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MÁV-START Zrt. járműfejlesztései

➢ IC+ személykocsicsalád fejlesztés 

➢ FMK-008 síndiagnosztikai mérővonat

➢ CAF személykocsik felújítása

➢ Járműkorszerűsítések

➢ Járműelektronikai fejlesztések

➢ További járműfejlesztési lehetőségek
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A tervezőmérnöki munka



A megvalósulás helyszíne - Szolnok



IC+ járműcsalád fejlesztés - előzmények

Prototípus járművek tervezése és legyártása: 2010-2013

Típusvizsgálatok és tanúsítás: 2014-2015

Próbaüzem: 2015-2016 

Menetrendszerinti forgalom: 2016-2019

Felkészülés a szériagyártásra:   2016-2017

Szériagyártás I. ütem: 2018-2019

Szériagyártás II. ütem: 2019-2021

Szériagyártás III. ütem: 2022-



IC+ járműcsalád – 2. osztályú termes kocsi



Magyar Termék Nagydíj/Innovációért Nívódíj 2016



Járműfejlesztés – IC+ személykocsik szériagyártása

Sorozatgyártás Szolnokon

➢ Több ütemben
▪ 10 + 10 db 200 km/h nemzetközi személykocsi (2017-2019)
▪ 35 + 35 db 200 km/h „belföldi” személykocsi (2019-2021)

➢ Többcélú teres kocsi (kerékpárszállítás, esélyegyenlőség, családbarát szakasz)
➢ Termes 2. osztály 80 ülőhellyel
➢ Comfortum kocsi (bisztró, business (1+), csendes fülkék, hagyományos termes 1. 

osztály)
➢ Vezérlőkocsi, háló- és fekvőhelyes kocsik, alacsonypadlós IC+ kocsik (következő 

ütemben 2021 után)



A prototípus kocsikhoz képest jelentős változások történtek a másod osztályú termes 
kocsi sorozatpéldányai tekintetében is: 

Gyártást, szerelést megkönnyítő változtatások

Jogszabály módosítás miatti változtatások

Anyagféleségek egységesítése

Formatervezett burkolatok az előterekben

A felújított CAF kocsikkal megegyező színvilág

Modernebb ülések, asztalok

USB aljzatok minden ülésnél

Utastájékoztató feliratok, matricák egységesítése

IC+ járműcsalád – 2. osztályú termes kocsi



47 ülés + 3 kerekesszékes utas számára fenntartott hely (nemzetközi)

(52 ülés + 2 kerekesszékes utas számára fenntartott hely (belföldi))

Családi szakasz 

Hely a babakocsik számára

Kerekesszékes utasok számára kialakított széles ajtó emelővel

Kerekesszékes utasok által is igénybe vehető mellékhelyiség

Kerékpártároló

Elektromos kerekesszékek és kerékpárok számára töltési lehetőség

IC+ járműcsalád – többcélú teres kocsi



29 ülés az 1. osztályon és 8 ülés 1+ osztályon

Büfé szakasz

Termes és fülkés 1. osztályú utastér

1+ osztályú fülkék prémium szolgáltatásokkal elsősorban üzleti utasok számára

IC+ járműcsalád – 1. osztályú/bussiness/büfé kocsi



A 2. osztályú kocsihoz képest változnak az oldalfalak, a kapcsolószekrényes 
előtér és a teljes utastér kialakítása

Látványtervek készültek a büfé és bussiness szakaszra, a büféhez próbamodell is 
épül 

A tervezés 2018 év végig befejeződött, szériagyártás 2020. májustól

IC+ járműcsalád – 1. osztályú/bussiness/büfé kocsi
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I. osztályú kocsi design büfé szakasz



FMK-008 síndiagnosztikai mérőszerelvény

➢ Teljesítmény: 2 x 390 kW
➢ Engedélyezett sebesség: 120 km/h
➢ Erőátvitel: hidrodinamikus, hajtóműfékkel
➢ Tengelyterhelés: 180 kN
➢ Raksúlyfék
➢ Vontatható vonathossz: max. 100 m,

légfékbe bekötve



FMK-008 síndiagnosztikai mérőszerelvény



Járművezérlés, távvezérlés



Megfelelőség a nemzetközi szabályoknak (TSI) és a Társvasutak elvárásainak

Utaskényelmi fejlesztések (WIFI, konnektorok, USB töltő, új utastájékoztató, padlószőnyeg, saját tervezésű és 
gyártású utastéri asztalok)

Új 5-feszültségű korszerű IGBT-s energiaellátó berendezés

Klímaberendezés korszerűsítése

Új vákuum WC-k és szennyvíztartályok és teljesen megújult WC-belső

Feljáróajtó vezérlő korszerűsítése a TSI előírásoknak megfelelően

Új villamos kapcsolószekrény, vészhívó, video megfigyelő központ, ülőhely foglaltság kijelző és tűzjelző 
berendezés

Új csúszásgátló

GPS és GSM tetőantenna

CAF kocsik felújítása

Kiemelt kocsifelújítási projekt - megújul a CAF EuroCity flotta 



Felújítások – xx-55 tárcsafékesítés

Áttervezésre került a teljes forgóváz fékrendszer

Átalakítások történtek a kocsi alvázára szerelt berendezések tekintetében is

Sikeres forgóvázkeret fárasztóvizsgálat után megtörtént az első példányok 
átalakítása, megkezdődött a sorozatban történő átalakítás

Sikeres Debo általi tanúsítás



Járműelektronikai fejlesztések



Járműelektronikai fejlesztések

Mérési adatgyűjtő fejlesztés (felhasználás CAF kocsik klímaméréséhez)

Fűtés/hűtésvezérlő berendezések

M47 sor. mozdony AWR (perdülésvédelmi egység)

M47 sor. mozdony hidrosztatika vezérlő készülék

xx-55 sor. kocsikhoz légbefúvó elektronika 

63-41 motorvonat EME R160 gerjesztő generátor szabályozó

Mobil fékpróba berendezés továbbfejlesztés személykocsikhoz

UIC/ep.fék/ajtóműködés/hangosítás tesztkészülék

WTB rendszerű egységes távvezérlés (4 mozdony típus, 3 vezérlőkocsi típus)

Ajtófelügyeleti egység 

BDv/Bmx akkumulátortöltő vezérlés kiváltása 



IC+ vezérlőkocsi
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További járműfejlesztési tervek/lehetőségek



Regionális motorvonat koncepció
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A járműcsalád tagjai:

• Egy részes változat: 

• csak dízel hajtás

• csak villamos hajtás

• Két részes változat: 

• csak dízel hajtás dízel-villamos erőátvitellel

• csak villamos hajtás

• kettős üzemű jármű: önálló dízel és villamos hajtás egy járműben megvalósítva dízel-villamos erőátvitellel

• Három részes változat: 

• csak villamos hajtás

• kettős üzemű jármű: önálló dízel és villamos hajtás egy járműben megvalósítva dízel-villamos erőátvitellel

Az egyes változatok egymással szinkronüzemben közlekedtethetők, és más motorvonatokkal is
összekapcsolhatók.

További járműfejlesztési tervek/lehetőségek



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Stósz István
MÁV-START Zrt.

Járműfejlesztési igazgató
Tel: 30 475 1569

E-Mail: stosz.istvan@mav-start.hu


