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A szakdolgozat témája a MÁV által üzemeltetett Stadler FLIRT motorvonatok
karbantartási gyakorlatának vizsgálata. Ez egy időszerű folyamat, ugyanis az első
üzembeállt jármű tervezett, legalább 30 éves élettartamának még csak harmadánál
tart, ráadásul az utolsó egység csak alig több mint két éve állt forgalomba. Ezen
járművekkel kapcsolatos fenntartási tevékenységek elvégzése két helyen történik
jelenleg: Istvántelken és Pusztaszabolcson. Az eltérő helyszíneken felül különbözik a
gyakorlat is. Az előbbi helyen a MÁV szakemberei gyártói felügyelettel, míg utóbbinál
a Stadler emberei végzik a karbantartást.
Először a vasúti jármű fenntartás folyamatai kerültek ismertetésre, részletesebben
bemutatva a karbantartást és javítást; majd a FLIRT felépítését és beszerzésének
körülményeit.
A negyedik fejezetben a Stadler és a MÁV által kötött szerződésekről volt szó.
Ezekből világosan láthatóak a karbantartással szemben támasztott követelmények a
két telephelyen fenntartott járművekre vonatkozóan. A pusztaszabolcsi két flotta
(415 001-415 030 és 415 031-415 060 pályaszám) esetében az összes feladat elvégzése
a Stadler felelőssége, a saját telephelyén, a saját munkaerejének felhasználásával. Ezzel
szemben az istvántelki 415 061-415 102 és 415 103-415 123 pályaszámú egységek
tevékenységeinél is a Stadler az illetékes, de teljesen más megközelítésben. A
kötelezettségek ellátása a MÁV-Start telephelyén történik, a MÁV-Start dolgozói által.
A szerződésekben meghatározásra kerültek a karbantartás minőségi elvárásai: egyrészt
a motorvonatok rendelkezésre állása havi szinte átlagosan érje el a 94%-ot; másrészt a
járművek megbízhatósága (meghibásodás nélkül megtett távolság) átlagosan legyen
400 000 km. Ezek megegyeznek, azonban a harmadik lényeges feltétel, az éves átlagos
futásteljesítmény más és más, ez pedig a pusztaszabolcsiaknál 200 000 km, az
istvántelki 42 motorvonatnál 150 000 km, illetve az utolsó 21 szerelvénynek 170 000
km. Ezek meghatározásánál tekintetbe kellett venni a két telephely fizikai adottságait
és a tervezett alkalmazási területeket.
Az ötöd fejezetben a jelenleg is használt karbantartási leírás jellemzése található.
Ebben meg van adva, hogy milyen feladatokat és mikor kell kivitelezni a járművek
megfelelő állapotban való tartásához. Alapjában véve TMK és teljesítmény alapú

karbantartási cikluselemekből tevődik össze, ezek a következők: az eltelt idő és futott
km.
A következő részben a két bázis került összehasonlításra elhelyezkedésük,
adottságaik, felszereltségük és személyi feltételrendszereik szerint.
Pusztaszabolcs fordulóállomás, így az egység a megérkezést követően szinte
azonnal beállhat karbantartásra; Istvánteleket viszont szerelvénymenetben kell
megközelíteni, általában valamelyik fővárosi pályaudvarról. Mindkét helyen szinte
azonos tárgyi feltételrendszer van, leszámítva a pusztaszabolcsi kerékesztergálási
lehetőséget, ám emiatt jóval költségesebb a kerékszabályzás az istvántelki FLIRT-ök
eseténben. Eltérés tapasztalható a két hely vágányhálózatában és villamosításában is.
Ezek következménye számottevő. A felsővezetékrendszer a lehetőségekhez képest
teljes egészében ki van építve Pusztaszabolcson, így a járművek önerőből
mozgásképesek, rövidítve ezzel a járulékos veszteségidőket. Istvántelken ez jelenleg
erősen hiányos, a tárolóvágányok többségén, illetve a csarnok körül járásához
szükséges részeken nincs megoldva a táplálás, emiatt több időt vesz igénybe a
telephelyen történő mozgás. Itt jóval nagyobb a vágányhálózat, ám a karbantartott
járművek száma is kétszeres Pusztaszabolcshoz képest. Továbbá Istvántelekre egy
oldalról, Pusztaszabolcsra két oldalról lehet bejárni; így egy baleset esetén ez utóbbi
nem záródik el a külvilágtól, hanem tudja fogadni és kiadni a motorvonatokat.
Mindezek következtében átlagosan hosszabb időtartamot vesz igénybe az egész
karbantartás Istvántelken. Ez azt jelenti, hogy (és most pusztán csak az elvárt
futásteljesítmény értékekből kiindulva) ha az egyik helyen történik a fenntartás, akkor
több mint 20%-kal nagyobb flottára van szükség ugyan azon szállítási feladatok
ellátásra, mintha a másik bázis lenne a helyszín. Természetesen ez költségekben
megjelenik.
A futójavításokról készített összehasonlításokban található néhány figyelemre
méltó eltérés. Ezek okainak kivizsgálása egy fontos feladat, kiegészítve az első 60 jármű
adataival. Így fényt lehetne deríteni például olyan főkomponensek szerkezeti
gyengeségeire, amelyeket ugyan beépítettek az összes járműbe, ám nem azonos
beszállító által kerültek legyártásra. Ezek cseréjével/javításával növelhető volna a
motorvonatok üzembiztonsága.
A futásteljesítmény, megbízhatóság és rendelkezésre állás összevetése e rövid
időszak alatt is láttat néhány különbséget. Az istvántelki 42 jármű esetében nagyobb
megbízhatóságot és rendelkezésre állást tapasztalhatunk, de futásteljesítményük 20%kal elmarad a pusztaszabolcsi járművekétől. A későbbiekben – már hosszabb időtartam
alatt összegyűjtött információk birtokában – érdemes lesz elvégezni egy újbóli
összehasonlítást, és az ott kapott eredmények segítségével felülvizsgálni a járművek
fenntartási folyamatait.
A dolgozat lehetőséget adott egy 21. századi, modern vasúti jármű két különböző
karbantartási feltételeinek, illetve ezek hatásaiból származó eltérő üzemeltetési
körülményeinek bemutatására.

