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IC+  
belföldi InterCity vasúti kocsik 

tervezése és fejlesztése 
nemzetközi közlekedésre is 

alkalmas 200 km/h 
megengedett sebességre 

 
 

A MÁV Csoportnál évtizedek óta elmaradt 
járműfejlesztések a vasúti 
személykocsipark elöregedését hozták 
magukkal. Emiatt nemcsak a 
karbantartásuk igen költséges, de a sok 
esetben 25-35 évvel ezelőtt beépített 
technika miatt a járművek 
utaskomfortjának és szolgáltatásainak 
színvonala messze elmarad a mai kor 
igényeitől. 
 
Ezért vált szükségessé egy olyan új jármű 
létrehozása, amely a következő évtizedek 
utazási igényeit magas színvonalon 
kielégíti, szolgáltatásai és komfortszintje 
vonzza az utasokat, gyártása és későbbi karbantartása gazdaságos. Az IC+ kocsik jelen 
kialakításukban ezeket a célokat szolgálják.  
 
Az új IC+ kocsik alapvetően a belföldi InterCity, valamint a nemzetközi EuroCity vonatok 
számára készültek, ahol a 200 km/h megengedett sebességük Németország és Ausztria 
irányába kihasználható. A méréseket követően tanúsítványt kapnak, majd a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság kiállítja a típusengedélyt és az üzembe helyezési engedélyt a 
menetrend szerinti forgalomhoz.  
 
Az IC+ kocsi prototípusa teljes egészében hazai fejlesztésű, magyar mérnökök munkája. A 
tervezés és gyártás során figyelembe vették a vonatkozó jogszabályokat, törvényeket, 
rendeleteket, előírásokat és a vonatkozó TSI-ket, UIC döntvényeket, valamint DIN, ISO, IEC, 
EN, MSZ, MÁVSZ szabványokat. A tervezés során különös gondot fordítottak a gazdaságos 
fenntartásra, az egyszerű kezelésre, valamint a jó hozzáférhetőségre. 
 
A mai kornak megfelelően az IC+ (Bpmz sorozatú) személykocsi tervei számítógépes 
programok felhasználásával készültek. A jellegrajz és az egyszerűbb részek AutoCAD (2D) 
program, a gépészeti tervek döntő része INVENTOR (3D) tervező programmal készültek, 
amit a Vault (PLM) adatkezelő program foglalt keretbe. A villamos tervezéshez az EPLAN 
villamos tervező program lett használva. A szilárdsági számításokat NASTRAN végeselem 
program és MSC SimXpert elő- és utófeldolgozó rendszer segítségével, míg a féktechnikai 
számításokat MathCad programmal végezték. 
 
 
 
 



 
A  projekt összköltsége 1,4 milliárd forint, amelyből az Európai Uniós támogatás 
462 millió Ft. Ez tartalmazza a saját tervezési költségeket, a két prototípus legyártatását, az 
ehhez szükséges gyártási eszközöket, szerszámokat, az infrastrukturális beruházásokat, 
amelyekkel a Társaságunk felkészült a sorozatgyártásra. 
 
Az UIC 505-1 szerkesztési szelvény szerint tervezett, 200 km/h sebességű, klimatizált, új 
gyártású IC+ kocsikkal emelt IC és EC színvonalú, belföldi és nemzetközi forgalmú 
kocsicsalád kialakítása válik lehetővé, mely az alábbi típusú járműveket tartalmazza: 

• másodosztályú termes kocsi, 
• első osztályú fülkés vagy termes kocsi, egyik felében elkülönített bisztró szakasszal, 
• többcélú kocsi, másodosztályú fülkés/termes kialakítással, mozgásukban korlátozott 

személyek utaztatására, kerékpárok szállítására, valamint gyermekbarát kialakítású 
különcélú kocsirésszel. 

 
A már elkészült két prototípus másodosztályú termes kocsi utasterében - vegyes 
üléselrendezéssel - soronként négy ülés található. Az utastérben négy tetszetős kinézetű, 
rozsdamentes csővázú bőröndtároló állvány található. Az oldalanként tíz nagyméretű 
oldalablak közül hét tömör kialakítású, három pedig felső harmadában billenő kivitelű. A 
keskenyebb WC-ablakok felső harmadukban szintén billenő kialakításúak.  
 
Oldalanként két, az UIC 560 döntvény szerinti lengő-tolóajtón keresztül lehet a kocsikba 
felszállni, míg a szomszédos kocsikba való átjárást a homlokfalakba épített, villamos 
működtetésű, kétszárnyú tolóajtók teszik lehetővé. 
 
A kocsik 1. számú előterében került elhelyezésre a kézifékszekrény és a villamos 
kapcsolószekrény. A kocsik kézifék nélküli 2. számú előterében egymással szemben 
található két WC-mosdó helyiség zárt rendszerű. A közös szennyvízgyűjtő tartályt az alváz 
alatt helyezték el. Az előterekből az utastérbe 650 mm szabad nyílású, önműködő tolóajtón 
keresztül lehet bejutni. 
 
A járművek nemdohányzó kialakításúak. A kocsik az EN 50125-1 szabvány szerinti T1 
klimatikus zónára, -25 °C és +40 °C külső hőmérséklethatárok közötti üzemre készültek, de  
-30 °C-ig sem károsodnak, és a jármű üzemképes marad. 
 
A járművek kocsiszekrénye szilárdsági szempontból megfelel az EN 12663 szabványban 
előírt követelményeknek. Az előírás teljesítése az EN 12663 szabványban előírt vizsgálati 
módszerekkel bizonyított. A szilárdsági megfelelőséget a véges elemes (FEA) számítás és a 
terhelőpadon végzett típusmérés igazolta. 
 
A kocsik alá Siemens gyártmányú, SF 400 MAV típusú, légrugós forgóvázakat építettek be, 
az egyik forgóváz kézifékes. 
 
A kocsi 2. számú végének előterében (a WC-s kocsivégen) fémből készült, fedeles szelektív 
hulladékgyűjtő található a négyféle hulladék (papír, üveg, fémdoboz, műanyag) külön 
gyűjtésére. Az előterekben elhelyeztek egy az irány- és járatszámtábla információival 
megegyező tartalmat kijelző egy-egy TFT monitort. 
 
Az ülések folyosó felöli oldalára egy-egy kapaszkodót szereltek, amelyek felső felületén 
Braille-írással jelölték meg az ülőhelyek számát. 
 
A kocsi Liebherr gyártmányú, egycsatornás, kompakt légkondicionáló berendezés 
hűtőközege R134a, és az UIC 553 döntvény szerinti mennyiségű levegőt juttat a kocsi 
belsejébe. 
 
 
 



 
A kocsiba UIC 568 szerinti hangosító berendezés és GPS vezérelt utastájékoztató 
berendezés került beépítésre a hozzá tartozó GPS és GSM antennával együtt. A 
berendezés adatait USB porton keresztül lehet feltölteni.  
 
A kocsi mennyezete alatt függőlegesen felfüggesztve négy LCD kijelzőt helyeztek el, 
amelyek az adott állomás nevének kijelzésére, menet közbeni információadásra, pl. a 
következő állomás nevének, a pontos dátum és idő, hőmérséklet kijelzésére, térkép 
megjelenítésére, a jármű pontos helyzetének, a következő állomás vagy állomások nevének 
kijelzésére használatosak. 
 
A jármű távdiagnosztikájának GSM-en keresztüli funkciói: 

 a központi diagnosztikában tárolt hibák törlés nélküli lekérdezésére, 

 a központi diagnosztikában levő aktuális hibák lekérdezésére, 

 adatbázis feltöltési lehetőség a GPS alapú utastájékoztató berendezés számára (ez a 
funkció csak szoftverfrissítést követően érhető el). 

 
A kocsi központi tűzjelző rendszere a kapcsolószekrény belső terét, az utasteret, a WC-
helyiségeket, az előtereket és a folyosót figyeli. A két, egyenként 64x144 pixeles, LED-es 
kivitelű irány- és járatszámtábla a kocsi mindkét oldalfalán elhelyezett üveglap mögött, a 
feljáróajtó közelében található. 
 
A jármű előtereibe és utasterébe videokamerás megfigyelő rendszer került beépítésre. A 
poggyásztartó előlapján elektronikus ülőhelyfoglaltságot jelző táblák találhatók. Az 
egymáshoz kapcsolt kocsivégek homlokátjáró ajtói szinkron működnek, azaz az egyik oldali 
ajtónyitás vezérli a szomszédos kocsi homlokátjáró ajtajának nyitását is. 
 
Az energiaellátó berendezés az IC+ kocsik légkondicionáló berendezésének ventilátorait, 
sűrítőit, fűtőtestjeit, a 230 V feszültségű takarítógép és számítógép dugaszoló aljzatokat, 
valamint az akkumulátortöltőt látja el energiával. Főbb részei a JN3014-11/400/24 
áramátalakító, a PS3-12 NF földelő és megszakító szekrény és a ZJ2 diagnosztika kijelző. 
 
Mint minden távolsági forgalomra készült vasúti személykocsiban, minden üléshez tartozik 
egy-egy 230 V-os dugaszoló aljzat a laptopok és mobil telefonok töltésére.   
 
Az előírásoknak megfelelően elhelyeztek kocsinként három vészhívót is, amelyen keresztül 
az utasok szükség esetén kapcsolatba léphetnek a vonat személyzetével. A kocsi utasai 
szabad hozzáférésű WiFi rendszer útján csatlakozhatnak a világhálóra. 
 
A minden főbb villamos vezérlőegységre kiterjedő diagnosztika internetkapcsolat útján 
lehetővé teszi a kocsi távfelügyeletét. A tervezők - akár az irodából is - folyamatosan nyomon 
követhetik a kocsi műszaki állapotát, információt kaphatnak az eszközök működéséről, az 
esetleges hibákról. A hibaállapotok hordozható számítógéppel a kocsiban is lekérdezhetők. 
 
A jármű külső színei az alábbiak: 

alapszín:  RAL 9002   szürkésfehér 
tető:    RAL 7031  kékesszürke 
homlok, oldalfal: RAL 5010  enciánkék 
ajtó, oldalfal:  NCS S1050-B20G lagúna kék 
ablakköz:  RAL 5004  feketés kék 
alváz, forgóváz: RAL 7015  palaszürke 
átjáró ajtó:  RAL 1028  dinnye sárga 

 
A kocsi zajszintjei: álló helyzetben: 54 dB(A), 80 km/h sebességnél: 57 dB(A), elhaladási 
zajszint: 78 dB(A), 160 km/h sebességnél: 62 dB(A), elhaladási zajszint: 84 dB(A). A kocsi 
teljesíti a zaj TSI megadott értékeit. 
 



 
A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. által kezdeményezett IC+ személykocsi két prototípusának 
gyártására 2012. július 15-én kezdődött a fővárostól 100 km-re fekvő Szolnoki Vasútijármű 
Javítási Telephelyen. A 158 éves múltra visszatekintő főműhely hazánk egyik meghatározó 
vasúti járműjavítója és járműgyártó bázisa is egyben. A kocsik gyártásának befejező 
szakasza a MÁV-START Zrt. szervezetében folytatódik.  
 
A két prototípus kocsi elkészítéséhez szükséges anyagokat és alkatrészeket, valamint 
berendezéseket több mint száz hazai és külföldi cég gyártotta és szállította. 
 
A TÜV Rheinland vállalta, hogy a járművek megfelelőségét az alábbi átjárhatóságot lehetővé 
tevő műszaki előírások (TSI) szerint értékeli: 
 

 a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a „járművekkel” kapcsolatos 
kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól (TSI HS) (2008/232/EK irányelv szerint); 

 a hagyományos transzeurópai vasúti rendszerben a „mozdonyokkal és 
személyszállító járművekkel” kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól 
(TSI LOC&PAS) (2011/291/EU irányelv szerint); 

 a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a 
„mozgáskorlátozott személyekkel” kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki 
előírásairól (TSI PRM) (2008/164/EK irányelv szerint); 

 a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a vasúti 
alagutak biztonságával kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól (TSI 
SRT) (2008/163/EK irányelv szerint); 

 a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek zaj alrendszerére vonatkozó, 
a kölcsönös átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról (TSI NOI) (2011/229/EU 
irányelv szerint). 

 
A gyártási folyamat egyes lépéseit – különös tekintettel a hegesztett járműszerkezet 
megfelelőségét – a TÜV Rheinland szakértője rendszeres időközönként a helyszínen 
ellenőrizte. Az ellenőrzések során megfogalmazott javaslatok a jármű sorozatgyártásánál 
hasznosíthatók. 
 
A prototípus járművek tervezésében, gyártásában, összeszerelésében, beüzemelésében és 
tesztelésében részt vett kollégák kiemelkedő  munkát végeztek  a hazai vasúti járműgyártás 
újjáélesztése érdekében.  
 
Az IC+ kocsik sorozatgyártásáról a teljes vizsgáztatási folyamat lezárását és azok 
kiértékelését követően születhet döntés. Reméljük, hogy a hamarosan üzembe álló kocsik 
kényelmes élményt biztosítsanak az utazóközönség számára. 
 
 


