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Témakörök:



• a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.)

Korm. Rendelet alapján,

• a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 10. § 1.1 – 1.10. pontjaiban foglalt engedélyek vonatkozásában,

• a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm.

Rendelet szerint kell eljárni,

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglaltak betartásával.

Építésügyi vasúthatósági eljárások folyamatát szabályozza: 
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Jogszabályi háttér 1.



ERTMS-re vonatkozó rendelkezések:

4

Vasúti Hatósági Főosztály

Jogszabályi háttér 2.

• 289/2012. (X. 11.) Korm. Rendelet

• 12. § Az építési engedély iránti kérelem elbírálása során a vasúti közlekedési hatóság köteles meggyőződni arról, hogy:

d) „az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszerhez (a továbbiakban: ERTMS) kapcsolódó pálya menti berendezés 
megfelel az Ügynökség jóváhagyásának, vagy amennyiben a jóváhagyás kiadása után változott az ajánlattételhez 
szükséges dokumentáció tervezete vagy a tervezett műszaki megoldás leírása, az (EU) 2016/796 rendelet 30. cikk (2) 
bekezdése szerinti eljárás eredményének.”

• 13. § (1) A vasúti közlekedési hatóság az építési engedélyt akkor adja meg, ha

b) „az ERTMS-hez kapcsolódó pálya menti berendezések esetében az Ügynökség jóváhagyásának, vagy amennyiben 
jóváhagyás után változott az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tervezete vagy a tervezett műszaki megoldás 
leírása, az (EU) 2016/796 rendelet 30. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás eredményének megfelel.”



• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/796 RENDELETE (2016. május 11.) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről 
és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(14) „Annak érdekében, hogy a pálya menti ellenőrző-irányító és jelző alrendszerek üzembe helyezésére vonatkozó 
engedélyek kiadására irányuló eljárások hatékonyabbak és uniós szinten harmonizáltak legyenek, elengedhetetlen, hogy az 
Ügynökség a pálya menti ERTMS berendezésekre vonatkozó ajánlati felhívások kiírását megelőzően ellenőrizze, hogy a 
tervezett műszaki megoldások teljes mértékben megfelelnek-e a vonatkozó ÁME-knek, azaz teljes mértékben átjárhatók-e. 
Erről az (EU) 2016/797 irányelv rendelkezik.” 

289/2012. (X. 11.) Korm. Rendelet 39. § (13) „azoknál az építési engedélyezési eljárásoknál, amelyeknél az ERTMS-hez
kapcsolódó pályamenti berendezésekkel kapcsolatos beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 2020. október 31. előtt 
indult lezárult, nem kell alkalmazni.”

Európai Unió Vasúti Ügynökség feladata:
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Jogszabályi háttér 2.



• 12. cikk Egyablakos információs és kommunikációs rendszer

c) közös információcsere-platform, amelyen keresztül az Ügynökség és a nemzeti biztonsági hatóságok 

tájékozódhatnak az (EU) 2016/797 irányelv 19. cikk szerinti, az Ügynökség általi jóváhagyás iránti 

kérelmekről, az egységes európai vonatbefolyásoló rendszer (a továbbiakban: ETCS) és/vagy a 

páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer (a továbbiakban: GSM-R) berendezéseit is magában foglaló, 

pálya menti ellenőrző-irányító és jelző alrendszerekre vonatkozó engedélyek iránti kérelmekről, a 

vonatkozó eljárások állásáról és kimeneteléről, valamint adott esetben a fellebbezési tanács kéréseiről és 

határozatairól;

https://oss.era.europa.eu/

One-Stop Shop (OSS)
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Európai Unió Vasúti Ügynökség  

ERTMS jóváhagyása 1.

289/2012. (X. 11.) Korm. Rendelet 10/A. § (3) A vasúti közlekedési hatóság a jóváhagyás iránti kérelemről 

véleményt ad ki

a) a kérelmező részére az Ügynökséghez benyújtásra kerülő kérelme benyújtását megelőzően vagy

b) az Ügynökség részére a kérelem benyújtását követően.

https://oss.era.europa.eu/


One-Stop Shop (OSS)
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ERTMS jóváhagyása 2.



Appendix A  Functions and issues list  V5_thales ED01RL.xlsx
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ERTMS jóváhagyása 3.



• Bajánsenye – Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése - szakaszolt projekt

• Gyoma (kiz.) – Békéscsaba (bez.) vasúti vonalszakasz biztosítóberendezési és távközlési munkái valamint ETCS 

rendszer létesítése a Gyoma (kiz.) – Lőkösháza (oh.) vonalszakaszon

• Ferencváros – Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése – szakaszolt projekt

• Monor – Szajol ETCS 2 telepítése

• Szajol – Gyoma ETCS 2 telepítése

• Ferencváros „C” elágazás – Monor ETCS 2 telepítése

• Székesfehérvár vasúti csomópont biztosítóberendezési és távközlési munkái

• Kelenföld - Százhalombatta vonalszakasz biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési 

munkái

• Százhalombatta – Pusztaszabolcs biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái

• Rákos - Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS2 kivitelezési munkái

• Szajol – Debrecen között ETCS 2 telepítése

• Harka (kiz.) - Szombathely (kiz.) - Szentgotthárd oh. vasútvonalon ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer használatba 

vételi kérelme

Építési engedéllyel rendelkező projektek:
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ETCS projektek



• forgalomszervezési érdekek, műszaki vagy technológiai okok indokolják,

• műszaki átadás megtörtént, 

• az építési engedélynek megfelelően épült meg, 

• rendeltetésszerű használatra alkalmas, 

• kielégíti a forgalombiztonsági követelményeket,

• legfeljebb öt évre kerül kiadásra, legfeljebb két alkalommal, esetenként öt évvel meghosszabbítható.

Engedélyezés feltételei:
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Ideiglenes használatbavétel



• a hatósági használatbavétel engedélyezése iránti kérelmet a használatbavétel tervezett időpontja, vagy az 

építési engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább negyvenöt nappal kell benyújtania a vasúti 

közlekedési hatósághoz. 

Kérelmezés időpontja
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Használatbavétel

A vasúti építmények használatbavételi engedélyezése iránti kérelemben igazolni kell:

• a kérelem tárgyát képező létesítmény megfelelését az építési engedélyben foglaltaknak, 

• független tanúsító szervezet tanúsításának megtörténtét,

• a műszaki átadás-átvétel megtörténtét, a hiányosságok megszüntetését,

• az alrendszerek biztonságos integrációját a vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások, nemzeti szabályok 
és az (EU) 2016/798 irányelv 6. cikkében meghatározott közös biztonsági módszereknek való megfelelést, 
(kockázatkezelés), 

• az Ügynökség jóváhagyását tartalmazó döntést, továbbá amennyiben a jóváhagyás kiadása után változna az 
ajánlattételhez szükséges dokumentáció tervezete vagy a tervezett műszaki megoldás leírása, az (EU) 
2016/796 rendelet 30. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás eredményének való megfelelést,

- kivétel: 289/2012. (X. 11.) Korm. Rendelet 39. § (13) -

• …



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


