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Forgalmi Felügyeleti Osztály

Felügyeleti tevékenység kapcsolatrendszere
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Felügyeleti feladatok:

 ellenőrzési tevékenység,

 jóváhagyási tevékenység,

 utasításrendszer korszerűsítése,

 szabályozási tevékenység.

Felügyeleti tevékenység aktuális feladatai
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Ellenőrzési tevékenység:

A Területi forgalmi osztályok és Forgalmi csomóponti főnökségek által végzett ellenőrzési tevékenység

felügyelete, végrehajtásának és hatékonyságának vizsgálata a hatályos Ellenőrzési Utasítás szerint:

 forgalombiztonsági ellenőrzésekkel,

 célellenőrzés keretében,

 forgalombiztonsági keresztellenőrzéssel,

 Területi forgalmi osztályok Működési vizsgálatával,

 Forgalmi csomóponti főnökségek Területi vizsgálatával.

Felügyeleti tevékenység aktuális feladatai
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Jóváhagyási tevékenység:

A Területi forgalmi osztályok által felterjesztett

Végrehajtási Utasítások és Vonali Végrehajtási Utasítások

jóváhagyása.

Felügyeleti tevékenység aktuális feladatai
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Utasításrendszer korszerűsítése:

A „szakágak” gondozásában lévő valamennyi utasítás a 

létrejött munkacsoportok általi felülvizsgálata.

A felülvizsgálat során az alábbi döntések születnek:

 hatályon kívül helyezendő,

 nem szükséges módosítani,

 módosítandó.

Felügyeleti tevékenység aktuális feladatai
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A módosítandó utasításokkal kapcsolatos feladatok:

Kijelölésre kerültek a munkacsoport tagok  közül az

egyes módosítandó utasítások felelősei.

A felülvizsgálatot és módosítást az előre meghatározott

határidőre be kell fejezni.

Felügyeleti tevékenység aktuális feladatai
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MÁV Zrt. szabályozási rendszere
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ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYZAT

(OVSZ I.)

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK MŰSZAKI ÉS ÜZEMI 

SZABÁLYZATA

VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁSOK

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI  

UTASÍTÁSOK
 Központi forgalomirányítás, (távvezérlés, távkezelés)

 Mellékvonali forgalomirányítás, (MEFI, MERÁFI)

 Egyszerűsített forgalmi szolgálat,

 Pályaelágazások forgalomszabályozása,

 Kapacitás korlátozások (vágányzár, biztosítóberendezési 

kikapcsolás, feszültség- mentesítés)
Helyi technológiák

(tárolási, tisztítási, karbantartási)

PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐI TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ ALAPUTASÍTÁSOK

KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK, SEGÉDKÖNYVEK

F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei

E.2. sz. Utasítás, E.1. sz. Utasítás, E.12. sz. Utasítás, E.101. sz. Utasítás, Műszaki Táblázatok I.

H.6. sz. Utasítás, Műszaki Táblázatok II.

F.3. sz. Utasítás, F.7. sz. Utasítás, Menetrendi Utasítás, SCVPSZU 

MVSZ, Balesetvizsgálati Utasítás, Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítás, 

D.4. sz. Utasítás, D.9. sz. Utasítás 

Menetrendi segédkönyv, Normatív Utasítások (EVIG, ÁVIGH)
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Utasítások módosításának szabályozási háttere és 

körülményei 

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő előírásokat tartalmazó vasútvállalati utasítások 

szabályozási háttere:

• 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. sz. melléklete, Országos Vasúti Szabályzat I. kötet 

az „Országos közforgalmú és saját használatú vasutakra”,

• 2005. évi CLXXXIII. Törvény a vasúti közlekedésről,

• Magyar Államvasutak Műszaki és Üzemi Szabályzata,

• Vasúti Lexikonok,

• Vasúti Technikai Kézikönyv.
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Utasítások módosításának szabályozási háttere és 

körülményei 

A vasútvállalati utasítások összeállításával, kezelésével, gondozásával megbízott MÁV Zrt. 

szervezetei:

 „F” jelű utasítások Forgalmi igazgatóság,

 „E” jelű utasítások TEB igazgatóság (E.101., E.102.), MÁV-START Zrt. (E.1., E.2., E.12.)

 „D” jelű utasítások Pályalétesítményi igazgatóság.

A vasútvállalati utasítások összeállításának, véleményeztetésének, jóváhagyásának 

szabályozása :

 95/2017. (XII. 22. MÁV Ért. 32.) EVIG számú utasítás A normatív utasítások kiadásának 

szabályozásáról
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Utasítások módosításának szabályozási háttere és 

körülményei 

A vasútvállalati utasítások összeállításának, véleményeztetésének, jóváhagyásának 

szabályozása :

 a vasúti közlekedés biztonságára nem vonatkozó, illetve azt nem érintő utasítások esetén 

a vasúti társaság vezetője (MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, MÁV-START Zrt. 

vezérigazgatója)
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A vasútvállalati utasítások jóváhagyása:

 A vasút  üzemeltetője köteles a vasúti közlekedés biztonságára vonatkozó, illetve azt 

érintő, általa elkészített, vezetője által elfogadott belső szabályzatot (utasítást) a vasúti 

hatósággal jóváhagyatni.” (103/2003. GKM rendelet 4. sz. melléklet, OVSZ I. kötet, 

általános rendelkezések 8. pont),

 72/2006. (IX.29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól.

Utasítások módosításának indokai, szabályozási 

háttere és körülményei 
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