalaszthatja. Ha a figyelmeztetés során a  gomb nincs lenyomva, a 
diagnosztikus teszt futtatása automatikusan indul és ilyenkor csak a teszt teljes elvégzé-
se az egyetlen lehetőség. 

A vonali rész információit fedélzeti részbe átvivő áramkörök ellenőrzése a D1 diagnosztikus 
teszt része. A D1 teszt e részének végrehajtásakor a vonali infrastruktúra információinak 
átvitele akkor sem aktív, ha a rendszer már munka-üzemmódban van. A vonali rész infrast-
ruktúrája jeleit a fedélzeti részbe átvivő áramkörök ellenőrzése a D1 teszt felfutásától kezd-
ve kb. 90 másodpercet vesz igénybe. 

A vészfék elektropneumatikus szelepe működésének ellenőrzése is a D1 diagnosztikus 
teszt része. A rendszer a vészfék elektropneumatikus szelepét kétszer működteti, a műkö-
dés a fő-fékvezeték kétszeres rövid nyomáscsökkenésével nyilvánul meg. A vészfék 
elektropneumatikus szelepe működése ellenőrzésének feltétele a vezérléskapcsoló befeje-
zett tesztje, az aktív vezetőállás bekapcsolt vezérléskapcsolója, a vasúti vontatójármű lég-
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nyomásos fékjének oldása. További feltétel, hogy a rendszer nem lehet készenléti üzem-
módban. 

A D1 egyszeri diagnosztikus teszt az vezetőállás kezelőelemei bemenőjeleinek diagnoszti-
káját is tartalmazza. A kezelőszemélyzetet négyszeres rövid hangjelzés és mindkét 
jelzésképismétlőn ábrázolt D1 felirat figyelmezteti a kényszerműveletek elvégzésére. Ha a 
kezelőszemélyzet nem végzi el az előírt műveleteket, a vonatbefolyásoló berendezést egyik 
vezetőálláson sem lehet munka-üzemmódba kapcsolni. A következő kezelőelemekről van 
szó: 
§ vezetőállás vezérléskapcsolója; 
§ irányváltó kar vagy egyéb irányváltó eszköz; 
§ kiegészítő fék nyomáskapcsolójának bemenete. 

Az aktív vezetőállás kezelőszemélyzete a D1 teszt minden futtatása keretében köteles a 
kezelőelemek következő kezelését elvégezni: 
§ vezérléskapcsoló VYPNUTÉ (kikapcsolva) helyzetbe állítása, a másik vezetőállás vezér-

léskapcsolójának is kikapcsolt állásban kell lennie, 
§ irányváltó kar semleges helyzetbe állítása, 
§ irányváltó kar VPRED (előre) helyzetbe állítása, 
§ irányváltó kar VZAD (hátra) helyzetbe állítása, 
§ kiegészítő fék befékezése, 
§ kiegészítő fék oldása. 

A kezelés sorrendjének betartása nem kötelező, az irányváltó kar és a közvetlen fék féksze-
lepének kezelését bekapcsolt vezérléskapcsolóval kell végezni. A műveleteket elegendő a 
mozdony aktív vezetőálláson elvégezni. 

A diagnosztikus teszt egyes lépéseinek elvégzését a jelzésképismétlő D1 felirata előtt levő 7 
szelvény jelzi. Ha a szelvény világít, a lépés nem valósult meg, ha a szelvény elsötétül, az 
adott lépés feltételei teljesültek. Az egyes szelvények jelentősége a következő: 

 

 hely értelme 

 

1. sor 
megvalósult a jelzésképismétlő és az alapegység közötti kommuni-
káció 

2. sor mindkét vezérléskapcsoló elérte a nulla állást 

3. sor 
az aktív vezetőállás irányváltó karja a nulla és a (vasúti vontatójár-
mű típusától függő hátra vagy előre) 1. irány állását elérte 

4. sor 
az aktív vezetőállás irányváltó karja a nulla és a (vasúti vontatójár-
mű típusától függő hátra vagy előre) 2. irány állását elérte 

5. sor a kiegészítő fék mindkét állást (befékezve, oldva) elérte 

6. sor 
a teszt első részében az elektropneumatikus szelep „M” csatornával 
végzett nyitása a fővezeték nyomásának igényelt csökkenését 
eredményezte 

7. sor 
a teszt második részében az elektropneumatikus szelep „C” csator-
nával végzett nyitása a fővezeték nyomásának igényelt csökkené-
sét eredményezte 

A felsorolt lépések elvégzését követően a jelzésképismétlő D1 felirata elsötétül és a rend-
szer munka-üzemmódba kapcsol. 
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Ha a D1 diagnosztikus teszt végrehajtása során a fő fékvezeték nyomása meghaladja a 3,5 
bar értéket, a vasúti vontatójármű bármilyen mozgása tilos. Ha a vasúti vontatójármű mo-
zog, a rendszer nyitja a vészfék elektropneumatikus szelepét, és amíg a vasúti vontatójármű 
mozog, a ZS11 hangjelzés aktív. A D1 teszt minden eddig elvégzett lépése érvényét veszti. 
A vasúti vontatójármű megállítása után a hangjelzés elnémul és a kezelőszemélyzetnek a 
D1 tesztet újra teljes terjedelmében el kell végeznie. A rendszer a vészfék 
elektropneumatikus szelepét csak a vezérléskapcsoló tesztje után zárja. 

A rendszer a D1 diagnosztikus teszt végrehajtása során működő MIREL STB 
port jelenlétét is teszteli. A kommunikáció MIREL STB porttal történő felvételét a 
NO11 kijelzőegység bal felső sarkában vörös pont jelzi. Ha a MIREL STB porttal 

a D1 diagnosztikus teszt végrehajtása során nem valósul meg a kommunikáció, a rendszer 
további működése során a kommunikációt a MIREL STB porttal már nem kezdeményezi és 
önállóan működik. 

Ha a vonatbefolyásoló berendezés diagnosztikája rendszerhibát észlel (kivételt csak a nem 
aktív vezetőállás jelzésképismétlőjével történő kommunikáció zavara képez), a rendszer 
biztonságos állapotba kapcsol és mindkét vezetőállás NO11 kijelző egysége ERR (23. rész) 
feliratot ábrázol A berendezés biztonságos helyzetbe kapcsolása az elektropneumatikus 
szelepet vezérlő két kimeneti csatorna aktiválásával történik. Ha a berendezés bekapcsolás 
után ismételten meghibásodást észlel, a kezelőszemélyzet vasúti vontatójárművet nem he-
lyezheti üzembe. Ha a berendezés már üzembe helyezett vontatójárműnél észlel ismételten 
meghibásodást, a kezelőszemélyzet az üzemeltető ilyen esetre vonatkozó érvényes utasítá-
sait követi. 

A rendszer a D1 diagnosztikus teszt elvégzése után munka-üzemmódban indul. A munka-
üzemmód a D1 teszt elsőleges elvégzése után a rendszer konfigurációjától függően a kö-
vetkező szabályok szerint aktiválódik: 

POS A rendszer konfigurációja a berendezés minden futtatásakor elsődlegesen 
a POS (LS követelményei szerinti tolatás) üzemmódot határozza meg. 

POS A rendszer konfigurációja elsődleges üzemmódként azt az üzemmódot 
határozza meg, amelyikben a rendszer legutolsó kikapcsolásakor műkö-
dött. Ha a berendezés utolsó kikapcsolása valamelyik LS specifikáció sze-
rinti munka-üzemmódban (POS, PRE, VYL, ZAV) történt, a rendszer POS 
(LS követelményei szerinti tolatás) üzemmódban indul. 

TOL A rendszer konfigurációja elsődleges üzemmódként a TOL üzemmódot 
(EVM követelményei szerinti tolatás) határozza meg, a berendezés miden 
bekapcsoláskor ebben az üzemmódban indul. 

TOL A rendszer konfigurációja elsődleges üzemmódként azt az üzemmódot 
választja, amelyikben a berendezés legutolsó kikapcsolásakor működött. 
Ha a berendezés utolsó kikapcsolása EVM specifikáció szerinti üzemmód-
ban (TOL, MEN) történt, a rendszer TOL munka-üzemmódban (MÁV Rt. 
követelményei szerinti tolatás) indul. 

SHP A rendszer konfigurációja minden felfutáskor elsődlegesen SHP munka-
üzemmódot határoz meg. 

SHP A rendszer konfigurációja elsődleges üzemmódként azt az üzemmódot 
választja, amelyikben a berendezés legutolsó kikapcsolásakor működött. 
Ha a berendezés utolsó kikapcsolása SHP specifikáció szerinti üzemmód-
ban történt, a rendszer SHP üzemmódban indul. 
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A berendezés a D1 diagnosztikus teszt ismételt elvégzése után a konfigurációtól függetlenül 
abban a munka-üzemmódban indul, amelyikben a D1 teszt ismételt végrehajtása előtt mű-
ködött. 

A D1 diagnosztikus teszt elsődleges elvégzése után a meghatározott sebesség beállítása a 
konfiguráció szerint történik. A D1 diagnosztikus teszt ismételt elvégzése után az ismételt 
D1 teszt előtt beállított meghatározott sebességgel azonos sebesség beállítására kerül sor. 

A vonatbefolyásoló berendezésnek az üzemeltetés befejezése utáni kikapcsolása a vasúti 
vontatójármű akkumulátor-forrása kikapcsolásával történik. A berendezés bármilyen üzem-
módból történő kikapcsolása semmilyen egyéb tevékenységet nem igényel. 
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7. Vezetőállás aktiválása 

A vonatbefolyásoló berendezés beállítása és kezelése csak arról 
a vezetőállásról lehetséges, amelynek vezérléskapcsolója be-
kapcsolt. 

Ha egyik vezérléskapcsoló sincs bekapcsolva, a vonatbefolyáso-
ló berendezés nem rendelkezik aktív vezetőállással és mindkét 
vezetőállás üzemképtelen. Mindkét kapcsoló egyidejű bekapcso-
lása esetén a rendszer úgy viselkedik, mintha egyik kapcsoló 
sem lenne bekapcsolva. 

Egy vezetőállású vasúti jármű állandóan aktív vezetőállással is 
üzemeltethető. 

Az aktív és nem aktív vezetőállás jelzése a jelzésképismétlő kijelzőin látható, a jelzés módja 
attól a nemzeti és készenléti üzemmódtól függ, amelyikben a rendszer éppen működik. 

Az aktív vezetőállás működő nemzeti és készenléti üzemmódtól függő jelzéseit a Kezelési 
Utasítás következő részei ismertetik. A nem aktív vezetőállás jelzései a következő táblázat-
hoz igazodnak: 

üzemmód nem aktív vezetőállás jelzései 

LS NO11 kijelzőegység ST– : egyik vezetőállás sem aktív 
NO11 kijelzőegység ST1 : 1.vezetőálláson aktivált rendszer 
NO11 kijelzőegység ST2 : 2.vezetőálláson aktivált rendszer 

EVM aktív M (NO9) indikátor, (NO11) kijelzőegység kikapcsolva 

SHP NO11 kijelzőegység ST– : egyik vezetőállás sem aktív 
NO11 kijelzőegység ST1 : 1.vezetőálláson aktivált rendszer 
NO11 kijelzőegység ST2 : 2.vezetőálláson aktivált rendszer 

készenléti üzem-
mód 

jelzés nélkül 

Ha rendszer beavatkozásakor vezetőállás vezérléskapcsolója, vagy ha a rend-
szer beavatkozásakor és a vészfék elektropneumatikus szelepének ezt követő 
nyitásakor a vezetőállás vezérléskapcsolója kikapcsolt állapotban van, a rend-
szer beavatkozását és az elektropneumatikus szelep ezt követő nyitását az 

NO11 jelzésképismétlő kijelzője jobboldali szegmensében megjelenő vörös háromszög jelzi. 
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8. Nemzeti üzemmódok 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés három, LS, EVM és 
SHP nemzeti üzemmód egyikében működhet. Mindegyik nemze-
ti üzemmód saját üzemmódok csoportját tartalmazza, a saját 
üzemmódok egyértelműen meghatározzák a nemzeti vonatbefo-
lyásoló berendezés adott állam területén végzett működése fo-
lyamatának üzemviteli és biztonsági funkcióit. A rendelkezésre 
álló terjedelmét a rendszer konfigurációja határozza meg. A 
nemzeti üzemmódok a következők: 

nemzeti üzem-
mód 

menü felirata alkalmazás terjedelme 

LS CS Csehország, Szlovákia 

EVM H Magyarország 

SHP PL Lengyelország 

A nemzeti üzemmód kiválasztása egyértelműen meghatározza, melyik munka-üzemmódok 
működtethetők, milyen specifikáció szerint működik a rendszer és milyen feliratot és jeleket 
ábrázolhat a jelzésképismétlő. A rendszer egyes nemzeti üzemmódokban történő működé-
sekor a következő munka-üzemmódok állnak rendelkezésre: 

nemzeti üzem-
mód 

üzemmód ismertetés 

LS POS tolató vasúti jármű 

PRE LS infrastruktúrán végzett teljes körű üzemelés 

VYL LS infrastruktúra információi átvitele nélküli üzemelés 

ZAV vontatott és toló vasúti jármű 

EVM TOL tolató vasúti jármű 

MEN EVM infrastruktúrán végzett teljes körű üzemelés 

SHP SHP SHP infrastruktúrán végzett = teljes terjedelmű működé-
se 

A konfiguráció egyes nemzeti üzemmódok alkalmazását engedélyezheti vagy tilthatja. 

A nemzeti üzemmódok átkapcsolása a jelzésképismétlő menüjével történik (részletesebb 
ismertetés a 20. részben). A rendszer LS nemzeti üzemmódba kapcsolása után az előzete-
sen beállított POS üzemmódba, EVM nemzeti üzemmódba kapcsolása után a szintén előze-
tesen beállított TOL üzemmódba jutunk. 

A rendszer EVM nemzeti üzemmódba végzett működését a jelzésképismétlőn folyamatosan 
világító M indikátor jelzi. A rendszer EVM nemzeti üzemmódba első kapcsolása és a D1 
teszt elvégzése után megvalósul az EVM specifikáció szerinti éberségi felhívások kiegészítő 
tesztje. A rendszer egy éberségi felhívást készít és nyitja a vonatbefolyásoló berendezés 
elektropneumatikus szelepét, az éberség nyugtázása után a szelepet bezárul. 

A rendszer SHP nemzeti üzemmódban végzett tevékenységét a jelzésképismétlő NO11 
alfanumerikus kijelzője jobboldali felső sarkában levő pont állandó világítása jelzi. A D1 teszt 
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befejezése után a rendszer SHP nemzeti üzemmódba történt első átkapcsolását követően 
megvalósul az SHP specifikáció szerinti kiegészítő diagnosztika.   A rendszer egyszeri vizu-
ális éberségfelhívást készít, nyitja a vonatbefolyásoló berendezés elektropneumatikus sze-
lepét és ebben az állapotban vár az éberségfelhívás nyugtázására. Az éberség nyugtázása 
után az elektropneumatikus szelep zár. 

Ha a MIREL ZV1 rendszer az ETCS rendszerrel az ETCS STM moduljaként együttműködik, 
a nemzeti üzemmódok kiválasztását kizárólag az ETCS rendszer végzi. Ebben az esetben 
nem férhető hozzá a nemzeti üzemmódok jelzésképismétlő közvetítésével történő kiválasz-
tása és a vasúti vontatójármű kezelőszemélyzete az aktív nemzeti üzemmódot közvetlenül a 
MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezésen semmilyen módon nem állíthatja be vagy vál-
toztathatja meg. Az adott nemzeti üzemmód keretében a munka-üzemmódok kiválasztása 
engedélyezett. 

Az LS à EVM nemzeti üzemmódok jelzésképismétlőn történő változtatásának folyamata a 
következő: 
§ háromszor a  nyomógomb, a kijelzőn: R 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: villogó CS 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: villogó H 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: világító H 

Az LS à SHP nemzeti üzemmódok jelzésképismétlőn történő változtatásának folyamata a 
következő: 
§ háromszor a  nyomógomb, a kijelzőn: R 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: villogó CS 
§ kétszer a  nyomógomb, a kijelzőn: villogó PL 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: világító PL 

Az EVM à SHP nemzeti üzemmódok jelzésképismétlőn történő változtatásának folyamata a 
következő: 
§ kétszer a  nyomógomb, a kijelzőn: R 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: villogó H 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: villogó PL 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: világító PL 

Az EVM à LS nemzeti üzemmódok jelzésképismétlőn történő változtatásának folyamata a 
következő: 
§ kétszer a  nyomógomb, a kijelzőn: R 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: villogó H 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: villogó CS 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: világító CS 

Az SHP à LS nemzeti üzemmódok jelzésképismétlőn történő változtatásának folyamata a 
következő: 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: R 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: villogó PL 
§ kétszer a  nyomógomb, a kijelzőn: villogó CS 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: világító CS 

Az SHP à EVM nemzeti üzemmódok jelzésképismétlőn történő változtatásának folyamata a 
következő: 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: R 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: villogó PL 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: villogó H 
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§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: világító H 

A nemzeti üzemmódok átkapcsolása csak álló vasúti vontatójárművön lehetséges. 
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9. LS munka-üzemmódok 

LS nemzeti üzemmódban a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló be-
rendezés a következő munka-üzemmódok egyikében működhet: 

munka-
üzemmód 

munka-üzemmód meghatározása 

POS tolató vasúti vontatójármű 

PRE rendszer teljes körű üzemelése 

VYL rendszer infrastruktúra információi átvitele 
nélküli üzemelése 

ZAV vontatott és toló vasúti jármű 

A kezelőszemélyzet a munka-üzemmódot az aktív vezetőállás 
jelzésképismétlőjén választja ki (részletesebb ismertetés a 20. 
részben). Az üzemmód változtatása csak nullasebességű vasúti 
vontatójárművön végezhető. A vonatbefolyásoló berendezés 
beavatkozása vagy a rendszer zavara észlelése esetén üzem-

mód változtatása lehetetlen és azonnal félbeszakad. 

A vezérlés a vasúti vontatójármű egyik vezetőállásáról másik vezetőállására történő átvite-
lekor a beállított üzemmód nem változik, a beállított üzemmód csak a rendszert tápláló ak-
kumulátor-tápforrás kikapcsolásakor törlődik. 

Az LS munka-üzemmódok jelzésképismétlőn történő beálltásának folyamata a következő: 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: REZ; 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: az eredeti munka-üzemmód villog; 
§ új munka-üzemmód beállítása:  / , a kijelzőn: POS ↔ PRE ↔ VYL ↔ ZAV villog; 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: az új munka-üzemmód világít. 
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9.1. POS – tolatás munka-üzemmód (LS) 

A vonatbefolyásoló berendezés POS munka-üzemmódja állomá-
sokon, vontatási telepeken és tolatásban alkalmazott vontatójár-
műveken működik. A munka-üzemmód alacsony sebességgel köz-
lekedő járművet és a kezelőszemélyzet vezetőállásának gyakori 
változtatását veszi figyelembe. 

Jelzések átvitele 

POS munka-üzemmódban nem valósul meg a vonali rész információinak átvitele, a 
jelzésképismétlő a jelzéseket nem ábrázolja és nem valósul meg a kód vivőfrekvenciájának 
észlelése sem. 

Éberség ellenőrzése 

POS munka-üzemmódban a mozdonyvezető köteles éberségét a vasúti jármű indulása után 
a nyomógombok kezelésével egyszer, majd, ha vasúti jármű menetsebessége túllépi a 20 
km/ó értéket, időszakosan nyugtázni. Alacsonyabb sebességnél a mozdonyvezetőnek nem 
kell éberségét nyugtázni. Ha a mozdonyvezető az éberségi felhívás után éberségét nem 
nyugtázza, a rendszer beavatkozik (NZ1) és működésbe lép a vészfék. 

Legnagyobb sebesség ellenőrzése 

POS munka-üzemmódban a vonatbefolyásoló berendezés összehasonlítja a vasúti vontató-
jármű sebességét és a NO11 jelzésképismétlő kijelzőjén ábrázolt legnagyobb sebességet. A 
legnagyobb sebesség több mint 7 km/ó értékű túllépésekor a rendszer beavatkozik (NZ2) és 
működésbe lép a vészfék. 

A pillanatnyi legnagyobb sebesség a következő legalacsonyabb értékű sebesség szerint 
van meghatározva: 
§ jármű legnagyobb megengedett sebessége, 
§ adott üzemmód legnagyobb sebessége; 
§ legnagyobb megengedett sebesség. 

A POS munka-üzemmód legnagyobb megengedett sebessége 40 km/ó értékben lett meg-
határozva, a meghatározott legnagyobb sebességet a mozdonyvezető semmiképpen sem 
módosíthatja. Nem valósul meg a jelzések szerinti legnagyobb sebesség ellenőrzése, ami 
POS munka-üzemmódban a berendezés működését egyáltalában nem befolyásolja. 

Valós és választott irány összhangjának ellenőrzése 

POS munka-üzemmódban a vonatbefolyásoló berendezés ellenőrzi a menetirány és a vá-
lasztott irány összhangját, valamint az összhang hiányát. Az összhang hiánya a vontatójár-
mű minden egyes menete számára kiértékelődik. Az összhang megléte minden 5 km/ó se-
bességnél magasabb menetsebesség esetén követelmény. Helytelen irányú menet esetén 
10 méter lefutása után a rendszer beavatkozik (NZ3) és működésbe lép a vészfék. Ha a 
vezérlés a vasúti jármű mindkét vezetőálláson kikapcsolt, minden menet helytelen irányként 
lesz értékelve. 

Távmegállítás 

A távmegállítás csak akkor működik, ha ezt a rendszer konfigurációja engedélyezi, továbbá 
ha az üzemeltető szervezési intézkedései és a megfelelő funkcióval ellátott rádióállomás 
lehetővé teszi. Távmegállítás esetén a rendszer beavatkozik (NZ4) és működésbe lép a 
vészfék. 
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Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés ellenőrzi a leállított vasúti jármű önkényes moz-
gása elleni biztosítását. Ha a fék oldását követő meghatározott időn belül (25 másod-
perc/100 másodperc) a vontatójármű nem indul, a rendszer beavatkozik (NZ5) és működés-
be lép a vészfék. 
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9.2. PRE – menet munka-üzemmód (LS) 

PRE munka-üzemmódban a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló beren-
dezés valamennyi biztonsági funkciója az LS specifikáció követel-
ményei szerint működik. Az üzemmódot a vasúti vontatójármű 
szokványos üzemeltetése folyamán alkalmazzák. 

Jelzések átvitele 

PRE munka-üzemmódban a vonali infrastruktúra információi átvitelével rendelkező vonala-
kon megvalósul a jelzések jelzésképismétlőre történő átvitele. A rendszer a vonali infrastruk-
túra leolvasott kódját szűri és dekódolja, az eredményül kapott jelzést a jelzésképismétlőn 
ábrázolja. A vonatbefolyásoló berendezés egyidejűleg a vonali infrastruktúra vivőfrekvenciá-
jának automatikus észlelését is végrehajtja. 

Ha a vonatbefolyásoló berendezés konfigurációja nem rendelkezik a vonali rész információi 
átvitelével, a jelzések átvitele PRE munka-üzemmódban sem valósul meg. 

Éberség ellenőrzése 
PRE munka-üzemmódban a mozdonyvezető a következő esetekben köteles éberségét a 
nyomógombok kezelésével igazolni: 
§ egyszeri nyugtázással a vasúti jármű indulása utáni; 
§ időszakosan, ha nem valósul meg a jelzések átvitele; 
§ fokozott időszakos ellenőrzés MANUAL üzemmódban; 
§ fokozott időszakos ellenőrzés „MEGÁLLJ“ jelzés fékgörbe befejezése utáni átvitelekor; 
§ fokozott időszakos ellenőrzés „Főjelzőn megállj jelzés várható“ jelzés fékgörbe befejezé-

se utáni átvitelekor, ha a jármű menetsebessége > 90 km/ó; 
§ fokozott időszakos ellenőrzés „40” és „Főjelzőn megállj jelzés várható“ jelzés átvitelekor, 

ha a kezelőszemélyzet a célsebességet 40 km/ó sebesség fölé emelte; 
§ fékgörbe készítésekor éberség egyszeri ellenőrzése. 

A mozdonyvezető nem köteles éberségét igazolni, ha a következő feltételek egyike teljesül: 
§ a vasúti vontatójármű áll; 
§ a sebesség értéke befékezett kiegészítő féknél 15 km/ó értéknél alacsonyabb. 

Ha a mozdonyvezető az éberségi felhívást éberségi nyomógomb, esetleg pedál lenyomásá-
val nem nyugtázza, a rendszer beavatkozik (NZ1) és működésbe lép a vészfék. 

Legnagyobb sebesség ellenőrzése 

PRE munka-üzemmódban a vonatbefolyásoló berendezés összehasonlítja a vasúti vontató-
jármű tényleges sebességét a NO11 jelzésképismétlő kijelzőjén megjelenített legnagyobb 
sebességgel. A legnagyobb megengedett sebesség több mint 7 km/ó értékű túllépésékor a 
rendszer beavatkozik (NZ2) és működésbe lép a vészfék..  A fékgörbe kialakítása folyamán 
a legnagyobb megengedett sebesség tűrése ideiglenesen elnyomott és a rendszer a legna-
gyobb sebesség túllépése esetén azonnal beavatkozik. A fékgörbe kialakításának folyama-
tában a mozdonyvezető a berendezést MAN üzemmódba kapcsolhatja. 

MAN üzemmódban 120 km/ó sebességig a legnagyobb megengedett sebesség 120 km/ó. 
Ha a MAN üzemmódba történő átkapcsolásra 120 km/ó sebességnél magasabb sebesség 
esetén kerül sor, legnagyobb sebességnek a vasúti jármű valós sebessége minősül, miköz-
ben a legnagyobb sebesség csak lefelé módosulhat. Ez azt jelenti, hogy a mozdonyvezető 
nem gyorsíthat nagyobb sebességre (a megfelelő tűréssel), mint amilyen sebességre a jár-
mű MAN üzemmódban lelassult. Ha a sebesség 120 km/ó érték alá csökken, legnagyobb 
megengedett sebességgé a 120 km/ó sebesség válik. 
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A pillanatnyi legnagyobb sebesség a következő legalacsonyabb értékű sebesség szerint 
van meghatározva: 
§ vontatójármű legnagyobb megengedett sebessége, 
§ munka-üzemmód legnagyobb sebessége, 
§ választott sebesség, 
§ jelzés engedélyezte legnagyobb sebesség, 
§ legnagyobb megengedett sebesség. 

A PRE munka-üzemmód legnagyobb sebességének értéke 160 km/ó, ezt a legnagyobb 
sebességet a mozdonyvezető semmiképpen sem módosíthatja. 

Valós és választott irány összhangjának ellenőrzése 

PRE munka-üzemmódban a vonatbefolyásoló berendezés a menetirány és a kiválasztott 
irány összhangját szigorúan ellenőrzi. Az összhang a vontatójármű minden egyes menete 
számára kiértékelődik. Az összhang megléte a vontatójármű minden menete számára köve-
telmény. Ha a vontatójármű a választott iránnyal nem egyező irányban halad, 10 méteres 
táv lefutása után a rendszer beavatkozik (NZ3) és működésbe lép a vészfék. Ha a vezérlés-
kapcsoló a vasúti jármű mindkét vezetőálláson kikapcsolt, minden menet helytelen, válasz-
tott iránnyal nem egyező irányként lesz értékelve. 

Távmegállítás 

A távmegállítás csak akkor működik, ha ezt a rendszer konfigurációja engedélyezi, továbbá 
ha az üzemeltető szervezési intézkedései és a megfelelő funkcióval ellátott rádióállomás 
lehetővé teszi. Távmegállítás esetén a rendszer beavatkozik (NZ4) és működésbe lép a 
vészfék. 

Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés ellenőrzi a leállított vasúti jármű önkényes moz-
gása elleni biztosítását. Ha a fék oldását követő meghatározott időn belül (25 másod-
perc/100 másodperc) a vasúti jármű nem indul, a rendszer beavatkozik (NZ5) és működés-
be lép a vészfék. 
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9.3. VYL – vágányzár munka-üzemmód (LS) 

VYL munka-üzemmódban a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló beren-
dezés működése a vonali infrastruktúra információi átvitelének 
blokkolása kivételével a PRE munka-üzemmód működésével azo-
nos. A rendszer kezelése azonos a PRE munka-üzemmód kódolat-

lan vonalon történő kezelésével. A vágányzár munka-üzemmódot akkor alkalmazzák, ami-
kor a mozdonyvezető a vonatbefolyásoló berendezés vonali részének zárolásáról értesítő 
parancsot kap és fennáll annak a kockázata, hogy a mobil rész helytelen jelzéseket továb-
bíthatna. 

A VYL munka-üzemmód legnagyobb sebessége 120 km/ó értékben lett meghatározva, ezt a 
legnagyobb sebességet a mozdonyvezető semmiképpen sem módosíthatja. 

VYL munka-üzemmódban működő rendszer a D2 diagnosztikus teszt keretében nem végzi 
el a vonali infrastruktúra leolvasott jelei átviteli útjának folyamatos diagnosztikus tesztjét. A 
berendezés a leolvasott jelek átviteli útjának egyszeri diagnosztikus ellenőrzését a D1 diag-
nosztikus teszt keretében minden munka- üzemmódban elvégzi. 

Az éberség ellenőrzése, a legnagyobb sebesség ellenőrzése, a valós és választott irány 
összhangjának, a távmegállítás lehetőségének és az önkényes mozgás elleni biztosításnak 
ellenőrzése a PRE munka-üzemmóddal azonos. 

Ha a vonatbefolyásoló berendezés konfigurációja nem rendelkezik a vonali infrastruktúra 
információi átvitelével, a VYL és PRE munka-üzemmódok között nincs különbség. 
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9.4. ZAV – kapcsoltan munka-üzemmód (LS) 

A vonatbefolyásoló berendezés akkor működik ZAV munka-
üzemmódban, ha a vasúti vontatójármű tolómozdonyként üzemel, 
vagy ha a vonat elejére több előfogatolt vasúti vontatójárművet 
soroltak be. 

Jelzések átvitele 

ZAV munka-üzemmódban nem valósul meg a vonali infrastruktúra információi átvitele, a 
jelzésképismétlő nem ábrázolja a jelzéseket és nem valósul meg a kód vivőfrekvenciájának 
észlelése sem. 

Legnagyobb sebesség ellenőrzése 

ZAV munka-üzemmódban a vonatbefolyásoló berendezés összehasonlítja a vasúti vontató-
jármű tényleges menetsebességét és a NO11 jelzésképismétlő kijelzőjén ábrázolt legna-
gyobb sebességet. A legnagyobb megengedett sebesség 7 km/ó értéknél magasabb túllé-
pésékor a rendszer beavatkozik (NZ2) és működésbe lép a vészfék. 

A pillanatnyi legnagyobb sebesség a következő legalacsonyabb értékű sebesség szerint 
van meghatározva: 
§ vontatójármű legnagyobb megengedett sebessége; 
§ munka-üzemmód legnagyobb sebessége. 

A ZAV munka-üzemmód legnagyobb sebességének értéke 160 km/ó, ezt a meghatározott 
legnagyobb sebességet a mozdonyvezető semmiképpen sem módosíthatja. 

Nem valósul meg a meghatározott sebesség, a jelzés engedélyezte legnagyobb sebesség 
és a legnagyobb megengedett sebesség ellenőrzése, ami ZAV munka-üzemmódban a be-
rendezés működését egyáltalában nem befolyásolja. 

Éberség ellenőrzése 

A ZAV munka-üzemmód a mozdonyvezető éberségét nem ellenőrzi. 

Valós és választott irány összhangjának ellenőrzése 

ZAV munka-üzemmódban a vonatbefolyásoló berendezés ellenőrzi a menetirány és a kivá-
lasztott irány összhangját, valamint az összhang hiányát. Az összhang hiánya a vontatójár-
mű minden egyes menete számára kiértékelődik. Az összhang létezése minden 5 km/ó se-
bességnél magasabb menetsebesség esetén követelmény. Ha a vasúti jármű a választott 
iránnyal nem egyező irányban halad, 10 méter lefutása után a rendszer beavatkozik (NZ3) 
és működésbe lép a vészfék. Ha a vezérléskapcsoló a vasúti jármű mindkét vezetőálláson 
kikapcsolt, minden menet helytelen irányként lesz értékelve. 

Távmegállítás 

A távmegállítás csak akkor működik, ha ezt a rendszer konfigurációja engedélyezi, továbbá 
ha az üzemeltető szervezési intézkedései és a megfelelő funkcióval ellátott rádióállomás 
lehetővé teszi. Távmegállítás esetén a rendszer beavatkozik (NZ4) és működésbe lép a 
vészfék. 

Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés ellenőrzi a leállított vasúti jármű önkényes moz-
gása elleni biztosítását. Ha a fék oldását követő meghatározott időn belül (25 másod-
perc/100 másodperc) a vontatójármű nem indul, a rendszer beavatkozik (NZ5) és működés-
be lép a vészfék. 
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10. LS üzemeltetés funkciói 

Munka-üzemmód POS PRE VYL ZAV 

Vonali infrastruktúra információinak átvitele –  – – 

Infrastruktúra vivőfrekvenciájának automatikus 
észlelése –  – – 

Legnagyobb sebesség ellenőrzése     

Vontatójármű legnagyobb megengedett 
sebességének ellenőrzése     

Munka-üzemmód legnagyobb sebességének 
ellenőrzése [km/ó] 40 160 120 160 

Meghatározott sebesség ellenőrzése    – 

Jelzések meghatározta legnagyobb sebesség 
ellenőrzése –  – – 

Célsebesség beállítása „40” és „Főjelzőn 
MEGÁLLJ jelzés várható” jelzés esetén –  – – 

Legnagyobb megengedett sebesség 
ellenőrzése    – 

Fékgörbék készítése –  – – 

MAN üzemmód –  – – 

„MEGÁLLJ” jelzés meghaladásának 
ellenőrzése –  – – 

Éberség ellenőrzése    – 

Éberség időszakos ellenőrzése    – 

Éberség növelt időszakos ellenőrzése –  – – 

Éberség infrastruktúra információi szerinti 
egyszeri ellenőrzése –  – – 

Éberség vasúti vontatójármű indulása utáni 
egyszeri ellenőrzése    – 

Valós és választott irány ellenőrzése     

Vonat távmegállítása     

Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése    – 

Figyelmeztetés továbbhaladást engedélyező 
jelzésre –  – – 
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10.1. Vonali infrastruktúra információi átvitele (LS) 

PRE munka-üzemmódban a LS vonali infrastruktúrával rendelkező pályákon megvalósul a 
jelzések jelzésképismétlőre történő átvitele. A berendezés a vonali infrastruktúra jelét leol-
vassa, szűri és dekódolja, a dekódolt jelzést a jelzésképismétlőn ábrázolja. 

A vonatbefolyásoló berendezés végrehajtja a vivőfrekvencia (50 Hz/75 Hz) észlelését. Az 
észlelt vivőfrekvencia alapján automatikusan beállítja a vonali infrastruktúra jele átviteli útjá-
nak paramétereit. A vivőfrekvencia automatikus észlelése az 50 Hz-es rendszerrel villamosí-
tott pályákon üzemelő villamos vontatójárműveken nem aktív, ebben az esetben a vonali 
infrastruktúra adatátvitelének szűrői állandóan 75 Hz-el működnek. Az észlelt vivőfrekvenci-
át az aktív 75 (NO7) vagy az 50 (NO8) jelzésképismétlő jelzi. 

A berendezés vonali infrastruktúráról átvitt információkból a jelzést dekódolja és az aktív 
vezetőállás jelzésképismétlőjén a következőképpen ábrázolja: 

jelzés jele jelzőelem 

„szabad”  NO3 

„főjelzőn MEGÁLLJ jelzés várható”  NO1 

„40” és „főjelzőn MEGÁLLJ jelzés 
várható” 

 NO4 

„MEGÁLLJ”  NO2 

A jelzés NO1 – NO4 jelzőelemeken történő megjelenítésén kívül a jelzés mint a célsebes-
ség ábrázolása, vagy mint a célsebesség ábrázolt jelzésnek megfelelő módosítása az NO11 
jelzésképismétlőn is megjelenik. 

Az LS specifikáció szerinti többi (POS, VYL, ZAV) munka-üzemmódban nem valósul meg a 
vonali infrastruktúra információinak átvitele és a jelzések ábrázolása. 

A rendszer az egyszeri D1 diagnosztikus teszt keretében minden munka-üzemmódban el-
végzi a vonali infrastruktúra leolvasott jelei átviteli útjának ellenőrzését. PRE munka-
üzemmódban a rendszer a folyamatos D2 diagnosztikus teszt keretében az egész üzemelés 
folyamatában állandóan ellenőrzi a vonali infrastruktúra leolvasott jeleinek átvitelét. 

Ha a vonatbefolyásoló berendezés konfigurációja nem tartalmazza a jelzések átvitelét (nincs 
ellátva az átvitt jelzések szűrőjével és a kódelolvasók sincsenek csatlakoztatva), sem a vo-
nali infrastruktúra információinak átvitele, sem az átviteli út diagnosztikája nem valósul meg. 
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10.2. Legnagyobb sebesség ellenőrzése (LS) 

A pillanatnyi legnagyobb sebesség a következő táblázatban feltüntetett legalacsonyabb se-
besség szerint van meghatározva. A rendszer munka-üzemmódjától függ, melyik sebesség 
lesz a legnagyobb sebesség kiértékelésébe sorolva. 

 POS PRE VYL ZAV 

vasúti vontatójármű legnagyobb megengedett sebessége 
(10.3) 

    

munka-üzemmód legnagyobb sebessége (10.4)     

meghatározott sebesség (10.5)    – 

jelzés engedélyezte legnagyobb sebesség (10.6) –  – – 

legnagyobb megengedett sebesség (10.10)    – 

A jelzésképismétlőn ábrázolt legnagyobb sebesség nem a megengedett sebességet jelenti. 
A megengedett sebesség a pálya- és üzemviteli körülményektől függően alacsonyabb lehet, 
mint az ábrázolt, a vonatbefolyásoló berendezés által ellenőrzött legnagyobb sebesség. 

A vonatbefolyásoló berendezés összehasonlítja a jelzésképismétlőn ábrázolt legnagyobb 
sebességet és a valós menetsebességet. A legnagyobb sebesség több mint 3 km/ó értékű 
túllépése esetén a rendszer aktiválja a látható megjelenítést és az aktív vezetőállás 
jelzésképismétlőjén ábrázolt adat 2,5 Hz-es frekvenciával kezd villogni. Ha a legnagyobb 
sebesség túllépése több mint 5 km/ó, a mozdonyvezetőt a látható jelzésen kívül ZS2 hang-
jelzés is figyelmezteti. Ha a legnagyobb sebesség túllépése több mint 7 km/ó, a rendszer 
beavatkozik (NZ2) és működésbe lép a vészfék. 

A fékgörbe kialakítása (10.7 részben ismertetett) folyamatában a legnagyobb sebesség ösz-
szes tűrése ideiglenesen nullázott. Ebben az esetben a rendszer a legnagyobb sebesség 
minden túllépésekor beavatkozik. A tűrések szabványos (+3, +5, +7 km/ó) szintje akkor válik 
ismét érvényessé, amikor a legnagyobb sebesség a fékgörbe készítésének keretében eléri 
a célsebesség + 7 km/ó értékét. 

A rendszer MAN üzemmódban történő működésekor a jelzés szerint meghatározott legna-
gyobb sebesség a vasúti jármű sebességétől függően van meghatározva. Ha a vasúti von-
tatójármű sebessége meghaladja a 120 km/ó sebességet, a MAN üzemmód aktiválása pil-
lanatában a vasúti vontatójármű valós sebessége válik a jelzés szerint meghatározott 
legnagyobb sebességgé. A MAN üzemmódban végzett további tevékenység során a jelzés 
szerint meghatározott legnagyobb sebesség a vasúti vontatójármű csökkenő sebességével 
összhangban csak csökkenhet. Ha a vasúti vontatójármű 120 km/ó sebességig (beleértve) 
terjedő tartományban halad, MAN üzemmódban a jelzés szerint meghatározott legnagyobb 
sebesség állandóan 120 km/ó. 

A rendszer a mért menetsebesség változását a vasúti vontatójármű tengelyén értékeli. Az 
aránytalanul magas sebességnövekedést vagy sebességcsökkenést a rendszer a mért ten-
gely tapadása elvesztéseként értékeli. A tapadás elvesztése észlelését követően a legna-
gyobb sebesség ellenőrzése korlátozott. A rendszer fény- és hangjelzéssel jelzi a legna-
gyobb sebesség valósan lemért menetsebességhez viszonyított túllépését. A rendszer a 
tapadás elvesztése után 10 másodpercig nem ellenőrzi a vonatbefolyásoló berendezés be-
avatkozását. 10 másodperccel a tapadás elvesztése érzékelése után a legnagyobb sebes-
ség ellenőrzése ismét teljes mértékben működésbe lép. 
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10.3. Vontatójármű legnagyobb megengedett sebességének ellenőrzése 
(LS) 

A rendszer a vontatójármű legnagyobb megengedett sebességét minden LS specifikáció 
szerinti munka-üzemmódban ellenőrzi. A vontatójármű legnagyobb megengedett sebessége 
a vonatbefolyásoló berendezés konfigurációjából adódik, ezt a sebességet a kezelősze-
mélyzet semmilyen módon nem változtathatja meg. Ha a vasúti vontatójármű legnagyobb 
megengedett sebessége a 160 km/ó értéket meghaladja, a vonatbefolyásoló berendezés 
konfigurációjában a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés alkalmazása terjedelmével 
összhangban 160 km/ó legnagyobb megengedett sebesség van beállítva. 
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10.4. Munka-üzemmód legnagyobb sebességének ellenőrzése (LS) 

A legnagyobb sebesség az LS specifikáció szerinti összes munka-üzemmód számára meg 
lett határozva. A munka-üzemmód legnagyobb sebessége állandó és a sebességet sem a 
kezelőszemélyzet, sem a szervizszemélyzet semmiképpen sem módosíthatja. A munka- 
üzemmódok legnagyobb sebességét a következő táblázat tartalmazza. 

 POS PRE VYL ZAV 

munka-üzemmód legnagyobb 
sebessége 

40 km/ó 160 km/ó 120 km/ó 160 km/ó 
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10.5. Meghatározott sebesség ellenőrzése (LS) 

A meghatározott sebességet a vonatbefolyásoló berendezés 
POS, PRE és VYL munka-üzemmódban ellenőrzi. 

A meghatározott sebesség a vasúti vontatójármű kezelősze-
mélyzet által beállított üzemi paramétere. Az egyes vonatok 
számára meghatározott sebesség beállítása a szolgálati menet-
rendkönyv szerint történik. A meghatározott sebességet a moz-
donyvezető bármelyik üzemmódban módosíthatja, de a megha-
tározott sebesség ZAV üzemmódban történő beállítása 
semmilyen hatást nem vált ki. 

A meghatározott sebesség beállítása csak álló vasúti vontató-
járművön lehetséges. 

A vonatbefolyásoló berendezés bekapcsolásakor a meghatáro-
zott sebesség beállítása a rendszer konfigurációja szerint törté-
nik (általában a jármű legnagyobb megengedett sebességének 
60 – 70 százaléka). 

A kezelőszemélyzet a meghatározott sebességet 10 km/ó – 
vasúti jármű legnagyobb megengedett sebessége tartományban 

5 km/ó mértékű lépésekkel módosíthatja. A jármű legnagyobb megengedett sebességét 
meghaladó sebesség beállítása lehetetlen. A meghatározott sebesség betáplálásánál a 
kezelőszemélyzet a 20. részben ismertetett eljárást követi. 

Meghatározott sebesség jelzésképismétlőn végzett beállításának folyamata: 
§ kétszer a  nyomógomb, a kijelzőn: MAX 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: az eredeti meghatározott sebesség villog; 
§ meghatározott sebesség beállítása  /  nyomógomb, a kijelzőn: 10 ↔ 15 ↔ 20 ↔ ... 

↔ 155 ↔ 160 villog; 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: az új meghatározott sebesség világít. 

A kezelés vasúti vontatójármű egyik vezetőállásáról másik vezetőállásra történő átvitelekor 
a beállított meghatározott sebesség nem változik. A meghatározott sebesség beállítása 
csak rendszer táplálásának kikapcsolásakor törlődik. A berendezés ismételt bekapcsolása-
kor a meghatározott sebesség alapértéke érvényesül. 
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10.6. Legnagyobb sebesség jelzések szerinti ellenőrzése (LS) 

Ha a vonatbefolyásoló berendezés PRE munka-üzemmódban működik, a legnagyobb se-
besség ellenőrzését az átvitt jelzésekből adódó sebesség befolyásolja. 

A jelzésekhez a következő legnagyobb sebességek lettek sorolva: 

jelzés szín legnagyobb sebesség 

!szabad!  160 km/ó (stabil átvitel esetén) 
120 km/ó (nem stabil átvitel esetén) 

„főjelzőn MEGÁLLJ jelzés 
várható 

 120 km/ó 

„40” és „főjelzőn MEGÁLLJ 
jelzés várható” 

 40 km/ó (esetleg 60, 80, 100, 120 
km/ó) 

„MEGÁLLJ”  40 km/ó 

átvitel nélkül – 120 km/ó 

„Szabad” jelzés stabil átvitelének a „szabad” jelzés legalább 5 másodpercig tartó folyamatos 
átvitele minősül. Ha a „szabad” jelzés folyamatos átvitele nem tartott folyamatosan 5 má-
sodpercig, akkor nem stabil átvitelnek minősül. 

Ha a jelzésképismétlőre az előző jelzés átvitelét követő 5 másodpercen belül nincs új, az 
eddigi jelzés szerinti érvényes legnagyobb sebességnél alacsonyabb legnagyobb sebessé-
gű jelzés átvitele, a vonatbefolyásoló berendezés a jelzés szerinti legnagyobb sebesség 
módosítását nem végzi el egyszerre, hanem fékgörbét készít. A fékgörbe készítését a 10.7 
rész ismerteti. 

Ha az új, az eddigi legnagyobb sebességnél alacsonyabb legnagyobb sebességű jelzés 
átvitele 5 másodpercnél tovább tartott, a rendszer automatikusan MAN üzemmódba kap-
csol. A rendszer MAN üzemmódban végzett tevékenységét a 10.8 rész ismerteti. 

Ha a jelzésképismétlő új, az eddigi jelzés szerint érvényes legnagyobb sebességénél maga-
sabb legnagyobb sebességű jelzést ábrázol, a jelzések szerinti legnagyobb sebesség azon-
nal módosul. 

A „40” és „főjelzőn MEGÁLLJ jelzés várható” jelzés átvitele elvesztésekor, ha a jelzés sze-
rinti legnagyobb sebesség 120 km/ó sebességnél alacsonyabb, az utolsó jelzés szerinti leg-
nagyobb sebesség érvényessége 23 másodperccel meghosszabbodik. Ha az átvitel elvesz-
tése 23 másodpercnél hosszabb, a legnagyobb sebesség a jelzések szerint úgy változik, 
mint a kódolatlan vonalakon. 

A jelzés átvitele elvesztésekor a rendszer aktiválja a „MEGÁLLJ” jelzés meghaladása elle-
nőrzésének funkcióját. A „MEGÁLLJ” jelzés meghaladásának ellenőrzését a 10.11 rész is-
merteti. 
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10.7. Fékgörbék készítése (LS) 

A vonatbefolyásoló berendezés a vonali infrastruktúráról átvitt információ változásakor fék-
görbét készít, hogy az eddigi legnagyobb sebességet az új jelzés szerinti célsebességére 
módosítsa. A fékgörbe készítésére abban az esetben kerül sor, ha a vonatbefolyásoló be-
rendezés az eddig érvényes átvitt jelzésnél aggályosabb jelzést visz át, vagy akkor, ha a 
sebesség 120 km/ó értéket meghaladó legnagyobb sebességénél a kódátvitel elvész. 

A fékgörbe készítése során a mozdonyvezetőt a  kijelző (NO10) lassú villogása figyelmezteti a 
sebesség csökkentésének kötelességére. A berendezés 1000 m fékútnak megfelelő fékgörbe 
számításába kezd. Abban a pillanatban, amikor a vasúti vontatójármű eléri a fékezési szakasz 
kiszámított fékgörbéje kezdetének helyzetét, az NO11 kijelzőn csökkeni kezd a pillanatnyi legna-
gyobb sebesség. A mozdonyvezetőnek olyan fékezési intézkedéseket kell végrehajtania, hogy a 
vasúti vontatójármű valós sebessége a fokozatosan csökkenő legnagyobb sebességnél alacso-
nyabb legyen. A fékgörbe készítése a fékút végén fejeződik be. 

A vonatbefolyásoló berendezés a fékgörbe kidolgozása folyamatában az üzemviteli helyzet jelle-
gétől függően egyszeri, a szokványos éberségi felhívástól akusztikailag eltérő éberségi hangjel-
zést (ZS1B hangjelzés) szolgáltathat a mozdonyvezetőnek. Az egyszeri éberségi felhívás a 
mozdonyvezetőt a fékgörbe készítésére és a vasúti vontatójármű valós sebessége csökkentésé-
nek szükségességére figyelmezteti. A rendszer a fékgörbe feltételezett túllépése előtt 10 vagy 15 
másodperccel egyszeri éberségi felhívást szolgáltat. A 10 másodperc a 100 km/ó sebességnél 
magasabb beállított legnagyobb sebességű, a 15 másodperc a 100 km/ó és kisebb beállított 
meghatározott legnagyobb sebességű járműveknél lett alkalmazva. 

Az egyszeri éberségi felhívás szolgáltatása után a (NO10)  kijelző egészen a fékgörbe befeje-
zéséig gyorsan villog. Ha az egyszeri éberségi felhívás szolgáltatása a fékgörbe készítésének 
kezdetétől 10 vagy több másodperc után tervezett, a rendszer a fékgörbe készítésének kezdetén 
ismételt éberségi felhívást (ZS1 hangjelzés) szolgáltat. A kezelőszemélyzet mindkét éberségi 
felhívást a szokott módon nyugtázza. 

A fékgörbék készítése a következő paraméterek szerint történik: 
Fékút: 
§ 1000 m 
Biztonsági együttható: 
§ 10 % 
Reakcióidők: 
§ 3 s  vonatbefolyásoló berendezés reakcióideje, 
§ 2 s  kezelőszemélyzet reakcióideje, 
§ 3,5 / 2,5 / 1,5 s  fék meghatározott sebességtől függő reakcióideje. 
Lassulás: 
§ 0,40 m.s-2  ha a vonat meghatározott sebessége legfeljebb 80 km/ó (bezárólag); 
§ 0,60 m.s-2  ha a vonat meghatározott sebessége legfeljebb 100 km/ó (bezárólag);  
§ 0,82 m.s-2  ha a vonat meghatározott sebessége legfeljebb 140 km/ó (bezárólag);  
§ 0,94 m.s-2  1. lehetőség, ha a meghatározott sebesség 140 km/ó sebességnél 

magasabb; 
§ 1,50 m.s-2  2. lehetőség, ha a meghatározott sebesség 140 km/ó sebességnél 

magasabb. 

A fékgörbe kialakítása folyamatában a legnagyobb sebesség túllépése fény- és hangjelzés-
ének tűrése és a vonatbefolyásoló berendezés legnagyobb sebesség túllépésekor történő 
beavatkozása ideiglenesen kikapcsolt. A fékgörbe túllépésekor a rendszer azonnal beavat-
kozik. 
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A mozdonyvezető a fékgörbe készítése folyamatában a vonatbefolyásoló berendezést MAN 
üzemmódba kapcsolhatja. 

Ha az előző jelzés átvitelének befejezése után az új jelzés átvitele 5 másodperces értékha-
tárának túllépésére kerül sor és aj új jelzés az előzőnél aggályosabb, a rendszer automati-
kusan MAN üzemmódba kapcsol és nem kezd fékgörbét készíteni. A rendszer akkor is MAN 
üzemmódba kapcsol, ha a fékgörbe készítése folyamatában csúszást vagy perdülést ész-
lelt. 

A következő ábra 160 km/ó sebességű vasúti jármű megállásig történő fékezés fékgörbéje 
készítésének példáját ábrázolja. A fékezés két térközben történik. 
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térköz „MEGÁLLJ” jelzésének átvitele 

 
beavatkozás fékgörbéje, túllépése a rendszer beavatkozását eredmé-
nyezi 

 tájékoztató fékgörbe, túllépése egyszeri éberségi felhívást eredményez 

 vasúti vontatójármű valós sebessége 

1  egyszeri éberségi felhívás 160 à 120 km/ó fékgörbénél 

2  
éberség fokozott időszakos ellenőrzése „főjelzőn MEGÁLLJ jelzés várha-
tó” jelzés felé haladáskor 

3  ismételt egyszeri éberségi felhívás 120 à 0 km/ó fékgörbénél 

4  egyszeri éberségi felhívás 120 à 0 km/ó fékgörbénél 

5  
éberség fokozott időszakos ellenőrzése „MEGÁLLJ” jelzés felé haladás-
kor 
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10.8. MAN üzemmód (LS) 

A fékgörbe készítése folyamatában a mozdonyvezető a rendszer 
MAN üzemmódba kapcsolásával átveheti a legnagyobb sebes-
ség ellenőrzésének kötelességét. Az alábbiakban meghatározott 
esetekben a rendszer automatikusan, a mozdonyvezető paran-
csa nélkül MAN üzemmódba kapcsol. A MAN üzemmód befeje-
zése automatikusan történik. 

Tipikus okok, amelyek miatt a mozdonyvezető MAN üzemmódba kapcsol: 
§ tervezett fékgörbe hosszánál lényegesen hosszabb pályaszakasz; 
§ kódátvitel rövididejű zavarai; 
§ tervezett fékgörbe feltételezett menetdinamikájától lényegesen eltérő menetdinamika. 

A mozdonyvezető az (NO14) jelzésképismétlő  gombja lenyomásával kapcsolhat MAN 
üzemmódba. A kapcsolás csak akkor lehetséges, ha a rendszer fékgörbét készít és a  
kijelző (NO10) villog. 

A (NO11) jelzésképismétlőn megjelenik a MAN felirat és az (NO9) M kijelző bekapcsol. 5 
másodperc elteltével a kijelző MAN feliratát az átvitt jelzésből adódó célsebesség váltja fel. 
A célsebesség ábrázolása villog (2,5 Hz). 

Ha a stabil új jelzés átvitele az előző jelzés átvitelének befejezése után 5 másodpercnél 
tovább tartott és az újonnan átvitt jelzés az előző jelzésnél aggályosabb, a berendezés au-
tomatikusan MAN üzemmódba kapcsol. 

 A berendezés abban az esetben is automatikusa MAN üzemmódba kapcsol, ha a fékgörbe 
készítése folyamán a tapadás elvesztésére kerül sor. 

MAN üzemmódba kapcsolás után a mozdonyvezető azoknak az okoknak figyelembevételé-
vel követi a vasúti jármű üzemviteli helyzetét, amelyek a vonatbefolyásoló berendezést a 
legnagyobb sebesség célsebességre történő csökkentésére késztették. A mozdonyvezető a 
rendszer MAN üzemmódba kapcsolásával átvette a legnagyobb sebesség ellenőrzésének 
kötelességét. 

MAN üzemmódban 120 km/ó menetsebességig a legnagyobb sebesség jelzés szerinti érté-
ke 120 km/ó. Ha a rendszer átkapcsolása MAN üzemmódba 120 km/ó sebességnél maga-
sabb sebességnél történik, a vontatójármű valós sebessége válik jelzés szerinti legnagyobb 
sebességgé. MAN üzemmódban ez a legnagyobb sebesség a vasúti vontatójármű csökke-
nő sebességével összhangban csak csökkenhet. Ez azt jelenti, hogy a mozdonyvezető nem 
gyorsíthat (megfelelő tűréssel) a fölé a sebesség fölé, mint amelyre a vontatójármű MAN 
üzemmódban már lelassult. Ha a sebesség 120 km/ó alá csökken, legnagyobb sebességgé 
a jelzés szerinti 120 km/ó sebesség válik és ez a sebesség a MAN üzemmód befejezéséig 
már nem változik. 

A MAN üzemmód a célsebesség elérését eredményező fékezést követően vagy a vasúti 
vontatójármű valós sebességénél magasabb legnagyobb sebességet engedélyező jelzés 
átvételekor automatikusan befejeződik. A MAN üzemmód befejezésekor az (NO9) M kijelző 
elsötétül és a vonatbefolyásoló berendezés teljes mértékben átveszi a legnagyobb sebes-
ség 10.2 részben meghatározott terjedelmű ellenőrzését. 
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10.9. Célsebesség növelése és „főjelzőn MEGÁLLJ jelzés várható” esetén 
(LS) 

A „40” és „főjelzőn MEGÁLLJ jelzés várható” jelzések alapsebessége 40 km/ó. Ilyen jelzés 
átvitele esetén a kezelőszemélyzet a célsebességet egyérintéses választással 60, 80, 100 
vagy 120 km/ó értékre növelheti. Ez a sebesség nem csökkenthető. A növelés a 
jelzésképismétlő (NO13)  nyomógombja lenyomásával történik, a sebességet a PLUS 
(plusz) nyomógomb minden lenyomása 20 km/ó értékkel növeli. Az így növelt célsebesség 
vagy egyéb jelzés átviteléig, vagy addig a pillanatig érvényes, amikor a vonatbefolyásoló 
berendezés nem kezd kódolatlan pályás üzemmódban működni. 
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10.10. Legnagyobb megengedett sebesség ellenőrzése (LS) 

A mozdonyvezető a mozgó vasúti vontatójármű legnagyobb 
megengedett sebességét 10 km/ó sebesség – jármű legnagyobb 
megengedett sebessége tartományban állíthatja be. A legna-
gyobb megengedett sebesség beállítása a vasúti jármű valós 
menetsebessége szerint 5 km/ó kerekítéssel történik. A valós 
menetsebesség –1, +3 km/ó értékre kerekítendő. 

A mozdonyvezető lehetősége van a legnagyobb megengedett 
sebesség ellenőrzésének be- és kikapcsolását egyérintéses 
választással, a jelzésképismétlő (NO12)  nyomógombja le-
nyomásával elvégezni. Az ellenőrzés bekapcsolása csak moz-
gásban levő, míg a legnagyobb megengedett sebesség ellenőr-

zés kikapcsolása álló vasúti járművön is lehetséges. A bekapcsolás után a beállított legna-
gyobb megengedett sebesség a legnagyobb megengedett sebesség ellenőrzése kikapcso-
lásáig érvényes. A legnagyobb megengedett sebesség nem állítható be a vasúti vontatójár-
mű pillanatnyi legnagyobb sebességét túllépő értékre. 

A választott legnagyobb megengedett sebesség ellenőrzése bekapcsolása után az NO11 
kijelzőn megjelenik a ZAP („Be”) felirat. A legnagyobb megengedett sebesség ellenőrzésé-
nek működését az NO11 kijelző bal felső sarkában világító vörös pont jelzi. Az ellenőrzés 
kikapcsolása után az NO11 kijelzőn 5 másodpercig megjelenik a VYP („Ki“) felirat. 

A fékgörbe kialakítása folyamatában a legnagyobb megengedett sebesség ellenőrzését 
nem lehet se be-, se kikapcsolni. 
 



 
 

 153VZ1 : 190111 38 / 90 

 

  

10.11. „MEGÁLLJ” jelzés meghaladásának ellenőrzése (LS) 

Ha a vasúti jármű a „Megállj” jelzésű jelzőt meghaladja, a vonatbefolyásoló berendezésre a 
jelző előtt átvitt vörös jelzés átvitele befejeződik. A vasúti jármű foglalt térközbe jár be, ahol 
a vonali infrastruktúra információinak semmilyen átvitele nem valósul meg. A vonatbefolyá-
soló berendezés a helyzetet észleli és automatikusan aktiválja a „Megállj” jelzés meghala-
dása ellenőrzésének működését. 

Ha a „Megállj” jelzés stabil átvitele után az átvitel tartósan elvész, a rendszer folytatja a 
„Megállj” jelzésre vonatkozó legnagyobb sebesség ellenőrzését. Ahhoz, hogy a rendszer 
kódolatlan pálya üzemmódba kapcsoljon, a 23 másodperc követelményen kívül (a 10.6 
résszel összhangban) még a „Megállj” jelzés átvitelének elvesztése utáni 1000 méteres táv 
lefutásának követelménye is ellenőrizve van. A rendszer csak e két követelmény teljesülése 
után értékeli a helyzetet kódolatlan pályán történő üzemnek és módosítja a jelzések szerinti 
legnagyobb sebességet. 

Vörös jelzéstől eltérő jelzés átvitele elvesztésekor az 1000 méteres táv lefutásának köve-
telménye nincs aktiválva. 
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10.12. Éberség ellenőrzése (LS) 

A vonatbefolyásoló berendezés a mozdonyvezető éberségét akusztikus éberségi felhívások 
szolgáltatásával ellenőrzi, a mozdonyvezetőnek a felhívásokat éberségi nyomógombokkal, 
pedálokkal vagy kontrollerekkel kell nyugtáznia. 

A vasúti jármű minden vezetőállásán általában két éberségi nyomógomb van elhelyezve, a 
vezetőállás éberségi pedálokkal is felszerelhető. Az éberség nyugtázása a vezetőállás 
éberségi nyomógombjaival vagy pedáljaival csak akkor lehetséges, ha a vezetőállás vezér-
léskapcsolója bekapcsolt. Az éberségi nyomógombok használata a konfigurációval leblok-
kolható. (476A) 

Az éberségi nyomógombot legalább 50 ezredmásodpercig (ms) kell lenyomni. A gomb vagy 
pedál állandó lenyomása nem eredményezi az éberség ismételt nyugtázását. 

Az éberség nyugtázásának áramköreihez a vasúti jármű vezetőállásának egyes vezérlőbe-
rendezései is csatlakoztathatók, ezek általában a vezérléskontroller vagy a fékezőszelep. Az 
éberség csak az aktív vezetőállás vezérléskontrollereivel nyugtázható. A mozdonyvezető veze-
tőállásán elhelyezett egyes vezérléskontrollerek vonatbefolyásoló berendezés áramköreihez 
történő csatlakoztatása a vasúti jármű típusától függ. 
Az éberség vezérléskontrollerrel végzett nyugtázásakor a kontrollerek rögzítetlen állásai átha-
ladásakor a legalább 50 ezredmásodperc (ms) időtartam betartása szükséges. 
Az éberség jelzésképismétlőn történő nyugtázása kötelességének fellépte esetén legkésőbb 
2 másodperc eltelte után az (NO5)  kijelző elsötétül és felhangzik az első éberségi felhí-
vás. Ha a vasúti jármű sebessége 40 km/ó sebességnél magasabb, a kötelesség fellépte 
utáni első éberségi felhívás csak éberségi nyomógombokkal vagy éberségi pedálokkal 
nyugtázható. Ha a vasúti jármű sebessége 40 km/ó sebességnél alacsonyabb, az első 
éberségi felhívás a vezérléskontroller kezelésével is nyugtázható. Az éberség ismételt nyugtá-
zása a vasúti jármű sebességétől függetlenül éberségi nyomógombokkal, pedálokkal vagy a 
vezérléskontrollerek kezelésével nyugtázható.  

Ha a mozdonyvezető nem köteles éberségét igazolni, az jelzésképismétlőn az (NO5)  
kijelző világít. Ha az (NO5)  kijelző sötét, a mozdonyvezető éberségét attól függetlenül 
nyugtázhatja, volt-e akusztikus éberségi felhívás szolgáltatva vagy sem. Ha a mozdonyve-
zető az éberségi nyomógombot vagy pedált akkor kezeli, amikor az (NO5)  kijelző világít, 
a rendszer a mozdonyvezetőt az éberség nem kívánt nyugtázására egyes esetekben  ZS8 
hangjelzés aktiválásával figyelmezteti. 

A rendszer 3,5 másodperccel az éberségi időtartam vége előtt akusztikus éberségi felhívást 
(ZS1 vagy ZS1B) szolgáltat az aktív vezetőállás mozdonyvezetőjének, akinek a felhívást az 
előzőekben feltüntetett módon kell nyugtáznia. Ha erre az éberségi időtartam végéig nem 
kerül sor, a rendszer beavatkozik (NZ1) és működésbe lép a vészfék. Minden egyes szolgál-
tatott éberségi felhívást nyugtázni kell. A konfigurációtól függően a rendszer előzetes vizuá-
lis éberségi jelzést is kínálhat a külső indikátoron. 

Az éberség ellenőrzése lehet időszakos vagy egyszeri, végrehajtása a rendszer aktív mun-
ka-üzemmódjától függően valósul meg. 

 POS PRE VYL ZAV 

éberség időszakos ellenőrzése (10.13)    – 

éberség fokozott időszakos ellenőrzése (10.14) –  – – 

éberség vonali infrastruktúra információi szerinti egyszeri 
ellenőrzése (10.15) 

–  – – 

éberség vasúti vontatójármű indulása utáni egyszeri 
ellenőrzése (10.16)    – 
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10.13. Éberség időszakos ellenőrzése (LS) 

Az éberség időszakos ellenőrzése a mozdonyvezető ébersége ellenőrzésének standard 
módja, ha az üzemelés vonali infrastruktúra információi átvitele nélküli vonalakon valósul 
meg. Az éberségi időszak időintervallumon alapul. Az éberségi időszak az állandó ismétlő-
dés elleni védelem biztosítása céljából változó és a vasúti vontatójármű valós sebességétől 
függ. Az éberség időszakos ellenőrzése a következő esetekben valósul meg: 

§ POS munka-üzemmódban a sebesség 20 km/ó értékének túllépésekor; 
§ PRE munka-üzemmódban nulla sebességénél vasúti vontatójárművön, ha a kiegészítő 

fék nincs befékezve és a nem valósul meg a jelzések átvitele. A vasúti vontatójármű 
megállásával megszűnik az éberség nyugtázásának kötelessége. Jelzések átvitele ese-
tén az éberség standard nyugtázása nem igényelt. Egyes üzemviteli helyzetek a jelzé-
sek átvitele esetén is megkövetelik az éberség fokozott ellenőrzését (10.14 rész). A ki-
egészítő fék 15 km/ó sebességnél alacsonyabb sebesség esetén történő befékezésével 
az éberség igazolásának kötelessége megszűnik. A kiegészítő fék 15 km/ó sebességnél 
nagyobb sebességnél történő befékezése semmilyen hatást nem gyakorol az éberség 
igazolásának kötelességére. 

§ VYL munka-üzemmódban a PRE munka-üzemmóddal azonosan; 
§ ZAV munka-üzemmódban az éberség időszakos ellenőrzése nincs megvalósítva. 

Ha a vasúti vontatójármű 30 km/ó sebességnél alacsonyabb sebességgel halad, az éberség 
nyugtázásának időköze 24 másodperc. Az időköz első 6 másodperce alatt az (NO5)  
kijelző világít és az éberség nem nyugtázható, az utolsó 3,5 másodperc alatt a rendszer ZS1 
akusztikus éberségi felhívást szolgáltat. 

Ha a vasúti vontatójármű nagyobb sebességgel halad, az időköz csökken. Ha a vasúti von-
tatójármű 110 km/ó sebességnél magasabb, az éberségellenőrzés időköze 16 másodperc. 
Az időköz első 4 másodperce alatt az (NO5)  kijelző világít és az éberség nem nyugtáz-
ható. A ZS1 akusztikus éberségi felhívás időtartama nem függ a vasúti vontatójármű sebes-
ségétől, hossza állandón 3,5 másodperc. 

Az éberség igazolásával az esetleges akusztikus éberségi felhívás befejeződik és az (NO5) 
 kijelző világít. Az éberségi felhívás nyugtázásával az időköz számítása újra az elejétől 

kezdődik.  Ha az éberség az időköz végéig nincs nyugtázva, a rendszer beavatkozik (NZ1) 
és működésbe lép a vészfék. 
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10.14. Éberség fokozott időszakos ellenőrzése (LS) 

Az éberség fokozott időszakos ellenőrzése a mozdonyvezető egyes üzemviteli helyzetekben 
emelt figyelmét megkövetelő ébersége ellenőrzésének módja. Az éberség fokozott idősza-
kos ellenőrzésének aktiválása a vonali infrastruktúra átvitt információi alapján történik. Az 
időtartamon alapuló éberségi időtartam hossza állandó. Az éberség fokozott időszakos elle-
nőrzése a következő esetekben valósul meg: 

§ működő MAN üzemmód PRE munka-üzemmódjában; 
§ PRE munka-üzemmódban a fékgörbe esetleges készítésének „Megállj” jelzés átvitele 

utáni befejezésekor. A vasúti vontatójármű megállítása után az éberség fokozott idősza-
kos ellenőrzésének kötelessége megszűnik. Az éberség igazolásának fokozott köteles-
sége a kiegészítő fék 15 km/ó sebességnél alacsonyabb sebesség esetén történő befé-
kezésével is megszűnik, míg a kiegészítő fék 15 km/ó sebességnél nagyobb 
sebességnél történő befékezése egyáltalában nincs hatással az éberség igazolásának 
fokozott ellenőrzésére; 

§ PRE munka-üzemmódban „40” és „főjelzőn MEGÁLLJ jelzés várható” jelzés esetén és a 
jelzés szerinti célsebesség 60 km/ó vagy nagyobb mértékű növelésekor. A vasúti vonta-
tójármű megállítása után az éberség fokozott időszakos ellenőrzésének kötelessége 
megszűnik. A fokozott éberség igazolásának kötelessége a kiegészítő fék 15 km/ó se-
bességnél alacsonyabb sebesség esetén történő befékezésével is megszűnik, míg a ki-
egészítő fék 15 km/ó sebességnél nagyobb sebességnél történő befékezése egyáltalá-
ban nincs hatással az éberség fokozott igazolásának ellenőrzésére; 

§ PRE munka-üzemmódban a „főjelzőn MEGÁLLJ jelzés várható” jelzés esetén a fékgörbe 
esetleges készítésének befejezése után, ha a vasúti vontatójármű sebessége túllépi a 
90 km/ó sebességet. 

A fokozott éberségellenőrzés 12 másodperces időköze független a vasúti vontatójármű se-
bességétől. Az időköz első 8,5 másodperce alatt az (NO5)  kijelző világít és az éberség 
nem nyugtázható, az utolsó 3,5 másodperc alatt a rendszer ZS1 akusztikus éberségi felhí-
vást szolgáltat és az éberség nyugtázható. Ha a fokozott éberségellenőrzés folyamatában 
nincs éberségi felhívás szolgáltatva, az éberség nem nyugtázható. 

Az éberség nyugtázásával az akusztikus éberségi felhívás befejeződik és az (NO5)  ki-
jelző világít. Az éberségi felhívás nyugtázásával az időköz számítása újra az elejétől kezdő-
dik.  Ha az éberség az időköz végéig nincs nyugtázva, a rendszer beavatkozik (NZ1) és 
működésbe lép a vészfék. 
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10.15. Éberség infrastruktúra információi szerinti egyszeri ellenőrzése (LS) 

Az éberség infrastruktúra információi szerinti egyszeri ellenőrzése a fékgörbe készítésére és 
a vasúti vontatójármű valós sebességének csökkentésére figyelmezteti a mozdonyvezetőt. 
A rendszer az (NO5)  kijelző elsötétülése után azonnal az egyéb ZS1 éberségi felhívástól 
akusztikusan eltérő egyszeri ZS1B éberségi felhívást szolgáltat a mozdonyvezetőnek, az 
éberségi felhívás időtartama 3,5 másodperc. A mozdonyvezető éberségét a szokásos mó-
don nyugtázza. Az éberség nyugtázása után a hangjelzés befejeződik, és a  kijelző vilá-
gít. Ha az éberség az éberségi felhívás végéig nincs nyugtázva, a rendszer beavatkozik 
(NZ1) és működésbe lép a vészfék. 

Az éberség infrastruktúra információi szerinti egyszeri ellenőrzése a fékgörbe készítésekor 
aktiválódik. Abban a helyzetben, amikor a vonatbefolyásoló berendezés számítása szerint a 
vasúti vontatójármű menetének állandó sebességű folytatása tR idő múltán a beavatkozó 
fékgörbe túllépését eredményezné, a rendszer egyszeri éberségi felhívást szolgáltat a moz-
donyvezetőnek. A 100 km/ó és alacsonyabb maghatározott sebességek számára a tR idő 15 
másodpercben, a 100 km/ó és magasabb maghatározott sebességek számára az idő 10 
másodpercben lett meghatározva. Fékgörbe készítésekor csak egyetlen egyszeri éberségi 
szolgáltatás van szolgáltatva. 

Ha a vonali infrastruktúra információi szerinti egyszeri éberségi felhívás a fékgörbe készíté-
sének kezdetétől 10 és több másodpercre tervezett, a rendszer a fékgörbe készítésének 
kezdetén a  kijelzőt kikapcsolja és ismételt éberségi felhívást szolgáltat a mozdonyveze-
tőnek. Az ismételt éberségi felhívás akusztikusan nem különbözik a standard ZS1 éberségi 
felhívástól, az éberségi felhívás időtartama 3,5 másodperc. A mozdonyvezető éberségét a 
szokásos módon nyugtázza. Az éberség nyugtázása után a hangjelzés befejeződik, és a  
kijelző világít. Ha az éberség az éberségi felhívás végéig nincs nyugtázva, a rendszer be-
avatkozik (NZ1) és működésbe lép a vészfék. 
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10.16. Éberség vasúti vontatójármű indulása utáni egyszeri ellenőrzése (LS) 

Ha a vasúti vontatójármű indulása után az éberség időszakos ellenőrzése nem működik, az 
(NO5)  kijelző elsötétül és a rendszer csak egy szokványos ZS1 éberségi felhívást szol-
gáltat a mozdonyvezetőnek, az éberségi felhívás időtartama 3,5 másodperc. A mozdonyve-
zető éberségét a szokásos módon nyugtázza. Az éberség nyugtázása után a hangjelzés 
befejeződik, és a  kijelző világít. Ha az éberség az éberségi felhívás végéig nincs nyug-
tázva, a rendszer beavatkozik (NZ1) és működésbe lép a vészfék. 
 
Az éberség vasúti vontatójármű indulása utáni egyszeri ellenőrzése POS, PRE és VYL 
munka-üzemmódokban működik. 
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10.17. Valós és választott irány összhangjának ellenőrzése (LS) 

A vonatbefolyásoló berendezés a vontatójármű haladásának irányát a tengelyfordulatszám- 
leolvasó jelei alapján értékeli. A kiértékelt irányt összehasonlítja az aktív vezetőállás irány-
váltóján beállított iránnyal és ellenőrzi ezek egyezését vagy eltérését. A vasúti jármű üzeme-
lése során a következő 5 eset egyike következhet be: 

1. Ha a vontatójármű abban az irányban indul, amelyik egyezik a mozdonyvezető aktív 
vezetőállásán kiválasztott iránnyal, a menetirány engedélyezettnek minősül. Az enge-
délyezett menetirány, függetlenül az irányváltó mozdonyvezető végezte esetleges to-
vábbi kezelésétől a vontatójármű következő megállásáig érvényes. 

2. Ha vasúti jármű indulása után a menetirány nem minősül engedélyezettnek és az aktív 
vezetőállás irányváltóján a jármű valós menetével ellenkező irány van kiválasztva, a be-
rendezés 3 méteres táv lefutása után ZS3 hangjelzést szolgáltat, majd 10 méteres táv 
lefutása után a rendszer beavatkozik (NZ3) és működésbe lép a vészfék. 

3. Ha a vasúti jármű indulása után a menetirány nem minősült engedélyezettnek és az 
aktív vezetőállás irányváltóján semmilyen irány nincs kiválasztva, a berendezés: 
a) PRE és VYL munka-üzemmódban úgy viselkedik, mintha a 2. pont szerint ellenke-

ző irány lett volna kiválasztva; 
b) POS és ZAV üzemmódban a berendezés reakciója azzal a különbséggel azonos, 

hogy a jármű 2. pont szerinti eltérő irányú távolságának számítása csak az 5 km/ó 
sebesség túllépésekor kezdődik. A jármű kiválasztott irány nélküli mente 5 km/ó 
sebességig mindkét irányban engedélyezett. 

4. Ha a D1 diagnosztikus teszt még nincs befejezve és a fő fékvezeték nyomása 3,5 bar 
értéknél alacsonyabb, a jármű menete mindkét irányban engedélyezett. 

5. Ha mindkét vezetőállás vezérlése kikapcsolt, a 4. pont tartalma szerinti helyzet kivéte-
lével a vasúti jármű bármilyen irányú menete tiltott irányú menetnek minősül és a rend-
szer 2. pontban ismertetett reakcióját eredményezi. 
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10.18. Vonat távmegállítása (LS) 

A rendszer működése a vasúti vontatójármű rádióállomásával együttműködve lehetővé teszi 
a vonat rádióparancs alapján történő távmegállítását. A vonat megállításának parancsát a 
vasúti vontatójármű rádióállomása dekódolja. A távmegállítás működése a rendszer megfe-
lelő konfigurációját, a műveletnek az infrastruktúra oldalán biztosított szervezési intézkedé-
seit és a vasúti vontatójármű megfelelő műszaki felszerelését igényli. 

A távmegállítás parancsának vétele után a vonatbefolyásoló berendezés ZS4 hangjelzést 
szolgáltat, beavatkozik (NZ4) és működésbe hozza a vészféket. Az NZ4 beavatkozás befe-
jezésének feltétele a rádióparancs befejezése és a vasúti vontatójármű nulla sebessége. 
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10.19. Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése (LS) 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés ellenőrzi az álló vasúti vontatójármű önkényes 
mozgása elleni biztosítását. Az ellenőrzés csak mozdulatlan vasúti járművön történik. A vo-
natbefolyásoló berendezés a következőket ellenőrzi: 

1. közvetlen fék (kiegészítő fék, parkoló fék) befékezését (nyomáskapcsoló); 

2. önműködő fék fő fékvezeték 4,5 bar értéknél alacsonyabb nyomásával végzett beféke-
zését (nyomáskapcsoló). 

A berendezés a két feltétel legalább egyikének teljesülésekor elegendőnek minősíti a vonta-
tójármű önkényes mozgása elleni biztosítását. Ha sem a kiegészítő, sem az átmenő fék 
nincs befékezve, a vontatójármű indulása feltételezett. 

A jármű indulásához szükséges időt a rendszer konfigurációja a személyszállításban közle-
kedő vasúti vontatójárművek számára 25 másodpercben, az áruszállításban közlekedők 
számára 100 másodpercben határozta meg. Ha a vasúti vontatójármű a felsorolt idők letelte 
utáni 10 másodpercen belül még mindig áll, az állapotra a vonatbefolyásoló berendezés 
ZS3 hangjelzése figyelmezteti a mozdonyvezetőt. Ha fék oldása után a teljes meghatározott 
idő eltelik és a vasúti vontatójármű nem indul vagy nincs ismételten befékezve, a vonatbefo-
lyásoló berendezés beavatkozik (NZ5) és működésbe hozza a vészféket 

Az önkényes mozgása elleni biztosítás ellenőrzése POS, PRE és VYL munka-
üzemmódokban valósul meg, ZAV üzemmódban az ellenőrzés elmarad. 
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10.20. Figyelmeztetés továbbhaladást engedélyező jelzésre (LS) 

A vonatbefolyásoló berendezés a vonali infrastruktúra átvitt információi változása alapján 
tájékoztatja az álló vagy kis sebességgel haladó vasúti vontatójármű mozdonyvezetőjét a 
továbbhaladást engedélyező jelzés megjelenéséről. 

Ha a jelzés „Megállj” jelzés átvitele folyamán vagy vonali infrastruktúra információi átvitele 
nélküli állapotban továbbhaladást engedélyező jelzésre változik, a vonatbefolyásoló beren-
dezés ZS7 hangjelzést szolgáltat. A lehetőségeket a következő táblázat tartalmazza: 

előző jelzés új jelzés 

„MEGÁLLJ” „szabad” 

átvitel nélkül „szabad” 

„MEGÁLLJ” „főjelzőn MEGÁLLJ jelzés várható” 

átvitel nélkül „főjelzőn MEGÁLLJ jelzés várható” 

„MEGÁLLJ” „40” és „főjelzőn MEGÁLLJ jelzés várható” 

átvitel nélkül „40” és „főjelzőn MEGÁLLJ jelzés várható” 

A művelet csak PRE munka-üzemmódban és a vasúti vontatójármű 5 km/ó alacsonyabb 
sebességénél valósul meg. 
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11. LS rendszer beavatkozása 

LS nemzeti üzemmódban működő vonatbefolyásoló berendezés 
beavatkozását a következő események egyike okozza: 

jelölés kiváltó ok 

NZ1 
szolgáltatott éberségi felhívás megkövetelt 
nyugtázásának elmulasztása (10.12) 

NZ2 legnagyobb sebesség túllépése (10.2) 

NZ3 
vasúti vontatójármű valós menetiránya és vá-
lasztott iránya összhangjának hiánya (10.17) 

NZ4 vonat távmegállítása (10.18) 

NZ5 
vontatójármű önkényes mozgás elleni biztosí-
tásának elmulasztása (10.19) 

A vonatbefolyásoló berendezés beavatkozása a vészfék működé-
sét eredményezi. A vonatbefolyásoló berendezés beavatkozása-
kor a vonatbefolyásoló berendezés elektropneumatikus szelepe 

nyit. A vonatbefolyásoló berendezés beavatkozását az aktív vezetőállás jelzésképismétlője 
NO11 kijelzőjén villogó NZ felirat és a vészmegállítást előidéző ok száma jelzi. 

Ha a vészfékezést kiváltó okok a berendezés beavatkozása után is fennállnak, a beavatkozás 
befejezése nem lehetséges. Erre a mozdonyvezetőt a beavatkozást kiváltó okkal összhangban a 
vonatbefolyásoló berendezés hangjelzése figyelmezteti. A beavatkozás befejezése csak ak-
kor lehetséges, ha a beavatkozást kiváltó okok megszűntek és/vagy a vasúti vontatójármű elérte 
a nulla sebességet.  

Az NZ1 beavatkozás okának kiküszöbölése az aktív vezetőállás éberségi nyomógombja 
vagy éberségi pedálja lenyomásával vagy a vasúti vontatójármű nulla sebességének elérésé-
vel lehetséges. A ZS1 hangjelzés befejeződik. 

Az NZ2 beavatkozás okának kiküszöbölése a vasúti vontatójármű sebességének a pillanat-
nyi legnagyobb sebesség nulla tűréssel történő csökkentésével történik. A ZS2 hangjelzés 
befejeződik. Ha NZ2 beavatkozásra fékgörbe készítése során kerül sor, a vasúti vontatójár-
mű sebességének az átvitt jelzéssel adott célsebesség alá kell csökkennie. 

Az NZ3 beavatkozás okának kiküszöbölése az irányváltó vasúti vontatójármű valós irányá-
nak megfelelő állásba állításával vagy a vasúti vontatójármű nulla sebességének elérésével 
lehetséges. A ZS3 hangjelzés befejeződik. 

Az NZ4 beavatkozás okának kiküszöbölése a vasúti vontatójármű távmegállítása parancsá-
nak befejezésével vagy a vasúti vontatójármű nulla sebességének elérésével lehetséges. A 
ZS4 hangjelzés befejeződik. 

Az NZ5 beavatkozás okának kiküszöbölése az álló vasúti vontatójármű önkényes mozgását 
kiküszöbölő befékezésével történik. A ZS3 hangjelzés befejeződik. 

A kezelőszemélyzet a vonatbefolyásoló berendezés beavatkozása okának kiküszöbölése 
után a vészfékezést az aktív vezetőállás jelzésképismétlője (NO14)  nyomógombja le-
nyomásával fejezheti be. A vészfékezés megszűnte után az NO11 kijelző a legnagyobb 
sebességet ábrázolja és a kijelző villogása megszűnik. A vészfék elektropneumatikus szele-
pe zár és a vontatójármű tovább üzemelhet.  

A vonatbefolyásoló berendezés minden egyes beavatkozása regisztrálva van. 
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12. EVM munka-üzemmódok 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés az EVM nemzeti 
üzemmódban a következő munka-üzemmódokban működik: 

munka-
üzemmód 

munka-üzemmód meghatározása 

TOL tolató vasúti vontatójármű 

MEN rendszer teljes körű működése 

A kezelőszemélyzet a munka-üzemmódot az aktív vezetőállás 
jelzésképismétlőjén választja (részletesebb leírás a 20. rész-

ben). Az üzemmód változtatásakor a vasúti jármű sebessége nem lépheti túl sem a 40 km/ó 
értéket, sem a legnagyobb sebességet, ellenkező esetben a mozdonyvezető a változtatást 
nem hajthatja végre. A munka-üzemmód változtatása a vonatbefolyásoló berendezés be-
avatkozása esetén vagy a rendszer meghibásodása észlelésekor lehetetlen, illetve azonnal 
megszakad. 

A rendszer valamelyik EVM munka-üzemmódban végzett működéséről a jelzésképismétlő 
állandóan világító (NO) M kijelzője tájékoztat. 

A vezérlés egyik vezetőállásról másik vezetőállásra történő átvitelekor a beállított munka-
üzemmód nem változik. A beállított munka-üzemmód csak az akkumulátor-tápforrás kikap-
csolásakor törlődik. 

LS munka-üzemmódok jelzésképismétlőn történő beállításának folyamata: 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: T/M; 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn az eredeti munka-üzemmód villog; 
§ új munka-üzemmód beállítása  / , a kijelzőn: TOL ↔ MEN villog; 
§ egyszer a  nyomógomb, a kijelzőn: új munka-üzemmód világít. 
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12.1. TOL – tolatás munka-üzemmód (EVM) 

A vonatbefolyásoló berendezés EVM követelményei szerinti TOL 
munka-üzemmódja állomásokon, vontatási telepeken és tolatás-
ban alkalmazott vontatójárműveken működik. A munka-
üzemmód alacsony sebességgel közlekedő járművet és a keze-
lőszemélyzet vezetőállásának gyakori változtatását veszi figye-
lembe. 

Sebességparancsok átvitele 

TOL munka-üzemmódban nem valósul meg a vonali infrastruktúra információinak átvitele és 
a jelzésképismétlő a sebességparancsokat nem ábrázolja. A jelzésképismétlő NO11 kijelző-
je folyamatosan T betűt ábrázol. 

Éberség ellenőrzése 

TOL üzemmódban a mozdonyvezető akkor köteles éberségét az éberségi felhívások nyug-
tázásával igazolni, ha a jármű sebessége a 15 km/ó értéket túllépi. A vonatbefolyásoló be-
rendezés az éberségi felhívás nyugtázását minden 1550 méteres táv megtétele után igényli, 
a táv mérése mindig az éberségi pedál vagy nyomógomb lenyomása pillanatában kezdődik. 
A mozdonyvezetőnek 150 méteres távolság áll rendelkezésére az éberségi felhívás nyugtá-
zására. Ha a mozdonyvezető éberségét nem nyugtázza, a vonatbefolyásoló berendezés 
beavatkozik és működésbe lép a vészfék. 

Legnagyobb sebesség ellenőrzése 

TOL üzemmódban a vonatbefolyásoló berendezés ellenőrzi a munka-üzemmód nulla tűrés-
sel meghatározott 40 km/ó legnagyobb sebességének betartását. A megengedett sebesség 
túllépésekor az elektropneumatikus szelep minden előzetes figyelmeztetés nélkül nyit és 
működésbe lép a vészfék. Az elektropneumatikus szelep az éberségi felhívás nyugtázása 
alapján zár, de az elektropneumatikus szelep zárása csak akkor lehetséges, ha a vasúti 
vontatójármű valós sebessége 15 km/ó érték alá csökkent. 

A pillanatnyi legnagyobb sebesség a következő sebességek legalacsonyabbja szerint van 
meghatározva: 
§ vontatójármű legnagyobb megengedett sebessége; 
§ üzemmód legnagyobb sebessége. 
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12.2. MEN munka – üzemmód (EVM) 

MEN munka-üzemmódban a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés valamennyi üzemi 
funkciója az EVM specifikáció követelményei szerint működik. A munka-üzemmód a vasúti 
vontatójármű szokványos üzemeltetésében használatos. 

Sebességparancsok átvitele 

MEN munka-üzemmódban teljes mértékben megvalósul a vonali infrastruktúra információi-
nak átvitele. Az átvitt táviratok dekódolása sebességparancsot eredményez, ezeket a 
jelzésképismétlő jeleníti meg. Az alaphelyzetű jelzésképismétlő NO11 kijelzője az érvényes 
sebességparancsot ábrázolja, ha a parancs a vonali részben rendelkezésre áll. A pálya-
áramkörök 75 Hz-es vivőfrekvenciájának jelenlétről a jelzésképismétlő NO7 75 kijelzője tá-
jékoztat. 

A vonatbefolyásoló berendezés MEN munka-üzemmódban végzett további biztonsági funk-
ciója a „MEGÁLLJ“ jelzés meghaladásának ellenőrzése. A berendezés ezt a helyzetet kiér-
tékeli és bekövetkezésekor 0 sebességparancsot generál. 

Éberség ellenőrzése 

MEN munka-üzemmódban a mozdonyvezető akkor köteles éberségét az éberségi felhívá-
sok nyugtázásával igazolni, ha a jármű sebessége túllépi a 15 km/ó sebességet. A vonatbe-
folyásoló berendezés minden 1550 méteres táv lefutása után éberségi felhívást szolgáltat. A 
táv mérése az éberségi pedál vagy az éberségi nyomógomb lenyomása pillanatában kez-
dődik. A mozdonyvezetőnek 150 méteres távolság áll rendelkezésére az éberségi felhívás 
nyugtázására. Ha az éberség nyugtázása elmarad, a vonatbefolyásoló berendezés beavat-
kozik és működésbe lép a vészfék. 

Legnagyobb sebesség ellenőrzése 

MEN munka-üzemmódban a vonatbefolyásoló berendezés a legnagyobb sebességet az 
átvitt sebességparancsok alapján ellenőrzi. Ha a vasúti vontatójármű legnagyobb sebessé-
gének változása (a vasúti vontatójármű sebességének változása vagy új sebességparancs 
átvitele miatt) meghaladja a 2 km/ó értéket, a vonatbefolyásoló berendezés 200 méteren-
ként ismétlődő fokozott éberségi felhívásokat szolgáltat. Ha az éberségi felhívások nyugtá-
zása elmarad, a rendszer nyitja az elektropneumatikus szelepet és működésbe lép a vész-
fék. Az elektropneumatikus szelep zárása csak akkor lehetséges, ha a legnagyobb 
sebesség túllépése megszűnt. A harmadik és ezt követő éberségi felhívások nyugtázását a 
berendezés csak akkor veszi figyelembe, ha a fő fékvezeték nyomása (az 1. sebességpa-
rancs kivételével) csökkent. A rendszer a legnagyobb sebesség túllépése kiküszöbölésének 
pillanatában abbahagyja a fokozott éberségi felhívások szolgáltatását. Növelt sebességű 
üzemmódban a fokozott éberségi felhívások intervalluma 180 méterre rövidül és nyomás-
csökkenés nélkül csak az első éberségi felhívás engedélyezett. 

A pillanatnyi legnagyobb sebesség a következő sebességek legalacsonyabbja szerint van 
meghatározva: 
§ vontatójármű legnagyobb megengedett sebessége; 
§ munka-üzemmód legnagyobb sebessége; 
§ sebességparancs szerinti legnagyobb sebesség. 
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13. EVM üzemeltetés funkciói 

Munka-üzemmód TOL MEN 

Vonali rész infrastruktúrája információi átvitele –  

Legnagyobb sebesség ellenőrzése   

Vontatójármű legnagyobb megengedett sebességének ellenőrzése   

Munka-üzemmód legnagyobb sebességének ellenőrzése [km/ó] 40 120 / 160 

160 km/ó növelt sebességű üzemelés –  

Sebességparancsok szerinti legnagyobb sebesség ellenőrzése –  

„MEGÁLLJ“ jelzés meghaladásának ellenőrzése –  

Éberség ellenőrzése   

Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése   

Figyelmeztetés továbbhaladást engedélyező jelzésre –  
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13.1. Vonali infrastruktúra információinak átvitele (EVM) 

A vonali infrastruktúra információinak EVM nemzeti üzemmódban megvalósított átvitele a jel 
leolvasásával, táviratok szűrésével és sebességparanccsá történő dekódolásával történik. 
EVM nemzeti üzemmódban végzett működés során a rendszer csak a 75 Hz-es vivőfrek-
venciájú jeleket értékeli. A pályaáramkörök 75 Hz-es vivőfrekvenciájának jelenlétét a rend-
szer érzékeli és az aktív vezetőállás jelzésképismétlője NO7 75 kijelzőjén jelzi. 

A vonali infrastruktúra információinak átvitele csak MEN munka-üzemmódban valósul meg.  
TOL munka-üzemmódban a vonali infrastruktúra információi a berendezés működését 
semmilyen módon nem befolyásolják. 

Átvitt táviratok, sebességparancsok és jeleik 

vonali rész jelei nélküli működés 
vagy üzemzavar észlelése 

„Z” jelzés 

 
egyéb feltételek kiértékelése 0 sebességparancs 

 
1 távirat vétele 1 sebességparancs 

 
2 távirat vétele 2 sebességparancs 

 
3 távirat vétele 3 sebességparancs 

 
4* távirat vétele 4 sebességparancs 

 
4 távirat vétele 4 sebességparancs 

 

Érvényes 1 sebességparancs esetén a „van 75 Hz“ állapot jelzésének elvesztése 
„MEGÁLLJ“ jelzés meghaladását jelenti, amit a rendszer 0 sebességparancsként értékel. 

Ha a vonatbefolyásoló berendezés a sebességparancsot a feldolgozáshoz szükséges, 75 Hz 
szintet elérő jelek sorozatából nem tudja kiértékelni, a kijelző adata legfeljebb 9 másodperc eltel-
tével elsötétül, majd további 7 másodperc elteltével, ha ez alatt sem került sor a vonali informáci-
ók kiértékelésére, a kijelező üzemzavar „Z” jelzését jeleníti meg. Ha a vágányáramkörök 75 Hz-
es intenzitása nem éri el az információk kiértékeléséhez szükséges szintet, a berendezés vonali 
rész jelátvitele nélküli üzeme „Z” jelzését jeleníti meg. A rendszer a mozdonyvezetőt a „Z” jelzés 
megjelenítését követő 50 méteres táv megtétele után mindkét esetben hangjelzéssel figyelmez-
teti. 

MEN munka-üzemmódban működő vonatbefolyásoló berendezés a vonali infrastruktúra 
információnak átvitelét a D2 folyamatos diagnosztika keretében ellenőrzi. A rendszer a D1 
diagnosztika keretében a vonali infrastruktúra információ leolvasása átviteli útjának egyszeri 
ellenőrzését az összes munka-üzemmódban elvégzi. 
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13.2. Legnagyobb sebesség ellenőrzése (EVM) 

A vonatbefolyásoló berendezés a legnagyobb sebességet a vasúti vontatójármű valós se-
bességével hasonlítja össze. A legnagyobb sebesség túllépésékor a rendszer beavatkozása 
intézkedéseit a választott munka-üzemmód és az üzemviteli helyzet határozzák meg. 

A pillanatnyi legnagyobb sebesség a következő sebességek legalacsonyabbja szerint van 
meghatározva. Azt, hogy melyik sebesség lesz a legnagyobb sebesség meghatározásánál 
figyelembe véve, az aktív munka-üzemmód határozza meg. 

 TOL MEN 

vontatójármű legnagyobb megengedett sebessége   

adott munka-üzemmód legnagyobb sebessége   

sebességparancs szerinti legnagyobb sebesség –  

TOL munka-üzemmódban a legnagyobb sebesség bármilyen túllépésekor a rendszer min-
den előzetes figyelmeztetés nélkül beavatkozik, nyitja az elektropneumatikus szelepet és 
működésbe lép a vészfék. Az elektropneumatikus szelep csak éberségi felhívás nyugtázása 
után és akkor zár, ha a vasúti vontatójármű valós sebessége 15 km/ó érték alá csökkent. 

Normális sebességű MEN üzemmódban (részletesebben 13.3 részben) a legnagyobb se-
besség több mint 2 km/ó értékű túllépésekor a vonatbefolyásoló berendezés 200 méteren-
ként ismétlődő fokozott éberségi felhívásokat generál. A rendszer a legnagyobb sebesség 
túllépését követően és legkésőbb 50 méteres táv megtétele után éberségi felhívást szolgál-
tat, ennek nyugtázására a mozdonyvezetőnek további 150 méter áll rendelkezésre. Ha az 
éberség nyugtázása elmarad, a rendszer beavatkozása következik és működésbe lép a 
vészfék. 

A harmadik és ezt követő éberségi felhívások nyugtázását a rendszer csak akkor veszi fi-
gyelembe, ha a fő fékvezeték nyomása 4,5 bar érték alá csökkent. A fékvezeték nyomásá-
nak következő éberségi felhívások nyugtázásához szükséges csökkenését a 
jelzésképismétlő NO1  kijelzője jelzi. Az igényelt nyomáscsökkenés észlelése akkor feje-
ződik be, amikor a fő fékvezetés nyomása túllépi a 4,8 bar értéket. Ha a vasúti jármű sebes-
sége 2 km/ó tűréssel 40 km/ó értéknél alacsonyabb és 1 sebességparancs átvitelére került 
sor, a fő fékvezeték nyomáscsökkentést sem a harmadik, sem a következő éberségi felhí-
vások nem igénylik. 

A növelt sebességű üzemmódot a 13.3 rész ismerteti. 

A rendszer a 0 sebességparancs legnagyobb sebessége (15 km/ó, 2 km/ó tűréssel) minden 
túllépése esetén beavatkozik, és azonnal működteti a vészfékezést. 

A rendszer a vasúti vontatójármű legnagyobb megengedett sebességének több mint 7 km/ó 
túllépése esetén szintén beavatkozik, és azonnal működteti a vészfékezést. 

Ha a vezérléskapcsoló egyik vezetőálláson sincs bekapcsolva, a vasúti jármű minden mene-
te tilos. A jármű minden nem nullával egyenlő sebessége a legnagyobb megengedett se-
besség túllépésének minősül és a rendszer azonnal közbelép. 

Az elektropneumatikus szelep zárása csak akkor lehetséges, ha a legnagyobb sebesség 
nullatűrésű túllépése megszűnt. 

A rendszer a mért sebesség változását a vasúti vontatójármű tengelyén értékeli. Ha a se-
bességnövekedés aránytalanul magas, ezt a rendszer a mért tengely csúszásaként értékeli. 
EVM üzemmódban a funkció semmilyen hatással nincs a rendszer üzemi és biztonsági 
funkcióira. 
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13.3. Növelt (160 km/ó) sebességű üzemmód (EVM) 

Növelt sebességű üzemmódban a MEN munka-üzemmód legnagyobb sebessége 160 km/ó 
sebességre lett növelve. A növelt sebességű üzemmódot az adott típusú vasúti vontatójár-
mű konfigurációjának kell engedélyeznie. Ha a konfiguráció a növelt sebességű üzemmódot 
engedélyezi, a normális és növelt sebességű üzemmód közötti átkapcsolás automatikusan 
és a következők szerint valósul meg: 

1. ha a rendszer normális sebességű üzemmódban működik és a vasúti vontatójármű 
sebessége túllépi a 122 km/ó sebességet à, a rendszer növelt sebességű üzemmódba 
kapcsol; 

2. ha a rendszer növelt sebességű üzemmódban működik és a vasúti vontatójármű se-
bessége 80 km/ó sebesség alá csökken, à, a rendszer normális sebességű üzemmód-
ba kapcsol. 

A növelt sebességű üzemmód működését a jelzésképismétlő NO4  kijelzője jelzi. 

Ha növelt sebességű üzemmódban a MEN munka-üzemmód legnagyobb sebességnek több 
mint 2 km/ó értékű túllépésére kerül sor, a vonatbefolyásoló berendezés minden 180 méte-
renként ismétlődő fokozott éberségi felhívások generálásába kezd. A rendszer legkésőbb a 
legnagyobb sebesség túllépése után megtett 30 méter után éberségi felhívást szolgáltat, a 
mozdonyvezetőnek további 150 méter áll rendelkezésre az éberség nyugtázására. A nyug-
tázás elmulasztását a rendszer beavatkozása és vészfékezés követi. 

A rendszer a második és a következő éberségi felhívások nyugtázását csak akkor ismeri el, 
ha a fő fékvezeték nyomása 3,5 bar alá csökkent. A fékvezeték nyomáscsökkenésének 
olyan csökkenését, amelyik a további éberségi felhívások nyugtázásához szükséges, a 
jelzésképismétlő NO1  kijelzője jelzi. Az igényelt nyomáscsökkenés észlelése akkor feje-
ződik be, amikor a fő fékvezeték nyomása a 3,7 bar értéket túllépi. 

A legnagyobb sebesség megállapításakor a növelt sebességű üzemmód is figyelembe veszi 
a vasúti vontatójármű legnagyobb engedélyezett sebességét. 
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13.4. Vontatójármű legnagyobb megengedett sebességének ellenőrzése 
(EVM) 

Az EVM nemzeti üzemmódban működő rendszer minden munka-üzemmódban ellenőrzi a 
vontatójármű legnagyobb megengedett sebességét. A vontatójármű legnagyobb megenge-
dett sebessége a vonatbefolyásoló berendezés konfigurációjából adódik, ezt a sebességet a 
mozdonyvezető semmilyen módon nem módosíthatja. Ha a vasúti jármű legnagyobb meg-
engedett sebessége 160 km/ó sebességnél magasabb, a jármű legnagyobb sebessége 
értékelése, összhangban a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés alkalmazása terjedel-
mével, az EVM specifikáció szerint a 160 km/ó sebességre csökkentett sebességet veszi 
figyelembe. Ennek a sebességnek +7 km/ó tűrésű túllépésekor a rendszer beavatkozik és 
működésbe lép a vészfék. Az elektropneumatikus szelep zárása csak akkor lehetséges, ha 
a legnagyobb sebesség túllépése megszűnt. 
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13.5. Munka-üzemmód legnagyobb sebességének ellenőrzése (EVM) 

A munka-üzemmód legnagyobb sebessége a EVM specifikáció követelményeivel meghatá-
rozott valamennyi üzemmód számára meg lett határozva. Az üzemmód legnagyobb sebes-
sége állandó, ezt sem a mozdonyvezető, sem a szervizszemélyzet semmiképpen nem mó-
dosíthatja. A munka-üzemmódok legnagyobb sebességét a következő táblázat tartalmazza: 

 TOL MEN 

munka üzemmód legna-
gyobb sebessége 

40 km./ó 120 km/ó – normális sebességű üzem 

160 km./ó – növelt sebességű üzem 

A rendszer az adott sebességek + 7 km/ó tűrésű minden egyes túllépésekor beavatkozik és 
működésbe lép a vészfék. A vonatbefolyásoló berendezés elektropneumatikus szelepe csak 
a sebességtúllépés kiküszöbölése után zár. 
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13.6. Sebességparancsok szerinti legnagyobb sebesség ellenőrzése (EVM) 

Ha a vonatbefolyásoló berendezés MEN munka-üzemmódban működik, a legnagyobb se-
besség ellenőrzését az átvitt sebességparancsokból adódó sebesség befolyásolja. 

EVM specifikáció szerint sebességparancsok 

0 sebességparancs 

 

„MEGÁLLJ“ állású jelző meghaladása, 
legnagyobb sebesség 15 km/ó 

1 sebességparancs 

 

Céljelzőn „MEGÁLLJ“ jelzés vagy 
„Hívójelzés“, legnagyobb sebesség 15 
km/ó 

2 sebességparancs 

 

legnagyobb sebesség 40 km/ó 

3 sebességparancs 

 

legnagyobb sebesség 80 km/ó 

4 sebességparancs 

 

a legnagyobb sebesség a pálya vagy a 
vonat legnagyobb sebességével egyenlő 

nincs jel 

 

vonali rész jele nélküli üzem vagy 
meghibásodás észlelése 
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13.7. „MEGÁLLJ“ állású jelző meghaladásának ellenőrzése (EVM) 

MEN munka-üzemmódban működő vonatbefolyásoló berendezés ellenőrzi a „MEGÁLLJ“ 
állású jelző meghaladását. Érvényes 1 sebességparancs esetén a „van 75 Hz“ állapot jelzés 
elvesztése „MEGÁLLJ“ állású jelző meghaladását jelenti. Ezt az üzemviteli helyzetet a rend-
szer 0 sebességparancsként értékeli. A 0 sebességparancs átvitele nagyobb sebességet 
engedélyező sebességparancs vételét követően szűnik meg. 

0 sebességparancs esetén a vasúti jármű sebessége nem lépheti túl a 2 km/ó tűrésű 15 
km/ó értéket. A rendszer e sebesség minden túllépésekor beavatkozik és működésbe lép a 
vészfék. A vonatbefolyásoló rendszer elektropneumatikus szelepének zárása csak akkor 
lehetséges, ha a legnagyobb sebesség túllépése megszűnt. 
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13.8. Éberség ellenőrzése (EVM) 

A mozdonyvezető éberségét az EVM specifikáció követelményei szerinti összes munka-
üzemmód minden 15 km/ó sebességet túllépő sebességnél ellenőrzi. A mozdonyvezető 
köteles éberségét az éberségi felhívások nyugtázásával igazolni. A vonatbefolyásoló beren-
dezés 1550 méter lefutása után éberségi hangjelzéseket szolgáltat. A rendszer a konfigurá-
ciótól függően a külső kijelzőn már előzőleg is vizuális éberségfelhívást szolgáltathat. A táv 
mérése az éberségi pedál vagy az éberségi nyomógomb lenyomása pillanatával kezdődik. 
Az éberség a mozdonyvezető vezetőállása egyéb vezérlőelemeivel is nyugtázható. A moz-
donyvezetőnek 150 méteres távolság áll rendelkezésére az éberség nyugtázására. 

Ha az éberségi pedál vagy nyomógomb felengedése után a pedál vagy a nyomógomb nincs 
ismételten lenyomva, a vonatbefolyásoló berendezés 50 méteres távolság lefutása után 
éberségi felhívást szolgáltat, a mozdonyvezetőnek az éberség nyugtázására 150 méteres 
távolság áll rendelkezésére. Sebességtúllépés esetén a funkció nem aktív. 

Ha az éberségi felhívás nyugtázása nem történik meg, a vonatbefolyásoló berendezés be-
avatkozik és működésbe lép a vészfék. A vonatbefolyásoló berendezés elektropneumatikus 
szelepe az éberség éberségi pedállal/nyomógombbal megvalósított első nyugtázása után 
azonnal zár. 
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13.9. Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése (EVM) 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés ellenőrzi az álló vasúti vontatójármű önkényes 
mozgása elleni biztosítását. Álló (mozdulatlan) vontatójárművön a vonatbefolyásoló beren-
dezés a következőket ellenőrzi: 

1. közvetlen (kiegészítő fék, parkoló fék) befékezését (nyomáskapcsoló); 

2. önműködő fék fő fékvezeték 4,5 bar értéknél alacsonyabb nyomásával elvégzett 
befékezését (nyomáskapcsoló). 

A berendezés a két feltétel legalább egyikének teljesítésekor a vasúti vontatójármű önké-
nyes mozgása elleni biztosítását elegendőnek minősíti. Ha sem a kiegészítő, sem az önmű-
ködő fék nincs befékezve, a vontatójármű indulása feltételezett. 

A jármű indulásához szükséges időt a rendszer konfigurációja a vasúti vontatójárművek 
személyszállításban közlekedő vasúti vontatójárművek számára 25 másodpercben, az áru-
szállításban közlekedők számára 100 másodpercben határozta meg. Ha a vasúti vontató-
jármű a felsorolt idők letelte után 10 másodpercen belül még mindig áll, az állapotra a vo-
natbefolyásoló berendezés ZS20 hangjelzése figyelmezteti a mozdonyvezetőt. Ha fék 
oldása után a teljes meghatározott idő eltelik és a vasúti vontatójármű nem indul vagy nincs 
ismételten befékezve, a vonatbefolyásoló berendezés beavatkozik és működésbe hozza a 
vészféket. 

A mozdonyvezető a rendszer beavatkozását az éberség éberségi pedállal vagy éberségi 
nyomógombbal elvégzett nyugtázásával fejezi be. 
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13.10. Figyelmeztetés sebességparancs változására (EVM) 

EVM nemzeti üzemmódban a sebességparancsok változására vonatkozó figyelmeztetés 
célja az álló vasúti vontatójármű továbbhaladásra váró mozdonyvezetőjének tájékoztatása a 
jelzés és sebességparancs továbbhaladást engedélyező módosulásáról. 

Ha vasúti vontatójármű sebessége 15 km/ó sebességnél alacsonyabb és a továbbhaladást 
tiltó sebességparancsot továbbhaladást engedélyező sebességparancs váltja fel, a vonatbe-
folyásoló berendezés éberségi felhívással reagál. A lehetőségeket a következő táblázat 
tartalmazza: 

előző sebességparancs új sebességparancs 

0 sebességparancs 1 sebességparancs 

0 sebességparancs 2 sebességparancs 

0 sebességparancs 3 sebességparancs 

0 sebességparancs 4 sebességparancs 

1 sebességparancs 2 sebességparancs 

1 sebességparancs 3 sebességparancs 

1 sebességparancs 4 sebességparancs 

Az éberségi felhívást a mozdonyvezető pedállal vagy nyomógombbal, távolság- és időbeni 
korlátozás nélkül nyugtázhatja. 

Ha az előző és új sebességparancs között „Z” jelzés jelenik meg, a rendszer nem szolgáltat 
éberségi felhívást. 
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14. EVM rendszer beavatkozása 

A vonatbefolyásoló berendezés beavatkozása az EVM specifikáció követelményei alapján a 
vészfék működését eredményezi. A rendszer beavatkozása után a vonatbefolyásoló beren-
dezés elektropneumatikus szelepe nyit. A vonatbefolyásoló berendezés beavatkozását a fő 
fékvezeték nyomásának rohamos csökkenése kíséri. A vonatbefolyásoló berendezés be-
avatkozásának okai és beavatkozás utáni üzembe helyezésének módjai a következők: 

okok működés helyreállításának módja 

1550 méteres táv lefutása után nem 
nyugtázott éberségi felhívás 

éberségi pedál/nyomógomb kezelése 

sebesség-túllépés utáni éberségi felhívás 
elmulasztott nyugtázása 

sebesség-túllépés kiküszöbölése és 
éberségi pedál/nyomógomb kezelése 

jármű önkényes mozgás ellen 
biztosításának elmulasztása 

éberségi pedál/nyomógomb kezelése 

éberségi felhívások diagnosztikája éberségi pedál/nyomógomb kezelése 

rendszer diagnosztikája 
tápfeszültség lekapcsolása, rendszer 
újraindítása 

A beavatkozás befejezése után a vonatbefolyásoló berendezés elektropneumatikus szelepe 
zár és a vasúti vontatójármű ismét üzemkész. 

A vonatbefolyásoló berendezés minden egyes beavatkozása regisztrálódik. 
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15. SHP munka-üzemmód 

SHP specifikáció szerint működő MIREL VZ1 vonatbefolyásoló 
berendezés egyetlen munka-üzemmódban működik:  

munka-üzemmód munka-üzemmód meghatározása 

SHP Üzemelés a SHP infrastruktúráján 
teljes funkcionalitással 

Munka-üzemmód kiválasztására nincs lehetőség. Az SHP munka-üzemmód a vonatbefolyá-
soló berendezés SHP nemzeti üzemmódba kapcsolása után (ismertetése a 8. részben ta-
lálható) automatikusan indul.  

A rendszer SHP specifikáció szerinti munka-üzemmódban végzett működését a 
jelzésképismétlő NO11 alfanumerikus kijelzője jobboldali felső sarkában levő pont állandó 
világítása jelzi. Az SHP üzemmódban működő berendezés azonosítása az aktív vezetőállás 
jelzésképismétlője (NO12)  nyomógombjának lenyomásával lehetséges. Az NO11 három 
számjegyű alfanumerikus kijelzőegység  nyomógombjának lenyomása alatt megjelenik a 
PL felirat, a  nyomógomb felengedése után a PL felirat elsötétül. SHP specifikáció szerin-
ti munka-üzemmódban, ha a rendszer nem igényli az éberség nyugtázását és nem avatko-
zik be, az aktív vezetőállás jelzésképismétlő kijelzőjén a fent részletezett munka-üzemmód 
jelzését kivéve semmilyen egyéb adat nem jelenik meg. A vonatbefolyásoló berendezés 
SHP munka-üzemmódba kapcsolása után az SHP fedélzeti rendszer bekapcsol és egy 
éberségi felhívást generál, az éberségi felhívást az éberségi nyomógomb lenyomásával kell 
nyugtázni. 

A vonatbefolyásoló berendezés SHP munka-üzemmódba kapcsolása után a rendszer egy-
szeri vizuális éberségi felhívást készít, nyitja a vonatbefolyásoló berendezés 
elektropneumatikus szelepét és ebben az állapotban várja az éberségfelhívás nyugtázását. 
A nyugtázás az éberségi nyomógomb 1 másodpernél rövidebb idejű lenyomásával történik, 
az éberség nyugtázása után az elektropneumatikus szelep zár. 

Az éberségi nyomógomb tartós lenyomása nem eredményezi az éberség nyugtázását. Az 
éberségi nyomógomb 1 másodpercnél tovább tartó lenyomása az éberségi felhívás vizuális 
jelzésének 2,5 Hz-es frekvenciájú villogását eredményezi. 2,5 másodperc eltelte után fel-
hangzik az éberségi felhívás hangjelzése. További 2 másodperc eltelte után a rendszer ki-
kapcsolja a vészfék elektropneumatikus szelepének táplálását, ezzel indítja a vasúti vonta-
tójármű vészfékezését. A folyamatot az éberségi nyomógomb folyamat bármelyik 
pillanatában történő felengedése leállítja. 
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16. SHP üzemeltetés funkciói 

Munka-üzemmód SHP 

Vonali infrastruktúra információinak átvitele  

Éberség ciklikus ellenőrzése  

Éberség infrastruktúrától függő egyszeri ellenőrzése  

Vonat távmegállítása  

Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése  
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16.1. Vonali infrastruktúra információinak átvitele (SHP) 

Az SHP vonatbefolyásoló rendszer pont-típusú vonatbefolyásoló rendszer. A vonali infrast-
ruktúra információi átvitelének terjedelmét a vasúti vontatójármű SHP pont-típusú vonatbefo-
lyásoló rendszer vágányrészében elhelyezett vonali pont fölötti áthaladásának észlelése 
adja meg. Az SHP vonali részéből átvitt információ a továbbiakban az SHP specifikáció sze-
rinti éberségellenőrzés vezérlésekor érvényesül. 

A vasúti vontatójármű általában az SHP vonali infrastruktúra két leolvasójával van felszerel-
ve, ezek a vonali pont jelenlétének leolvasását a vasúti vontatójármű menete irányától füg-
gően vagy a jármű jobb- vagy baloldalán biztosítják. A vasúti vontatójármű menetirányát a 
vasúti vontatójármű aktív vezetőállása irányváltó karjának állása határozza meg. 
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16.2. Éberség infrastruktúra szerinti egyszeri ellenőrzése (SHP) 

Az SHP rendszer fedélzeti része az egyszeri éberségi felhívás 
nyugtázásának elvégzését és a vasúti vontatójármű kezelősze-
mélyzetének előírt reagálását az SHP vágányi infrastruktúrája 
vonali pontja fölötti elhaladás végrehajtott észlelése alapján va-

lósítja meg. 

Abban a pillanatban, amikor a vasúti vontatójármű a vonali pont fölött elhalad, a rendszer 
indítja a vizuális éberségi felhívást. A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés a vonali 
pont fölötti elhaladásakor szolgáltatott éberségi felhívást a (NO2) jelzésképismétlő  kijel-
zőjének folyamatos világításával, továbbá az aktív vezetőállás (NO11) jelzésképismétlő al-
fanumerikus kijelzőjén megjelenő SHP felirattal valósítja meg. 

Ha a kezelőszemélyzet a vizuális éberségi felhívást a vonali pont fölötti elhaladást követő 
2,5 másodpercen belül nem nyugtázza, az SHP fedélzeti rendszer tovább szolgáltatja a 
vizuális éberségi felhívást és ezzel egyidejűleg indítja az éberségi felhívás hangjelzését. A 
MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés a vonali pont fölötti elhaladás hangjelzését ZS1 
hangjelzéssel valósítja meg. 

Ha a kezelőszemélyzet a hangjelzésű éberségi felhívást a vonali pont fölötti elhaladást kö-
vető 4,5 másodpercen belül nem nyugtázza, a MIREL VZ1 rendszer beavatkozik, nyitja a 
vonatbefolyásoló berendezés elektropneumatikus szelepét és indítja a vészfékezést. 

A kezelőszemélyzetnek vasúti vontatójármű vonali pont fölötti elhaladása után szolgáltatott 
felhívást az éberségi nyomógomb lenyomásával és ezt követő felengedésével kell nyugtáz-
nia. A vizuális- és hangjelzésű felhívást az éberség nyugtázása befejezi. 

. 

A ciklikus éberségellenőrzés (16.3 pontban ismertetett) éberségi 
felhívás és a vasúti vontatójármű vonali pont fölötti elhaladása 
után szolgáltatott egyszeri éberségi felhívás egyidejű fellépése 
esetén a NO11 jelzésképismétlő kijelzője az S+C feliratot ábrá-

zolja, a (NO2) kijelzőn a  villog. Ebben az esetben az éberségi nyomógomb első lenyo-
mása a ciklikus éberségellenőrzés nyugtázását jelenti. A nyugtázás után a jelzésképismétlő 
kijelzője megjeleníti az SHP feliratot és a  kijelző tartósan világít. Az éberségi nyomó-
gomb második lenyomása a vasúti vontatójármű vonali pont fölötti elhaladása miatt szolgál-
tatott egyszeri éberségi felhívás nyugtázását jelenti, a nyugtázás után a kijelző és a 
jelzésképismétlő  kijelzője elsötétül. 
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16.3. Éberség ellenőrzése (SHP) 

Ha a vasúti vontatójármű minimális sebességét (5 km/h vagy a 
vasúti vontatójármű maximális sebességének 10%-a) SHP mun-
ka-üzemmódban túllépi, a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló beren-
dezés indítja a ciklikus éberségellenőrzést. A ciklikus éberségel-
lenőrzés periódusa 60 másodperc. 

A vonatbefolyásoló berendezés a ciklikus éberségellenőrzés indítása után 10 másodperccel 
a (NO2) jelzésképismétlő 2,5 HZ frekvenciával villogó  jelzésével vizuális éberségi felhí-
vást szolgáltat. Ezzel egyidejűleg a (NO11) jelzésképismétlő alfanumerikus kijelzőjén megje-
lenik a CA felirat. Ezt követően a ciklikus éberségellenőrzés minden egyes további felhívása 
60 másodperces időközökben ismétlődik. 

Ha a vizuális éberségi felhívás nincs a jelzés megjelenítését követő 2,5 másodpercben 
nyugtázva, a vonatbefolyásoló berendezés folytatja a vizuális jelzést és ezzel egyidejűleg 
indítja az éberségi felhívás ZS1 hangjelzését is. 

Ha a kezelőszemélyzet a hangjelzésű éberségi felhívást a ciklikus vizuális éberségi felhívás 
indítását követő 4,5 másodpercen belül nem nyugtázza, a MIREL VZ1 rendszer beavatko-
zik, nyitja a vonatbefolyásoló berendezés elektropneumatikus szelepét és indítja a vészfé-
kezést. 

A kezelőszemélyzetnek a vonatbefolyásoló berendezés ciklikus éberségi felhívását az éber-
ségi nyomógomb lenyomásával és ezt követő felengedésével kell nyugtáznia. A vizuális- és 
hangjelzésű felhívást az éberség nyugtázása befejezi. 

A két következő éberségi felhívás közötti időszak 60 másodperc. Ha a kezelőszemélyzet az 
adott időszakban az éberségi nyomógombot lenyomja, éberségét nyugtázta. A éberségi 
felhívások közötti időszámoló nullázódik, és újra kezdi a 60 másodperc számolását. 

A vonatbefolyásoló berendezés működését és a kezelőszemélyzet megkövetelt tevékeny-
ségét a ciklikus éberségi felhívás és a vasúti vontatójármű vonali infrastruktúra pontjai fölötti 
elhaladásakor megkövetelt egyszeri éberségellenőrzés felhívás egyidejű fellépésekor a 16.2 
pont tartalmazza. 
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16.4. Vonat távmegállítása (SHP) 

A vonat távmegállítása a vasúti vontatójármű rádióállomása köz-
vetítésével történik. A rádióállomás dekódolja a vonat távmegál-
lításának parancsát és a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berende-
zés számára kiállítja a rendszer beavatkozásának 

követelményét. A vonatbefolyásoló berendezés a fogadott követelmény alapján a 
jelzésképismétlő három számjegyű alfanumerikus kijelzőjén (NO11) megjeleníti az RS felira-
tot, beavatkozik, nyitja a vonatbefolyásoló berendezés elektropneumatikus szelepét és mű-
ködésbe lép a vészfék. 
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16.5. Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése (SHP) 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés ellenőrzi az álló 
vasúti vontatójármű önkényes mozgása elleni biztosítását. Az 
ellenőrzés csak mozdulatlan vasúti járművön történik. Ha a kö-
vetkező két feltétel legalább egyike teljesül, a vonatbefolyásoló 
berendezés a vasúti vontatójármű önkényes mozgás elleni biz-

tosítását elegendőnek minősíti.  

A rendszer a következőket ellenőrzi:: 

1. közvetlen fék (kiegészítő fék, parkoló fék) befékezését (nyomáskapcsoló); 

2. önműködő fék befékezését a fő fékvezeték 4,5 bar értéknél alacsonyabb nyomásával 
(nyomáskapcsoló). 

Ha sem a kiegészítő, sem az átmenő fék nincs befékezve, a vontatójármű indulása feltéte-
lezett. 

A jármű indulásához szükséges időt a rendszer konfigurációja a személyszállításban közle-
kedő vasúti vontatójárművek számára 25 másodpercben, az áruszállításban közlekedők 
számára 100 másodpercben határozta meg. Ha a vasúti vontatójármű a felsorolt idők letelte 
utáni 10 másodpercen belül még mindig áll, az állapotra a vonatbefolyásoló berendezés 
ZS31 hangjelzése figyelmezteti a mozdonyvezetőt. Ha fék oldása után a teljes meghatáro-
zott idő eltelik és a vasúti vontatójármű nem indul vagy nincs ismételten befékezve, a vonat-
befolyásoló berendezés beavatkozik, nyitja az elektropneumatikus szelepet és működésbe 
lép a vészfék. A vonatbefolyásoló berendezés jelzésképismétlője három számjegyű alfanu-
merikus kijelzőjén (NO11) megjelenik a HAM felirat. 
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17. SHP rendszer beavatkozása 

SHP nemzeti üzemmódban működő vonatbefolyásoló berende-
zés beavatkozását a következő események egyike okozza: 

jelölés kiváltó ok 

SHP 

vasúti vontatójármű SHP vonali infrastruktú-
ra pontja fölötti elhaladásakor megkövetelt 
egyszeri éberségellenőrzés-felhívás nyugtá-
zásának elmulasztása (16.2) 

CA 
ciklikus éberségi felhívás nyugtázásának 
elmulasztása (16.3) 

RS vonat távmegállítása (16.4) 

HAM 
vasúti vontatójármű önkényes mozgása el-
leni biztosításának elmaradása (16.5) 

A rendszer beavatkozásakor a vonatbefolyásoló berendezés 
elektropneumatikus szelepe nyit. A vonatbefolyásoló berendezés beavatkozását az aktív 
vezetőállás jelzésképismétlője NO11 kijelzőjén megjelenő, vészmegállításhoz vezető ok 
rövidítésének villogása jelzi. Ha a beavatkozást az egyidejű egyszeri és ciklikus éberségfel-
hívás nyugtázásának elmulasztása okozta, a NO11 kijelzője az S+C feliratot ábrázolja. 

Ha a vészfékezést kiváltó okok a rendszer beavatkozása után is fennállnak, a beavatkozás 
befejezése nem lehetséges. Erre a mozdonyvezetőt a vonatbefolyásoló berendezés beavatko-
zását kiváltó okkal összhangban levő hang- és fényjelzése figyelmezteti. A beavatkozás be-
fejezése csak akkor lehetséges, ha a beavatkozást kiváltó okok megszűntek. 

Az SHP és CA beavatkozás okai az aktív vezetőállás éberségi nyomtatógombja lenyomásá-
val szüntethetők meg. Az RS beavatkozás oka a vasúti vontatójármű távmegállítása paran-
csának befejezése után szűnik meg. A HAM beavatkozás okát, a vasúti vontatójármű önké-
nyes mozgása elleni biztosításának elmaradását az álló jármű befékezése szünteti meg. Az 
üzemi beavatkozás okainak kiküszöbölése után a hangjelzés és az üzemi beavatkozást 
kiváltó rövidítés villogása befejeződik. A rövidítés állandó fénnyel világít. 

A kezelőszemélyzet a vonatbefolyásoló berendezés beavatkozása okának kiküszöbölése 
után a vészfékezést az aktív vezetőállás jelzésképismétlője (NO14)  nyomógombjának 
lenyomásával fejezheti be. A vészfékezés megszűnte után az aktív vezetőállás kijelzőjének 
felirata elsötétül. A vészfék elektropneumatikus szelepe zár és a vasúti jármű tovább üze-
melhet. 

A vonatbefolyásoló berendezés minden egyes beavatkozása regisztrálódik. 
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18. Készenléti munka-üzemmódok 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés készenléti üzem-
módjai az ETCS rendszerrel végzett együttműködést, a határok 
áthaladását, ha ez a vasúti vontatójármű működő vonatbefolyá-
soló berendezése változásával jár, továbbá ha a járművön vagy 

vezetőálláson nincs kezelőszemélyzet, a vasúti vontatójárművek és vezérlőkocsik közvetlen 
vezérlését szolgálják. A készenléti üzemmódok célja a vonatbefolyásoló berendezés olyan 
üzemeltetése, amelyben a berendezés kész azonnal valamelyik LS, EVM vagy SHP specifi-
káció szerinti aktív üzemmódba átkapcsolni. 

Készenléti munka-üzemmódokban a vonatbefolyásoló berendezés vagy semmilyen üzemi 
funkciót nem végez vagy az üzemi funkciókat csak korlátozott terjedelemben hajtja végre. 

Készenléti munka-üzemmódokban a vonatbefolyásoló berendezés a rendszer összes biz-
tonsági műveletét teljes mértékben és úgy végzi, hogy az aktív munka-üzemmódba történő 
azonnali átkapcsolás képessége ne szenvedjen korlátozást. 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezésbe a következő implementált készenléti munka-
üzemmódokkal rendelkezik: 

munka-üzemmód munka-üzemmód meghatározása 

STB-N éberségellenőrzés nélküli készenléti üzemmód 

STB-LS éberséget ellenőrző és vonat LS specifikáció szerinti távmegál-
lítását lehetővé tevő készenléti üzemmód 

STB-EVM éberséget EVM specifikáció szerint ellenőrző készenléti 
üzemmód 

STB-SHP éberséget ellenőrző és vonat SHP specifikáció szerinti táv-
megállítását lehetővé tevő készenléti üzemmód 

A vasúti vontatójármű kezelőszemélyzete a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés keze-
lése keretében nem végzi sem a készenléti üzemmódok választását, sem a készenléti és 
aktív munka-üzemmód átkapcsolását. A készenléti üzemmódok választása automatikusan, 
vagy az ETCS rendszerrel, vagy szintén automatikusan, a vasúti vontatójármű technológiá-
jával együttműködve valósul meg. A készenléti munka-üzemmódok jelzésképismétlő közve-
títésével történő átkapcsolása nem lehetséges. 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés ETCS rendszerrel végzett együttműködése 
során a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés egyes készenléti munka-üzemmódjai 
átkapcsolását az együttműködő ETCS rendszer a működő MIREL STB port közvetítésével 
irányítja. A vasúti vontatójármű kezelőszemélyzete az ETCS rendszer Kezelési Utasítása 
szerint jár el. 

A határok dinamikus áthaladása és egy vagy több jármű közvetlen vezérlése esetén a 
MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés egyes készenléti munka-üzemmódjainak válasz-
tása közvetlenül a vasúti vontatójármű kezelő kontrollereivel, esetleg a vasúti vontatójármű 
vezérlőrendszerével együttműködve történik. A vasúti vontatójármű kezelőszemélyzete a 
vasúti jármű Kezelési Utasítása szerint jár el. Ha a rendszer beavatkozik, a vasúti vontató-
jármű funkciós állapotai választókapcsolójával nem lehet készenléti üzemmódba átkapcsol-
ni. 

Ha a készenléti munka-üzemmódot LS nemzeti üzemmódban működő munka-üzemmódba 
kapcsolják, álló vasúti vontatójárművön automatikusan POS munka-üzemmód, nullasebes-
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ségtől eltérő sebességű vasúti vontatójárművön automatikusan PRE munka-üzemmód akti-
válódik. 

Ha a készenléti munka-üzemmódot EVM nemzeti üzemmódban működő munka-
üzemmódba kapcsolják, álló vasúti vontatójárművön automatikusan TOL munka-üzemmód, 
nem nullasebességű vasúti vontatójárművön automatikusan MEN munka-üzemmód aktivá-
lódik. 

A vonatbefolyásoló berendezés készenléti munka-üzemmódba kapcsolását az aktív vezető-
állás jelzésképismétlője (NO11) kijelzőjének STB felirata jelzi. A kijelző 5 másodperccel ké-
szenléti munka-üzemmód aktiválása után elsötétül és a készenléti munka-üzemmódok köz-
beni alapállapotában semmilyen adatot nem ábrázol. 

Ha a vonatbefolyásoló berendezés készenléti munka-üzemmódban működik, a kezelősze-
mélyzet az adott helyzetről az aktív vezetőállás jelzésképismétlője bármelyik nyomógombja 
lenyomásával meggyőződhet, a nyomógomb lenyomása után a kijelzőn 5 másodpercig 
megjelenik az STB felirat. 
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18.1. STB-N – éberségellenőrzés nélküli készenléti munka-üzemmód 

Az STB-N készenléti üzemmód olyan államok területén végzett működés számára rendelte-
tett, amelyek nemzeti üzemmódjait és nemzeti infrastruktúráját a MIREL VZ1 vonatbefolyá-
soló berendezés nem támogatja. A vasúti vontatójármű közlekedését a vonatbefolyásoló 
berendezés vasúti vontatójárművön működő egyéb nemzeti fedélzeti rendszere biztosítja. 

A vasúti vontatójármű STB-N készenléti üzemmódban a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Ma-
gyarország és Lengyelország területén is közlekedhet, ha a konfiguráció az adott vasúti 
vontatójármű vagy vezérlőkocsi kezelőszemélyzet nélküli közvetlen vezérlését lehetővé te-
szi. A vasúti vontatójármű menetét kezelőszemélyzettel foglalt jármű vonatbefolyásoló be-
rendezésének működő fedélzeti rendszere biztosítja. 

Vonali infrastruktúra információinak átvitele 

STB-N munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 

Éberségellenőrzés 

STB-N munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 

Legnagyobb sebesség ellenőrzése 

STB-N munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 

Valós és választott irány összhangjának ellenőrzése 

STB-N munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 

Távmegállítás 

STB-N munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 

Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése 

STB-N munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 
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18.2. STB-LS – éberségellenőrzésű LS készenléti munka-üzemmód 

A MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés az STB-LS készenléti munka-üzemmódot a 
vasúti vontatójármű Cseh Köztársaság és Szlovákia ETCS vonali infrastruktúrával felszerelt 
vonalain valósítja meg, ha a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés az ETCS rendszer 
nemzeti STM modul LS típusú üzemmódjában működik. 

Az STB-LS üzemmódba kapcsolását és a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés vala-
melyik más munka-üzemmódjába visszakapcsolását a funkciós MIREL STB port automati-
kusan vezérli. Az STB-LS készenléti munka-üzemmódok jelzésképismétlő közvetítésével 
történő átkapcsolása nem lehetséges. 

A készenléti üzemmód standard jelölése keretén kívül (18. rész) az STB-LS munka-
üzemmódot az éberségellenőrzés jelzése szabályaival összhangban (10.12 rész) az (NO5) 

 kijelző is jelzi. 

Vonali infrastruktúra információinak átvitele 

STB-LS munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 

Éberségellenőrzés 

STB-LS munka-üzemmódban a mozdonyvezető úgy köteles éberségét igazolni, mint vonali 
infrastruktúra információi átvitele nélküli PRE munka-üzemmódban. A rendszer az éberség 
időszakos nyugtázását a 10.13 részben ismertetett módon követeli. A rendszer konfiguráció-
jától függően az STB-LS üzemmód LS specifikációja szerint megvalósított éberségellenőr-
zés a TSI LOC&PAS 1302/2014 és UIC 641V specifikációk szerinti éberségellenőrzéssel 
helyettesíthető. 

Ha a mozdonyvezető az éberségi felhívást az éberségi nyomógomb vagy pedál lenyomásá-
val nem nyugtázza, a rendszer beavatkozik (NZ1) és működésbe lép a vészfék. A beavat-
kozás lefolyása és befejezése a 11. részben ismertetett folyamattal valósul meg. 

Legnagyobb sebesség ellenőrzése 

STB-LS munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 

Valós és választott irány összhangjának ellenőrzése 

STB-LS munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 

Távmegállítás 

STB-LS munka-üzemmódban a távmegállítás akkor működik, ha ezt a VZ1 vonatbefolyásoló 
berendezés konfigurációja, az üzemeltető szervezési intézkedései és a megfelelő funkcióval 
ellátott rádióállomás lehetővé teszik. A működést a 10.8 rész ismerteteti. 

A vonat távmegállítása parancsának észlelésekor a rendszer beavatkozik (NZ4) és műkö-
désbe lép a vészfék. A beavatkozás lefolyása és befejezése a 11. részben ismertetett fo-
lyamattal valósul meg. 

Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése 

STB-LS munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 
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18.3. STB-EVM – éberségellenőrzésű EVM készenléti munka-üzemmód 

Az STB-EVM készenléti munka-üzemmód a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés ké-
szenléti állapotát akkor valósítja meg, ha a vasúti vontatójármű Magyarország területén 
ETCS vonali infrastruktúrával felszerelt vonalakon közlekedik és a MIREL VZ1 vonatbefo-
lyásoló berendezés az ETCS rendszer a nemzeti STM modul EMV típusú üzemmódjában 
működik. 

Az STB-EVM üzemmódba kapcsolását és a VZ1 vonatbefolyásoló berendezés valamelyik 
más munka-üzemmódjába visszakapcsolását a funkciós MIREL STB port automatikusan 
vezérli. Az STB-LS készenléti munka-üzemmódok jelzésképismétlő közvetítésével történő 
átkapcsolása nem lehetséges. 

A készenléti üzemmód standard jelölése keretén kívül (18. rész) az STB-EVM munka-
üzemmódot az (NO9) M kijelző állandó fénye is jelzi. 

Vonali infrastruktúra információinak átvitele 

STB-EVM munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 

Éberségellenőrzés 

STB-EVM munka-üzemmódban a mozdonyvezető úgy köteles éberségét igazolni, mint MEN 
munka-üzemmódban. A rendszer az éberség időszakos nyugtázását a 13.8 részben ismer-
tetett módon követeli. A rendszer konfigurációjától függően az STB-EVM üzemmód EVM 
specifikációja szerint megvalósított éberségellenőrzés a TSI LOC&PAS 1302/2014 és UIC 
641V specifikációk szerinti éberségellenőrzéssel helyettesíthető. 

Ha a mozdonyvezető az éberségi felhívást az előírt módon nem nyugtázza, a rendszer be-
avatkozik és működésbe lép a vészfék. A beavatkozás lefolyása és befejezése a 14. rész-
ben ismertetett folyamat szerint valósul meg. 

Legnagyobb sebesség ellenőrzése 

STB-LS munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 

Valós és választott irány összhangjának ellenőrzése 

STB-LS munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 

Távmegállítás 

STB-LS munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 

Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése 

STB-EVM munka-üzemmódban nincs megvalósítva. 
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18.4. STB-SHP – SHP éberségellenőrzéssel rendelkező készenléti 
munkaüzem 

Az STB-SHP készenléti munkaüzem a vasúti vontatójármű Lengyelország területén ETCS 
vonali infrastruktúrával ellátott vonalain végzett közlekedése során a készenléti állapotú 
MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berendezés ETCS rendszere SHP típusú nemzeti STM mo-
duljaként működik. 

Az STB-SHP készenléti munkaüzembe állítását és a MIREL VZ1 vonatbefolyásoló berende-
zés valamelyik más munka-üzemmódjába történő visszaállítását a működő MIREL STB pört 
automatikusan vezérli. A jelzésképismétlő közvetítésével nem valósítható meg az átmenet 
az STB-SHP készenléti munkaüzembe. 

A készenléti üzemmód szokványos jelzésén kívül (18. pont) az STB-SHP készenléti munka-
üzemét a jelzésképismétlő NO11 alfanumerikus kijelzője jobboldali felső sarkában levő pont 
állandó világítása is jelzi. 

Vonali infrastruktúra információi átvitele 

STB-SHP munka-üzemmódban nincs végrehajtva. 

Éberségellenőrzés 

A mozdonyvezető az STB-SHP munkaüzemben úgy köteles éberégét ellenőrizni, mint az 
SHP munkaüzemben. A rendszer a ciklikus éberségellenőrzés elvégzését a 16.3 pontban 
ismertetett módon igényli. A rendszer konfigurációjától függően az STB-SHP üzemben az 
SHP specifikációja szerint megvalósított éberségellenőrzés a TSI LOC&PAS 1302/2014 és 
UIC 641V specifikációk szerinti éberségellenőrzéssel helyettesíthető. 

Ha a mozdonyvezető a szolgáltatott éberségi felhívást nem az előírt módon nyugtázza, a 
rendszer beavatkozik és a vészfék működése indul. A beavatkozás folyamata és befejezése 
a 17. pontban ismertetett folyamat szerint valósul meg. 

Maximális sebesség ellenőrzése 

STB-SHP munka-üzemmódban nincs végrehajtva. 

Valós és választott irány összhangjának ellenőrzése 

STB-SHP munka-üzemmódban nincs végrehajtva. 

Távmegállítás 

STB-SHP munka-üzemmódban a távmegállítás akkor működik, ha ezt a MIREL VZ1 vonat-
befolyásoló berendezés konfigurációja, az üzemeltető szervezése és a megfelelő működésű 
rádióállomás lehetővé teszi. A működést a 16.3 pont ismerteti. 

A vészmegállítás parancsának észlelésekor a berendezés beavatkozik és indítja a vészfé-
kezést. A beavatkozás folyamata és befejezése a 17. pontban ismertetett folyamat szerint 
valósul meg. 

Önkényes mozgás elleni biztosítás ellenőrzése 

STB-SHP munka-üzemmódban nincs végrehajtva. 
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19. Rendszer-funkciók 

A rendszer minden munka-üzemmódban végrehajtott és az összes nemzeti üzemmód mű-
ködésében résztvevő közös üzemi funkciói: 
§ rendszer D1 egyszeri diagnosztikája; 
§ rendszer D2 folyamatos diagnosztikája; 
§ vasúti vontatójármű valós sebességének mérése; 
§ megtett távolság mérése; 
§ menetirány kiértékelése; 
§ fő fékvezeték nyomásának mérése, 
§ üzemviteli adatok betáplálása; 
§ rendszer hangjelzései; 
§ vasúti vontatójármű nulla sebességének jelzése; 
§ jelzésképismétlő kijelző elemei fényerejének szabályozása. 
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20. Üzemviteli adatok betáplálása 

Az adatok betáplálása csak az aktív vezetőállásán vonatbefolyásoló berendezésén lehetsé-
ges. A kezelőszemélyzetnek három számjegyű alfanumerikus (NO11) kijelző, továbbá há-
rom, ,  és  (NO12, NO13, NO14) nyomógomb áll rendelkezésére. A nem aktív ve-
zetőállás jelzésképismétlőjén és az alapegységen a kezelőszemélyzet a vonatbefolyásoló 
berendezés semmilyen adatát nem módosíthatja. 

LS nemzeti üzemmódban az aktív vezetőállás jelzésképismétlője alaphelyzetben a pillanat-
nyi legnagyobb sebességet ábrázolja. EVM nemzeti üzemmódban a jelzésképismétlő alap-
helyzetben sebességparancsot ábrázol. SHP nemzeti üzemmódban a jelzésképismétlő 
alaphelyzetben semmilyen adatot sem ábrázol. Abban az esetben, ha a kezelőszemélyzet a 
jelzésképismétlőt a három nyomógombos billentyűsorral kezeli, és alaphelyzetből menübe 
kapcsolja, a kezelőszemélyzet a következő üzemi paramétereket táplálhatja be: 
§ nemzeti üzemmódok átkapcsolása; 
§ munka-üzemmódok átkapcsolása; 
§ meghatározott sebesség beállítása (csak LS nemzeti üzemmódban). 

Az üzemi paraméterek betáplálásakor a kezelőszemélyzet a következő eljárást köteles kö-
vetni: 
§ módosítandó üzemi paraméter kiválasztása; 
§ új érték kijelző lassan villogó  és  nyomógombjaival végzett meghatározása; 
§ új paraméter meghatározása után a módosítás  nyomógombbal végzett nyugtázása; 
§ kijelző teljes megvilágosodása után annak ellenőrzése, megjelent-e a módosított üzemi 

paraméter alapegység által elfogadott igényelt értéke. 

Ha az alapegység a módosítást nem fogadta el, az üzemi paraméterek módosítása nem 
valósult meg! A módosítás lehetőségére a kijelző lassú villogása figyelmeztet. A módosítás 
elvégzése után az új adatot a  nyomógombbal kell nyugtázni. Az új érték nyugtázása 
után a kijelző villogása megszűnik, majd 5 másodperc elteltével automatikusan alaphelyzet-
be kapcsol. 

Ha a jelzésképismétlő adatbetáplálás menüben működik és 5 másodpercig semmilyen nyo-
mógombot nem kezeltek, automatikusan alaphelyzetbe kapcsol. A rendszerbe semmilyen 
adat nem táplálható és a folyamat a vonatbefolyásoló berendezés beavatkozása vagy a 
berendezés üzemzavara észlelése esetén azonnal megszakad. 
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LS nemzeti üzemmódban az üzemi paraméterek betáplálása csak akkor lehetséges, ha a 
vasúti vontatójármű sebessége nulla. A betáplálást a jelzésképismétlő következő menüje 
szolgálja: 

kezelés:    
  nyomógomb  nyomógomb  nyomógomb 

 

EVM nemzeti üzemmódban az üzemmód választása csak akkor lehetséges, ha a vasúti 
vontatójármű sebessége 40 km/ó sebességnél alacsonyabb, és ha a sebesség nincs túllép-
ve. A nemzeti üzemmódok átkapcsolásának elvégzése csak álló vasúti vontatójárművön 
lehetséges. EVM nemzeti üzemmódban az üzemi paraméterek betáplálását a következő 
menü szolgálja: 

kezelés:    
  nyomógomb  nyomógomb  nyomógomb 
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SHP nemzeti üzemmódban csak a nemzeti üzemmódok átkapcsolása lehetséges. Az át-

kapcsolás csak álló vasúti vontatójárművön végezhető el. SHP nemzeti üzemmódban a 

nemzeti üzemmódok átkapcsolását a következő menü szolgálja: 

kezelés:    
  nyomógomb  nyomógomb  nyomógomb 
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21. Hangjelzések 

A vasúti vontatójármű mindegyik vezetőállása a vonatbefolyásoló berendezés kürtjével ren-
delkezik, a kürt a mozdonyvezetőt szükséges közbelépésre vagy a vonatbefolyásoló beren-
dezés következő intézkedéseire figyelmezteti. A kürt is két kivitelezésben, önálló műszer-
ként vagy pultba szerelhetően készül. 

LS nemzeti üzemmód hangjelzései: 

ZS1 

3,5 s
 

Szokványos éberségi felhívás 

kezdete 3,5 másodperccel az éberségellenőrzés 
időtartamának befejezése előtt vagy a 
fékgörbe készítése elején 

befejezése éberség nyugtázása után 

típusa kürt folyamatos hangja utózengés nélkül 

ZS1B 

max 3,9 s
 

Egyszeri éberségi felhívás 

kezdete fékgörbe készítésének kiszámított 
pillanatában 

befejezése 0,4 másodperccel az éberség nyugtázása 
után 

típusa kürt folyamatos hangja 2 utózengéssel 

ZS2 

1 s
 

Legnagyobb sebesség túllépése 

kezdete legnagyobb sebesség megfelelő tűrésű 
túllépése (általában túllépi az 5 km/ó 
értéket) 

befejezése sebesség legnagyobb sebesség + tűrés 
határa alá történő csökkentésekor (a 
vonatbefolyásoló berendezés legnagyobb 
sebesség-túllépés okozta beavatkozása 
nem indokolja a legnagyobb sebesség 
túllépése jelzésének befejezését) 

típusa kürt gyors szaggatott hangja, 2,5 Hz, 1:1 
megszakítással 

ZS3 

1 s
 

Választott és valós irány összhangjának hiánya, 
önkényes mozgás elleni biztosítás mellőzése 

kezdete 6 méternyi tiltott irányú táv lefutása után; 

10 másodperccel a vasúti vontatójármű 
indulására meghatározott idő vége előtt 

befejezése 10 méternyi tiltott irányú táv lefutása és a 
vonatbefolyásoló berendezés 
beavatkozása, vagy a menetirány és a 
választott irány egyeztetése után; 

vonatbefolyásoló berendezés 
beavatkozása vagy a vasúti vontatójármű 
önkényes mozgás elleni biztosítása után 

típusa kürt lassú szaggatott hangja, 1,25 Hz, 3:1 
megszakítással 
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ZS4 

1 s
 

Vonat rádiós távmegállítása 

kezdete menetirányító vonat vészmegállítására 
vonatkozó, rádióállomás közvetítésével 
vett parancsa után 

befejezése menetirányító vonat vészmegállítását 
rádióállomás közvetítésével vett parancsa 
befejezése után 

típusa kürt szaggatott hangja 
2 impulzus (2,5 Hz, 1:1 megszakítással)  
1 impulzus (1,25 Hz, 3:1 megszakítással) 

ZS7 

1 6 s,
 

Figyelmeztetés továbbhaladást engedélyező 
jelzésre 

kezdete továbbhaladást engedélyező jelzés átvitele 
esetén 

befejezése egyszeri jelzés 

típusa hangjelzés: 
1 impulzus (0,7 mp) 
2 impulzus (0,1 mp) 

ZS8 

0,2 s
 

Figyelmeztetés éberségi felhívás nem igényelt 
nyugtázására 

kezdete éberségi gomb lenyomása esetén, ha kék 
fény világít 

befejezése egyszeri jelzés 

típusa hangjelzés 
1 impulzus (0,2 mp) 

EVM nemzeti üzemmód hangjelzései: 

ZS20 

1 s
 

Éberségi felhívás 

kezdete berendezés éberség nyugtázására 
vonatkozó felhívása különböző üzemviteli 
helyzetekben 

befejezése mozdonyvezető éberségének nyugtázása 
után; 

általában lefutott távtól függő időköz letelte 
után 

típusa kürt folyamatos hangja 
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SHP nemzeti üzemmód hangjelzései: 

ZS30 

2 s
 

Szokványos éberségi felhívás 

kezdete éberség nyugtázására vonatkozó felhívás 
befelezése előtti meghatározott idő 

befejezése éberség nyugtázása után 

típusa kürt utózengés nélküli folyamatos hangja 

ZS31 

1 s  

Önkényes mozgás elleni biztosítás mellőzése 

kezdete 10 másodperccel a vasúti vontatójármű 
indulására meghatározott idő vége előtt 

befejezése vonatbefolyásoló berendezés 
beavatkozása vagy a vasúti vontatójármű 
önkényes mozgás elleni biztosítása után  

típusa kürt lassú szaggatott hangja 
1,25 Hz, 3:1 

Minden nemzeti üzemmód közös hangjelzései: 

ZS10 

1 s
 

D1 ismételt elvégzésére vonatkozó 
figyelmeztetés 

kezdete 15 másodperccel az ismételt D1 
diagnosztikus teszt automatikus futtatása 
előtt 

befejezése D1 diagnosztika futtatása kezdetén, 

D1 diagnosztika 15 perccel történő 
elhalasztása esetén 

típusa kürt rövid lassú szaggatott hangja, 1 Hz 
1:9 megszakítással 

ZS11 

0,7 s
 

D1 diagnosztika futtatása 

kezdete berendezés D1 ismételt futtatása utáni 
üzembe helyezése 

befejezése egyszeri jelzés 

típusa 4 rövid impulzus (0,1 mp) 
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22. Nulla sebesség jelzése 

A vörös színű (NO10)  kijelző elem a jelzésképismétlő mellső paneljén található. Feladata 
a következő: 

• nulla sebesség jelzése – folyamatos világítás; 

• fékgörbe készítésének jelzése PRE munka-üzemmódban – villogás. 

Ha a vasúti jármű sebessége nulla, a  kijelző folyamatosan világít. Abban a pillanatban, 
amikor a vasúti jármű elindul, a  kijelző elsötétül, ezzel a kezelőszemélyzetnek a sebes-
ség, távolság, gyorsulás és irány leolvasó-blokk működését jelzi. Ha vasúti jármű halad és a 

 kijelző állandóan világít, a vonatbefolyásoló berendezés meghibásodott és további mű-
ködése nem lehetséges. 

Ha a  kijelző LS nemzeti üzemmódban folyamatosan világít, a kezelőszemélyzet elvé-
gezheti a betáplált adatok módosítását. Ez a tevékenység EVM üzemmódban végzett mű-
ködéskor nem követeli a vasúti jármű nulla sebességét. A nemzeti üzemmódok átkapcsolá-
sa minden helyzetben nulla sebességet igényel, ami világító  kijelzőt jelent. 
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23. Zavarok jelzése 

A vonatbefolyásoló berendezés meghibásodásai két csoportra 
oszthatók: a vonatbefolyásoló berendezés további működését 
kizáró és a vonatbefolyásoló berendezés további működését 
korlátozó meghibásodásokra. További működést kizáró meghi-

básodás észlelése esetén a rendszer az elektropneumatikus szelep nyitásával és a vészfék 
működtetésével automatikusan biztonságos állapotba kerül. Az alapegység mellső panelén 
kigyullad a (ZJ8)  ERR kijelző. A kezelőszemélyzet a vonatbefolyásoló berendezés bármi-
lyen meghibásodása esetén a berendezés kismegszakítójának legalább 1 másodpercig 
tartó kikapcsolásával és ismételt bekapcsolásával a berendezést újraindíthatja. Ha a meghi-
básodás jelzése ismételten észlelt, a kezelőszemélyzet a meghibásodás kiküszöbölése ér-
dekében semmilyen további műveletet nem végez. 

A rendszer újraindításakor figyelembe kell venni, hogy a rendszer felfutása a meghatározott 
üzemi paraméterekkel történik. 

A rendszer meghibásodásának pontosabb meghatározását az aktív vezetőállás (NO14)  
nyomógombja lenyomása után az aktív vezetőállás meghibásodást észlelő 
jelzésképismétlőn megjelent kódszám közli. A következő táblázat azoknak a meghibáso-
dásoknak kódszámát tartalmazza, amelyeket a rendszer a diagnosztikus tesztek keretében 
észlel. 

A vonatbefolyásoló berendezés további működését kizáró meghibásodások: 

E00 jelzésképismétlő fő modulja és alapegység kommunikációjának tartós 
elvesztése 

E01 alapegység WD típusú felügyelő áramkörei észlelte meghibásodás 

E02 alapegység EEPROM memóriájának meghibásodása 

E03 aktív vezetőállás jelzésképismétlője társult meghibásodása: 
§ WD típusú felügyelő áramkörök észlelte meghibásodás 
§ FLASH, EEPROM, RAM memóriák meghibásodása 
§ processzor-parancsok dekódolásának és végrehajtásának meghibásodása 
§ kommunikáció meghibásodása 
§ beállított paraméterek integritásának meghibásodása 

E04 1. vezetőállás jelzésképismétlő főmodulja és alapegység közötti kommunikáció 
meghibásodása 

E05 2. vezetőállás jelzésképismétlő főmodulja és alapegység közötti kommunikáció 
meghibásodása 

E06 alapegység processzormoduljai kommunikációjának meghibásodása 

E07 kódleolvasás átviteli útja egyszeri D1 diagnosztika észlelte meghibásodása 

E08 elektropneumatikus szelep egyszeri D1 diagnosztika észlelte meghibásodása 

E09 rendszer bekapcsolását követő 4 órán belül nem történt meg a D1 
diagnosztikus teszt végrehajtása 

E10 alapegység processzormoduljai beavatkozása integritásának meghibásodása 

E11 vonatbefolyásoló berendezés beavatkozásakor az elektropneumatikus szelep 
meghibásodása – fő fékvezeték elégtelen nyomáscsökkenése 

E12 vasúti vontatójármű fő fékvezeték elégtelen nyomásával végzett menete 

E14 legnagyobb sebesség kiértékelése integritásának meghibásodása 

E15 LS specifikáció szerint átvitt jelzés vagy EVM specifikáció szerint átvitt 
sebességparancs kiértékelése integritásának meghibásodása 

E17 alapegység processzormoduljai felfutásának meghibásodása 

E18 aktív vezetőállás jelzésképismétlője főmodulja felfutásának meghibásodása 
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E19 aktív vezetőállás jelzésképismétlője ellenőrző modulja felfutásának 
meghibásodása 

E20 valós sebesség mérésének meghibásodása 

E21 valós menetirány kiértékelésének meghibásodása 

E22 inkrementális fordulatszám-leolvasó táplálásának meghibásodása 

E23 fő fékvezeték nyomásérzékelője táplálásának meghibásodása 

E24 fő fékvezeték nyomásmérésének meghibásodása 

E25 valós sebesség integritásának „M” és „C „csatornák közötti meghibásodása 

E26 fő fékvezeték nyomása integritásának „M” és „C” csatornák közötti 
meghibásodása 

E27 beállított munka-üzemmód integritásának „M” és „C” csatorna közötti 
meghibásodása 

E28 igényelt munka-üzemmód integritásának meghibásodása – tiltott munka-
üzemmód igénylése 

E30 processzorparancsok dekódolásának és végrehajtásának meghibásodása 

E31 beállított üzemi paraméterek integritásának meghibásodása 

E32 D1 diagnosztikus teszt ismételt futtatásának meghibásodása 

E33 vonatbefolyásoló berendezés konfigurációs adatai integritásának 
meghibásodása 

E34 konfigurációs adatok integritásának „M” és „C” csatorna közötti meghibásodása 

E35 D4 diagnosztikus teszt érvényességének meghibásodása 

E36 Rendszer valós ideje beállításának meghibásodása 

E40 alapegység FLASH memóriájának meghibásodása 

E41 alapegység RAM memóriájának meghibásodása 

E42 szoftver UNI része integritásának meghibásodása 

E43 szoftver LS része integritásának meghibásodása 

E44 szoftver EVM része integritásának meghibásodása 

E45 szoftver SHP része integritásának meghibásodása 

E46 szoftver STB része integritásának meghibásodása 

E50 

aktív vezetőállás jelzésképismétlője ellenőrző moduljának társult 
meghibásodása 
§ WD típusú felügyelő áramkörök észlelte meghibásodás 
§ FLASH, EEPROM, RAM memóriák meghibásodása 
§ processzor-parancsok dekódolásának és végrehajtásának meghibásodása 
§ kommunikáció meghibásodása 

E51 aktív vezetőállás jelzésképismétlője ellenőrző moduljával folytatott 
kommunikáció meghibásodása 

E52 aktív vezetőállás jelzésképismétlőjén megjelenített jelzés integritásának 
meghibásodása 

E53 aktív vezetőállás jelzésképismétlő  nyomógombja működésének 
meghibásodása 

E54 aktív vezetőállás jelzésképismétlő  nyomógombja működésének 
meghibásodása 

E55 aktív vezetőállás jelzésképismétlő  nyomógombja működésének 
meghibásodása 

E56 rendszer beavatkozása nem igényelt befejezésének meghibásodása 

E60 

MIREL STB port – „M” csatorna társult meghibásodása 
§ WD típusú felügyelő áramkörök észlelte meghibásodás 
§ FLASH, EEPROM, RAM memóriák meghibásodása 
§ processzor-parancsok dekódolásának és végrehajtásának meghibásodása 
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E61 MIREL STB port – „M” csatorna igényelte és MIREL rendszer valós munka-
üzemmód integritásának meghibásodása 

E62 MIREL STB port igényelte munka-üzemmód integritásának „M” és „C” csatorna 
közötti, „M” csatornával észlelt meghibásodása 

E63 

MIREL STB port – „M” csatorna kommunikációjának társult meghibásodása 
§ MIREL STB port MIREL VZ1 rendszerrel folytatott kommunikációjának 

meghibásodása 
§ „M” és „C” csatorna közötti kommunikáció meghibásodása 

E64 MIREL STB port – „M” csatorna és ETCS rendszer kommunikációjának 
meghibásodása 

E65 

ETCS rendszer parancsának MIREL STB porttal észlelt társult meghibásodása 
– „M” csatorna 
§ ETCS rendszer egynél több STM modul számára DA állapotot igényel 
§ ETCS rendszer az összes STM modul számára FA állapotot igényel 

E70 

MIREL STB port társult meghibásodása – „C” csatorna  
§ WD típusú felügyelő áramkörök észlelte meghibásodás 
§ FLASH, EEPROM, RAM memóriák meghibásodása 
§ processzor-parancsok dekódolásának és végrehajtásának meghibásodása 

E71 MIREL STB port igényelte munka-üzemmód és MIREL rendszer valós munka-
üzemmód integritásának meghibásodása – „C” csatorna 

E72 MIREL STB port igényelte munka-üzemmód integritásának „M” és „C” csatorna 
közötti meghibásodása, „C” csatorna 

E73 

MIREL STB port kommunikációjának társult meghibásodása – „C” csatorna 
§ MIREL STB port MIREL VZ1 rendszerrel folytatott kommunikációjának 

meghibásodása 
§ „M” és „C” csatorna közötti kommunikáció meghibásodása 

E74 MIREL STB port és ETCS rendszer kommunikációjának meghibásodása – „C” 
csatorna 

E75 

ETCS rendszer parancsának MIREL STB port észlelte társult meghibásodása – 
„C” csatorna 
§ ETCS rendszer egynél több STM modul számára DA állapotot igényel 
§ ETCS rendszer az összes STM modul számára FA állapotot igényel 

E80 MIREL STB port kommunikációjának MIREL VZ1 rendszerrel észlelte 
meghibásodása – „M” csatorna 

E81 MIREL STB port kommunikációjának MIREL VZ1 rendszerrel észlelte 
meghibásodása – „C” csatorna 

E82 készenléti üzemmód vezérlése bináris bemenetei integritásának 
meghibásodása 

E83 regisztráló berendezés társult meghibásodása 

E84 SHP határfelület integritásának meghibásodása 

E85 MIREL SHPE generátorral végzett kommunikáció üzemzavara – M csatorna,  
észlelte a  MIREL VZ1 rendszer 

E86 MIREL SHPE generátorral végzett kommunikáció üzemzavara – C csatorna,  
észlelte a  MIREL VZ1 rendszer 

E90 MIREL SHPE generátor társult üzemzavara – M csatorna 
§ felügyelő áramkörök észlelte üzemzavarok 
§ processzor parancsai dekódolásának és végrehajtásának üzemzavara 
§ perifériák áramköreivel folytatott belső kommunikáció üzemzavara 
§ FLASH, EEPROM, RAM memóriák üzemzavara 
§ táplálások üzemzavara 

E91 MIREL SHPE generátor M és C csatorna közötti integritás üzemzavara – M 
csatorna 

E92 MIREL SHPE generátor kommunikációjának üzemzavara – M csatorna 

E93 MIREL SHPE generátor antennájának üzemzavara – M csatorna 
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E95 MIREL SHPE generátor társult üzemzavara – C csatorna 
a társult üzemzavara terjedelme az E90 tartalmával azonos 

E96 MIREL SHPE generátor M és C csatorna közötti integritás üzemzavara – C 
csatorna 

E97 MIREL SHPE generátor kommunikációjának üzemzavara – C csatorna 

E98 MIREL SHPE generátor antennájának üzemzavara – C csatorna 

A működést korlátozó meghibásodások fellépésekor nem kerül sor az elektropneumatikus 
szelep nyitására és a vészfék működésére. Sem az alapegység mellső pultja, sem az aktív 
vezetőállás jelzésképismétlője nem jelez semmiféle zavart. A nem aktív vezetőállás 
jelzésképismétlője meghibásodásáról van szó. Ezek a meghibásodások csak arra a vezető-
állásra korlátozzák a vonatbefolyásoló berendezés működését, amelyen a jelzésképismétlő 
üzemzavar nélkül működik. 

ZAV munka-üzemmódban minden menet közben észlelt meghibásodás a berendezés to-
vábbi működését korlátozó meghibásodásnak minősül. A meghibásodásoknak nemüktől 
függő, berendezés további működését kizáró meghibásodásra történő átminősítése a vasúti 
jármű megállása után történik. ZAV munka-üzemmódban az elektropneumatikus szelep 
meghibásodás észlelése alapján történő nyitása csak a vasúti vontatójármű megállása után 
következik. 

A vonatbefolyásoló berendezés nem aktív vezetőállás jelzésképismétlőjén megjelení-
tett és további működését korlátozó meghibásodások: 

E00 aktív vezetőállás jelzésképismétlője főmoduljának társult meghibásodása   
§ WD típusú felügyelő áramkörök észlelte meghibásodás 
§ FLASH, EEPROM, RAM memóriák meghibásodása 
§ processzor-parancsok dekódolásának és végrehajtásának meghibásodása  
§ kommunikáció meghibásodása 
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24. Megjegyzések 


