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"A vasútról szóló 1993. Évi XCV törvényen (vtv) belül be kell vezetni a regionális vasút 

fogalmát, nagyobb átjárást biztosítva az országos és helyi vasút kategória között. Az országos 

közforgalmú vasút körébe csak a törzsvonalak tartoznak. A regionális vasút fogalmának 

bevezetése nem jelenthet automatikusan működtetési kötelezettséget a régió, az önkormányzat 

vagy azok társulásai részére." 
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Előzmények 

 

Az 1980-as évek közepétől a MÁV Rt. szállítási teljesítményében drasztikus, 

létszámában szervezeti összetételében ezzel nem arányos, de lényegében folyamatos 

csökkenés következett be. Ezen időszakban érdemi gazdálkodás hiányában a létszám 

és kapacitás a bekövetkezett létszámcsökkenések ellenére sem kerültek szinkronba.  

A nem közvetlenül alaptevékenységet ellátó szervezeti egységek MÁV Rt. tulajdonú 

kft.-kbe integrálódtak, eredményeként lényegesen lecsökkent a közvetlen 

vezérigazgatósági irányítás alatt működő szolgálati egységek száma. Ennek hatására 

azonban a gazdálkodási helyzet nem javult, alapvetően tovább romlott. 

 

Az átalakulást megelőzően az egyes irányítási szintek deklarált feladata: 

 vezérigazgatóság: szabályozás, irányítás, felügyelet, 

 üzletigazgatóság, 

üzemigazgatóság: szabályozás, irányítás, felügyelet, gazdálkodás, 

 szolgálati főnökség: fenntartás, üzemeltetés, végrehajtás 

 

E rendszerben a vezérigazgatósági, üzletigazgatósági - üzemigazgatósági hatáskör 

összemosódott, melynek eredményeként párhuzamos irányítói tevékenységek 

alakultak ki. 

 

Stratégiai megfogalmazások: 

 

A MÁV Rt.- vé alakulását követően a társaság tulajdonosa részéről megfogalmazott 

cél: a gazdasági konszolidáció, a döntési mechanizmus felgyorsítása. Ennek 

eszközeként a társaság létszámának – ezen belül az irányítói létszám a MÁV Rt. 

átlagot meghaladó – és döntési szintek számának csökkentését is megfogalmazta 

 

Menedzsment az eredmény pozíció javítása és a gazdálkodási folyamat átláthatósága 

érdekében áttért a controlling típusú tervezési, beszámoltatási és a decentralizált 

gazdálkodási rendszerre. Ezt, valamennyi munkavállalót eredményfelelősség alapján 

érintő motivációs rendszerrel tervezte kiegészíteni. 

 

1995-től a MÁV Rt. irányítás - technológiai változásait a gazdálkodási folyamat 

átalakítása vezérli. Középtávon a MÁV Rt. stratégiai célja, hogy tiszta profilú 

szakszolgálatok alakuljanak ki, melyek önálló gazdálkodást folytatnak az Rt.-n belül 

az egész hálózaton. Kialakításra kerülnek a szolgáltatásaikat kínáló és azokat 

megrendelőként igénybevevő gazdálkodó egységek. Ez lehetőséget teremt a valós 

normákon alapuló belső piaci árakon realizálódó gazdálkodási folyamatok 

kialakítására. 

 

Az üzletági területek /személyszállítás, árufuvarozás / kétirányú üzleti feladat 

ellátására alakulnak át. A külső piacon szolgáltatói kínálatot biztosítanak, értékesítik 

az Rt. alaptevékenységét. a társaság belső piacán, mint megrendelők, kemény üzleti 

partnerei lesznek a szolgáltatásokat előállító és háttérszolgáltatást biztosító 

szakszolgálatoknak. 
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A fenti irányból megfogalmazott racionalizálási igény indokolja a döntési hatáskörök 

decentralizálását a gyorsabb, rugalmasabb döntési mechanizmus kialakítását, a 

párhuzamos tevékenységek megszüntetését, az rányitói apparátusnál egyrészt a 

létszám csökkentését, másrészt szakmai összetételének minőségi cserével történő 

javítását. 

 

Az intézkedések hatására fokozatosan kialakulnak a kétszintű tiszta profilú 

szakigazgatóságok, melyek a szakszolgálatok tevékenységi körébe tartozó feladatok 

ellátása során a teljes hálózaton egységes elveken alapuló irányítási, gazdálkodási és 

szabályozási hatáskörrel rendelkeznek. Rugalmas szolgáltatóként vannak jelen az 

üzletági és területi igények kielégítésére. A szakszolgálatok központi irányítói 

feladataiban megszűnik az operatív folyamatirányítás és vezérlés, az operatív 

folyamatokat a gazdálkodás kényszere fogja vezérelni. 

Az átszervezés során a döntési hatáskörök átcsoportosításra kerülnek a hierarchia azon 

szintjére, ahol a döntéshez szükséges információ keletkezik. 

Az üzletigazgatóságok – üzemigazgatóság tevékenysége alapvetően átalakul. A 

vállalkozó vasút területén feladata a regionális kapcsolatok fenntartása és a területi 

piaci igények összegyűjtése, az ezzel kapcsolatos marketing, ügyfélkapcsolati 

feladatok végzése lesz. Ez a munka a MÁV Rt. működése szempontjából 

meghatározó, alapvetően a társaság gazdálkodási eredménye a területi üzletkötői 

szervezettől függ. Területi feladatok döntő mértékben a vállalkozó vasútnál 

jelentkeznek, ezen feladatok végzésében a központi irányítás szerepe csökken. A 

szakszolgálati gazdálkodási folyamatban az üzletigazgatóságok közvetlen hatásköre 

megszűnik. 

Az átalakítást a már részben kiépült, illetve a megvalósítandó informatikai rendszerek, 

azok folyamatos korszerűsítései segítik /SZIR, GIR…stb / 

A szakszolgálati kétszintű irányításra való áttéréssel párhuzamosan felülvizsgálatra 

kerülnek azok a feladatok, amelyek a profiltisztítás után vállalkozási formában 

elvégezhetők 100 %-os,vagy részben MÁV Rt. tulajdonú kft-ben. 

Az újra fogalmazandó vagyonpolitikai irányelvek lehetőséget kell, hogy biztosítsanak 

az e témakörbe tartozó feladatok ellátásának vállalkozásba történő vitelére 

 

A szakszolgálatok kétszintű irányításra történő áttérésének tervezett üteme: 

 

A tervezett ütemben a szakigazgatóságok kialakításra kerülnek a vezérigazgatósági, 

üzletigazgatósági és üzemigazgatósági feladatok átalakulnak, illetve megszűnnek. 

     1995-ben: - vagyonvédelmi szakterület 

    - informatikai szakterület 

    - fejlesztési, beruházói szakterület 

    - pálya-híd és magas építményi szakterület 

    - távközlő – erősáramú - biztosítóberendezési szakterület 

    - oktatási, - képzési szakterület 

    - üzemirányítási szakterület 

    - mellékvonali hálózat működtetési szervezete 

     1996-ban: - pénzgazdálkodási, számviteli szakterület 

    - gépészeti szakterület 

     1997-ben: - személyfuvarozási szakterület 

    - árufuvarozási szakterület 

  1998 I.1 – forgalmi szakszolgálat 
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A gazdálkodási folyamat és az általa vezérelt szervezet racionalizálási folyamat 

eredményeként a költségvetést csak a megrendelt alaptevékenységi szolgáltatás 

mértékében terhelő, piaci körülmények között rugalmasan, jól működő vasúttársaság 

alakul ki az ország teljes hálózatán. 

 

Ennek várható hatásai az egyes szakszolgálatok vonatkozásában: 

 

- üzletigazgatóságok –szakszolgálatok középszintű szervezeteinek 

viszonya, az utóbbiak szervezeten belüli átrendeződése, illetve feladat 

és hatásköri megváltozása miatt átalakul /alapvetően a mellérendeltségi 

viszony dominál / 

 

- a külszolgálati egységek valamennyi szakterület vonatkozásában 

„gócosodnak” - felügyeletük az egyes jogosítványok delegálása 

következtében átrendeződik. Az alaptevékenység ellátásában a 

szakszolgálati kompetencia érvényesülése meghatározó, 

üzletigazgatósági kapcsolat a háttérszolgáltatások vonatkozásában 

átmenetileg tartalmában változatlan formában jelen van, e feladatok 

ellátása technológiájában, módszerében azonban a szakágak belső 

szervezeti átalakulása következtében folyamatosan változik  

 

A fenti röviden összefoglalt stratégiai irányelvek figyelembevételével kezdődött meg a 

a MÁV Rt. átalakítása. 

 

Budapest.1999 

 

 

         Pápai József 

        Forgalmi Szakigazgatóság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiindulási keretfeltételek: 

1. Az EU csatlakozással kapcsolatos elvárások 

 

MÁV-ra háruló feladatok tekintetében - amelyek nagy részéhez előzetesen hazai jogszabályi 

beillesztésre is szükség van - az EU közlekedéspolitikáját, az EU-Tanács idevágó 

jogszabályait és az EU-Bizottság Fehér Könyvében foglaltakat kell alapul venni. 

Ezen dokumentumok főbb rendelkezései, illetve vonatkozásai: 

• EGK Tanács 440/91. sz. irányelve a közösségi vasutak fejlesztéséről  
 

 a vasútvállalatok alkalmazkodásának megkönnyítése az egységes  piac 

követelményeihez, a vasútvállalatok hatékonyságának növelése, 

 a vasútvállalatok igazgatási önállóságának biztosítása, 

 az infrastruktúra működtetés és a fuvarozási tevékenység szétválasztása, 

 a vasútvállalatok pénzügyi struktúrájának javítása és adósságszanálása, 

 a vasútvállalatok nemzetközi árufuvarozási csoportosulásai részére, valamint 

 a nemzetközi kombinált árufuvarozásban működő vasútvállalatok részére a tagállamok 

vasúthálózata igénybevételének biztosítása. 

 

• Az EGK Tanács 18/95 sz. irányelve a vasútvállalatok számára adott engedélyről 

Tárgya: a 440/91 (EGK) sz. rendelet 10. cikkelyében megjelölt, a vasúti infrastruktúrához 

való hozzáférésre és szolgáltatásnyújtásra - az ugyanott megjelölt feltételek melletti - 

jogosító, a meglévő vagy új vasútvállalatok, illetve azok nemzetközi csoportosulásai 

számára biztosítandó engedélyek kiadásának, megújításának és módosításának, 

valamint felfüggesztésének és visszavonásának, továbbá az ezzel kapcsolatos 

követelmények folyamatos teljesítés-ellenőrzésének közös szabályozása. 

Tartalma: az engedélyezést kérőnek tevékenysége megkezdése előtt bizonyítania kell, 

hogy bármikor képes 

a jó hírnévvel, 

a megfelelő pénzügyi helyzettel, 

szakmai kompetenciával és 

megfelelő biztosítással kapcsolatos - az irányelvben felsorolt - követelményeknek 

eleget tenni. 

 

• EGK Tanács 19/95 sz. irányelve a vasúti infrastruktúrakapacitás felosztásáról és az 

infrastruktúradíjak felszámításáról 

Tárgya: a 440/91 (EGK) sz. rendelet 10. cikkelyében megjelölt szolgáltatásokat - az 

ugyanott megjelölt feltételek mellett - nyújtó vasútvállalatok, illetve azok nemzetközi 

csoportosulásai részére a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásával és az 

infrastruktúradíjak felszámításával kapcsolatos alapelvek és eljárások közös 

szabályozása. 

Tartalma: 

az infrastruktúrakapacitást elosztó testületek felelőssége, 

az infrastruktúrakapacitás elosztásánál prioritással rendelkező vasúti 

szolgáltatások meghatározása, 

a különleges jogok biztosításának szabályai, 

az infrastruktúra díjak diszkriminációmentessége a díjak megállapítását 

befolyásoló elemek, 

a díjak megfizetése, 

a díjak ellenőrizhetősége, 
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az infrastruktúrakapacitási kérelmek kezelési eljárása, 

a kérelmező vasútvállalatokkal szemben támasztott biztonsági követelmények 

teljesítésének igazolási eljárása. 

 

• EGK Tanács 1191/69. sz. rendelete a tagállamok eljárásáról a vasúti, kőnúti és belvízi 

közlekedés terén nyújtott közszolgáltatás fogalmával kapcsolatosan 

  a közlekedési közszolgáltatási kötelezettségek egységes definiálása, 

 közös alapelvek a közszolgáltatási kötelezettségek megszüntetésére vagy 

fenntartására, 

 a közszolgáltatásokkal kapcsolatos közlekedési vállalati terhek ki-

egyenlítésének egységes alapelvei, 

 a városi és elővárosi, valamint a regionális közlekedési szolgáltatások egységes 

definiálása, 

 a szociális, környezetpolitikai és területfejlesztési célú közlekedési kiszolgálást 

biztosító, vagy az utasok meghatározott csoportja részére külön tarifát nyújtó 

közszolgáltatási kötelezettség további fenntartása vagy bevezetése, 

 a városi, elővárosi és regionális közlekedés terén a közszolgáltatási 

kötelezettség fenntartása vagy bevezetése, 

 a közlekedési közszolgáltatási kötelezettségen kívül más szolgáltatásokat is 

nyújtó közlekedési vállalat egységes számviteli szabályozása, 

 a közszolgáltatási kötelezettségen alapuló közlekedési szolgáltatásokra 

vonatkozó szerződések egységes szabályozása. 

 

• Fehér Könyv: A Közösség vasútjainak revitalizációs stratégiája  

  vasúti közlekedés küldetése és erőssége, 

 a vasúti közlekedés trendjei, problémái és gyenge pontjai, 

 megújult és új vasútvállalatok szükségessége és szerepe, 

 fejlesztési és beavatkozási területek és főbb távlati intézkedések 

• vasútvállalati pénzügyek 

-adósságszanálás, 

-új, átlátható pénzügyi struktúra közszolgáltatások állami ellentételezése, 

-rendkívüli szociális költségek állami kiegyenlítése, 

-szállítási módok közötti (externális) versenytorzulások kiegyenlítése, 

 

• piaci erők bevezetése a vasúti közlekedésben 

 -pályahasználat liberalizálása a nemzetközi személy és áruszállításban, 

 -transzeurópai gyors áruforgalmi útvonalhálózat kialakítása, 

 -egységes pályadíj beszedési és menetvonal kialakítási irányelvek kidolgozása, 

 -a belföldi személyszállításban piaci erők bevonására alapelvek kidolgozása, 

 -a pályavasút és vállalkozó vasút számviteli és igazgatási szétválasztása,  

 -vasutfejlesztés intézményrendszerének kialakítása. 

 

• vasúti közlekedési közszolgáltatási kötelezettségek 

-közlekedési közszolgáltatási kötelezettségek szerződéses szabályozása,  

-átláthatóságának és specifikációjának javítása, 

-felelősségek pontos szabályozása, 

-piaci erők bevezetése 
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• nemzeti vasútrendszerek integrációja 

-nagysebességű vonatok műszaki harmonizálási (interoperabilitási) elveinek 

adaptálása a hagyományos vasútra, 

-idősek és mozgáskorlátozottak részére a vasút hozzáférhetőségének fokozása, 

-interoperabilitás költséghatékony javítása a nemzetközi fővonalakon, 

-áruforgalmi határkezelési idők megszüntetése intermodalitás támogatása, 

-transzeurópai áruforgalmi infrastruktúra javítása, 

-zajemisszió csökkentése, 

-kutatási + fejlesztési programok koordinációja társadalomgazdasági kutatások 

prioritása, 

-ERTMS európai harmonizált vasúti közlekedési menedzsmentrendszer 

kialakítása 

• vasútvállalati szociálpolitika 

-Európai Szociális Alapítvány létrehozása a vasutak szerkezetváltásának 

támogatására, 

-munkafolyamatok újraszervezésekor felszabaduló munkaerők átképzése, 

-munkafeltételek harmonizálása, 

-egységes munka-, egészségvédelmi és munkaidő-szabályozás 

 

Az EU-tagországok közös közlekedéspolitikájának egyik céljaként EGK Tanácsának 

440/91 . sz. irányelve a közösségi vasutak fejlesztéséről előírja a tagállamoknak, hogy 

a vasútvállalataik részére biztosítsák az üzleti magatartási és piaci igényekhez 

alkalmazkodás lehetőségét megteremtő független vállalkozói státuszt, és biztosítsák, hogy 

a verseny fokozódjék a vasúti szolgáltatásban a felhasználóknak nyújtott kényelem 

növelése és a szolgáltatások javítása érdekében. Az irányelv a jelen témakör 

vonatkozásában előírja, hogy ezen célok érdekében a tagállamoknak biztosítaniok kell 

vasúthálózatuk igénybevételét a harmadik felek, konkrétan a vasútvállalatok nemzetközi 

árufuvarozási csoportosulásai, valamint a nemzetközi kombinált árufuvarozásban működő 

vasútvállalatok részére. 

Az irányelvet kiegészítik a 18/95., illetve a 19/95. sz. irányelvek a vasútvállalatok 

számára adott engedélyről, illetve a vasúti infrastruktúrák a kapacitás felosztásáról 

és az infrastruktúradíjak felszámításáról. 

 

Az EU közös közlekedéspolitikájának egy másik célja azon különbözőségek 

megszüntetése, amelyek abból adódónak, hogy a tagállamok a közlekedési vállalatokat 

közszolgáltatási kőtelezettségekkel (üzemben tartási, szállítási kötelezettség, díjszabási 

kényszer) terhelik meg, amelyek a versenyfeltétetek jelentős torzítását jelentik. Az erre 

vonatkozó kívánatos egységes eljárást az EGK Tanácsának 1191/69. sz. rendelete a 

tagállamok eljárásáról a vasúti, közúti és belvízi közlekedés terén nyújtott közszolgáltatás 

fogalmával kapcsolatosan szabályozza, amely - többek között definiálja a 

közszolgáltatási kötelezettség(ek)et, és meghatározza a tagállamok illetékes hatóságai 

részére a közös alapelveket ezek megszüntetése vagy fenntartására, illetve az ebből eredő 

terhek kiegyenlítésére, valamint az ezzel kapcsolatos fuvarozó vállalati jogosultságokat. 

A rendelet definiálja a városi és elővárosi, valamint a regionális közlekedési 

szolgáltatásokat, továbbá a közszolgálati kötelezettségen alapuló közlekedési 

szolgáltatásokra vonatkozó szerződések fogalmát és tartalmát. Lényegében ez a 

rendelet alapozza meg az európai vasutak regionalizálási koncepcióit. A rendelet 

végrehajtásainak jó példáit mutatja be a Függelék I.rész a DB és az ÖBB által 

hozott intézkedéseken keresztűl. 
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 2. A MÁV Rt. által eddig megtett intézkedések: 

 

A kormányhatározatok előírásainak megfelelően: 

 

• Kapacitás- és kínálatcsökkentés: csökkent a járműállomány, valamint megkezdődött a 

hálózat és telephely racionalizálása. 

• A működés racionalizálásakor: 

 - elsősorban nagymértékű létszámcsökkentést hajtott végre a, az 1990 évi 121 ezer 

főről 1998-ra 57 ezer főre mérséklődött a foglalkoztatottak száma (ebből 15 ezer a 

Kft-kbe átszervezett létszám), 

- profiltisztítás zajlott le: a nem vasúti alaptevékenységhez tartozó feladatok 

társaságon kívülre kerültek. Így több mint 100 Kft. alakult ki, megteremtve a 

privatizáció lehetőségét. Az 1995. évben elkezdődött ezek üzletrész-értékesítési 

folyamata is, melyből 1998 év végéig cca 3 Mrd Ft bevétel származott. 

• A MÁV Rt. a mellékvonalak kezelése: 

- A MÁV Rt. mellékvonalain regionális gazdálkodó szervezetek működnek, 

melyekhez nem párosulnak regionális önkormányzati, államigazgatási gazdálkodó 

szervezetek 

• Működési és szervezeti átalakulás: 

- a vállalkozó vasút és a pályavasút egymástól szervezetben, működésben és 

számvitelben is elkülönült, 

- létrejöttek a szakmai alapokon szerveződő szakigazgatóságok, 

- megkezdődött a kétszintű, decentralizált gazdálkodás és a piacorientált 

működés kialakítása  
 

Vasútfejlesztésekről: 

 

A vasút mennyiségi szempontból - döntően a vasúti infrastruktúra terén - ma 

túlkapacitásokkal rendelkezik, ez azonban minőségi hiányokkal társul.  

Az elmúlt évek ingadozó nagyságú beruházásai ellenére – különböző források biztosítása 

mellett- több olyan fejlesztés valósult meg, vagy van folyamatban, amely az átalakítást 

követően jelentősen elősegíti a piac által vezérelt vasútvállalat működését,  

így: információs rendszerek:   -SZIR, GIR, MHR projektek, 

-adatátviteli utak korszerűsítése, 

-távközlési eszközök, berendezések beszerzése, 

-belső kommunikáció bővülése, 

-utastájékoztató rendszerek. 

 

 Pályavasúti területen:  -biztosítóberendezési eszközök telepítése, cseréje, 

     -pályalétesítményi eszközök felújítása, 

     -folyamatban lévő nagy beruházások 

 

Összeségében megállapítható, hogy az elmúlt években a MÁV Rt.- ha nem is kellő 

gyorsasággal, - de megtette a kezdeti lépéseket az elvárható és szükséges gazdálkodási 

struktúraváltás irányába.  

 

 

 

 

-6 
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A MÁV reformprogramjába illeszthető átalakítási folyamatok 

 

1. A MÁV Rt. jelenlegi működésének keretfeltételei 

 

A MÁV Rt. átalakulási folyamata újabb fordulóponthoz érkezett. Ezt a fordulópontot az EU 

csatlakozás kényszerítő ereje, a tulajdonosi elvárások, gazdasági és egyéb tényezők együttes 

hatása generálja. 

 

A MÁV Rt. a mai magyar gazdaság alábbi meghatározó területein van jelen: 

• Árufuvarozás, 

• Személyszállítás, 

• Beszállítói, gyártói és energiaelőállító-fogyasztó terület,  

• Munkaerő foglalkoztatás, 

• Pénz és tőke forgalom , 

• Befektetés és ingatlan forgalom 

 

Árufuvarozás (szállítás) területén az ismert külső és belső hatások következtében 

drasztikus és folyamatos teljesítménycsökkenés következett be. A jelen átmeneti állapot 

jellemzőivel több éven keresztül számolni kell, ebben a helyzetben a piac szabályozatlanságát 

és ellenőrizhetetlenségét is figyelembe véve egy állami tulajdonú erős központi szabályozás 

alatt levő rugalmatlan közlekedési monopólium a kialakult gazdasági közegben egyre 

versenyképtelenebb. 

A személyszállítási tevékenységet szintén a szabályozatlanság jellemzi, melynek folyamatos 

vesztesei a tömegközlekedési vállalatok, így a MÁV Rt. is. Tévhit az, hogy a motorizáció a 

színvonalas közösségi közlekedés konkurenciája. A jelenlegi működtetés és szabályozás 

alapján a tulajdonos állam és önkormányzatok esélyt sem adnak saját vállalkozásaiknak, hogy 

színvonalas szolgáltatással, - alternatívaként, - az egyéni közlekedés harmonikus 

kiegészítőjeként jelenjenek meg a piacon. 

A fuvarpiac (bevétel oldal) mellet a beszállítói terület (költség oldal) a reformok 

megközelítésének másik lényeges eleme, ahol meghatározóan az infrastruktúra, a gördülő 

állomány illetve az azt működtető szakágak vannak jelen. Jelenlétük mozgatórugójának azon 

fő vezérelvnek kellene lenni, hogy amit ők beszereznek ezen a piacon, az a tevékenységük 

hozzáadott értékével, mint szolgáltatás eladható legyen a fuvarpiacon.  

 

Munkaerő foglakkoztatás vonatkozásában a legnagyobb hazai vállalkozás a MÁV Rt. 

Működtetése, foglalkoztatási és érdekképviseleti oldalról is egyedülállóan nehezen kezelhető 

terület 

 

A MÁV működését folyamatosan kíséri – már az Rt. alapításnál is figyelmen kívül hagyott - 

forgótőke hiány. A társaságnak a működése, fejlesztése még makroszinten sem 

elhanyagolható milliárdokba kerül. Az eleve finanszírozhatatlanul (veszteséghalmozódásra 

beszabályozva) létrehozott „kényszer részvénytársaság” tulajdonosi garanciák melletti 

hitelekből fedezi működését és fejlesztését. Az erősen központosított pénzgazdálkodásnak 

köszönhetően mára jószerivel csak fejlesztési hitelállománya van. A közel tízesztendős 

időszakra vonatkozó fejlesztési hitelek hosszutávú hatásaival kevesen szembesülnek, még a 

tulajdonosi oldalon is. Innen vezethető le a kényszerű pénzpiaci jelenlét, természeténél 

fogva jelentős kamat, árfolyam és egyéb veszteségeivel. 

 

A befektetési és ingatlan piaci jelenlét a társaság finanszírozási pozícióit kellene, hogy 

erősítse. Ez ellen hat a viszonylag nagymennyiségű forgalomképtelen ingatlan és befektetési 

állomány. E téren mindenképpen újragondolást igényel a nagy számú ingatlanállomány 
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jelenlegi körülmények közötti fenntartása, valamint az alkalmazott ingatlan hasznosítási 

politika. A társaságok tekintetében új helyzetet teremthet az anya vállalat további 

társaságokká válása és egy holding típusú, csökkenő állami tulajdonlást is megengedő 

vagyonkezelési struktúra kialakulása, mely az állam pozícióit csak a stratégiai fontosságú 

infrastruktúra hálózat tekintetében őrzi meg. 

Végigtekintve tehát a vállalti működtetés külső keretfeltételein következtetni lehetne a 

kívánatos működési módokra, modellekre és csak ezután az ezt kiszolgáló szervezetekre. 

Fentiek mentén az alábbiakat javaslom megfontolásra, melyeket a következő erőtényezők, 

mint prioritási sorrend mentén gondoltam végig: 

• Működőképesség, 

• Termék és ügyfélorientáció, 

• Finanszírozhatóság, 

• Szervezeti változtatás, 

 

 A MÁV Rt. fuvarpiacon megjeleníthető szolgáltatásait a rugalmasan mozogni képes 

egységekbe modellekbe kell működtetni E működési modellben az állami is csak egy 

piaci szereplő (megrendelő) - ként fogható fel, az állami megrendelésű és finanszírozása 

személyszállítási alapellátás inkább szociális, mint piaci kategória.  

 

 A helyhez kötött infrastruktúra társasági (jogi) elkülönülése kívánatos alapvetően a 

tulajdoni viszonyok miatt is, de meggondolandó a kincstári tulajdon mellé a jelenlegi 

(csak az elválaszthatatlan) társasági tulajdonrészt is e társaságba aportálni. Célszerű 

valamennyi ehhez kötődő társaságot is átengedni. 

 

 A gördülő infrastruktúra jelenleg a vállalkozó vasút szerves részét képezi. További 

működtetésének több lehetséges változata van: 

- változatlan helyen, 

- a helyhez kötött infrastruktúrával megegyezőén, 

- a DB módszeréhez hasonlóan /lásd.: függelék/ 

A második változat mellett szól, hogy piaci viszonyaik teljesen hasonlóak, azaz a 

beszállítói piacról szerzett javakhoz (energia, járművek, berendezések) hozzáadott 

szolgáltatásaikat adják el a kereskedő vasútnak. Ugyanúgy a kötődő társaságokat velük 

együtt kell új Rt-ben működtetni Az első változat mellett szól viszont az eddigi 

történelmileg és tradicionálisan kialakult helyzet illetve e terület vagyonértékének 

nagysága. 

 A MÁV Rt. piacgazdaságilag legkínosabban kezelhető területe a forgalmi terület, 

tekintve, hogy a vállalati működtetés szempontjából ide koncentrálódik: 

• A személy és áruszállítási tevékenység megvalósulásának teljes 

vertikuma, 

• Az infravasút eszközeinek teljes működtetése, 

• A technológiai folyamatok teljes felügyelete, 

• A funkcionális feladatok ellátásának legnagyobb része, 

• A működtetést befolyásoló alapvető szabályozások egy jelentős 

része. 

 

E hatalmas tevékenységkoncentráció és szervezeti formátum működésének áttekinthetőségét 

lényegesen elősegítette az elmúlt években végrehajtott átalakítások sorozata. 
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2. Termék és ügyfélorientáció 

 

A vasúti vállalatok - köztük a MÁV Rt. - részére kényszer és új lehetőség a termelő 

vállalatból és vasúti hatóságból a vállalkozó típusú szolgáltató vállalattá válás, amelynek 

legfőbb jellemvonása a piacorientáció és az eredményérdekeltségű üzleti magatartás. Ez, 

valamint a MÁV Rt. nagymértékű profit (termék/szolgáltatás) és piaci diverzifikációja, illetve 

szegmentációja, továbbá vállalati nagyságrendje szükségessé teszi funkcionális szervezetének 

multidivizionálissá alakítását. Ehhez szükség van a termelő, illetve a kereskedelmi 

vállalatoknál kialakított divizionálási, szegmentálási és profitcenter elvnek a vasúti 

közlekedési, illetve szolgáltatási tevékenységre és vállalatra adaptálására. 

A MÁV Rt. multidivizionális szervezetének és vállalkozó típusú vezetésének kialakítása 

mellett - amelynek súlyponti elemei: a megfelelő típusú divíziók, illetve eredményközpont-

típusok megválasztása és a feladatok funkciók erőforrások optimális megosztása a központ és 

a divíziók között alapvető a vállalaton belüli piaci (megrendelő-teljesítő) viszonyok, valamint 

a belső vállalkozói magatartást támogató és szabályozó - eredményszámítási, -tervezési és 

controlling rendszeren alapuló - felelősségi és érdekeltségi rendszer kialakítása. 

A profitcenter rendszerű piacorientált, vállalkozó vasúti vállalat kialakítását a profitcenter 

rendszerekkel kapcsolatos tévhitektől mentesen, előre összeállított forgatókönyv, illetve fázis- 

és ütemterv alapján kell végrehajtani, az előzetesen megválasztott szegmentálási stratégia 

szerint. 

 

A piacorientáció alapelemei 

 

A MÁV Rt. külsőpiac-orientált pozícionálása:  

a MÁV Rt. - a nemzetközi és a nemzetgazdasági piacgazdaságon belül, - valódi piaci 

szereplőként, olyan ajánlattal, illetve kínálattal kíván megjelenni, amely a külső piaci 

megrendelésből indul ki. 

 

A MÁV Rt. belsőpiac-orientált pozícionálása:  

a MÁV Rt. - a külső piaci megrendeléseket felvéve, - azokat lefordítja belső megrendelésekre, 

- majd fő-/alvállalkozói rendszerben, 

- belső megrendelő-teljesítő kapcsolatban álló, 

- üzleti terület - fővállalkozó - alvállalkozó szervezeti egységek  

kapcsolati rendszerében, 

- esetenként - amikor ez vállalatgazdasági szempontból célszerű - külső piaci 

beszállítók felhasználásával (pl. kocsitakarítás), 

komplett és "kulcsrakész" szolgáltatásokat állít elő és kínál fel a külső piacon. 

A piacorientált működés kapcsolatrendszere, illetve megrendelés lebonyolítási 

folyamata: 

1. A külső piaci ügyfélmegrendelések felvétele (végzik: üzletágak). 

2. Az ügyfélmegrendelések belső piaci megrendeléssé konvertálása: a komplett szolgáltatás 

mennyiségi és minőségi meghatározása (végzik: üzletágak). 

3. A belső piaci megrendelés belső technikai-technológiai konvertálása: a szolgáltatás 

rendelkezésre bocsátási folyamatának és eszköz- és feltételrendszerének mennyiségi, 

minőségi és időrendi meghatározása (végzik: fővállalkozóként a forgalom, 

alvállalkozóként a gépészet és az infrastruktúra). 

4. A belső piaci megrendelés-teljesítés: a szolgáltatás előállítása és rendelkezésre bocsátása 

(végzik. infrastruktúra, gépészet, forgalom üzletágak (vagy a későbbiekben együtt, mint 

üzemeltetés) 

5. Külső piaci értékesítés (végzik: üzletágak). 

6. Belső-külső folyamat pénzügyi leképezése (végzi: számvitel). 
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A megrendelés lebonyolítás fővállalkozói rendszere és szereplői: 

 

• az üzletágak (személyszállítás, árufuvarozás) alapfeladatai/funkciói:  

 

- ügyfélkapcsolatok, 

- marketing (marketingstratégia, marketingmix: termékek, árak, értékesítési csatornák, 

értékesítésösztönzés és kommunikáció), 

- külső megrendelések átkonvertálása belső megrendeléssé, és a komplett 

szolgáltatások kialakítása, 

- szolgáltatásértékesítés; 

 

• a forgalom fővállalkozói feladatai/funkciói: 

 

- üzletági és alvállalkozói kapcsolatok, 

 - az üzletági (belső) megrendelés átkonvertálása alvállalkozói megrendelésekké, 

- az alvállalkozói teljesítmények átvétele és folyamatos ellenőrzése; 

 

• a forgalom, a gépészet és az infrastruktúra (és egyéb szakszolgálatok) alvállalkozói és 

szolgáltatási feladatai és funkciói: 

 

- fő-/ alvállalkozói kapcsolatok, 

- az alvállalkozói megrendelések átkonvertálása teljesítői feladatokká, 

- a személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatások szakszolgálati teljesítői 

lebonyolítása (forgalom: vonatösszeállítás -feldolgozás és továbbítás; gépészet: 

mozdony- és kocsiszolgálat, javítás és fenntartás; infrastruktúra: pálya-, híd- és 

magasépítmény működtetés, távbeszélő, biztosítóberendezési és erősáramú szolgálat, 

javítás és fenntartás), 

A fővállalkozói rendszer lényege, hogy az ügyfélkapcsolati, marketing- és értékesítési 

feladatokat ellátó üzletágak megbízásából a forgalom - a szolgáltatási értékláncban elfoglalt 

jelenlegi helyzetének megfelelően - fővállalkozói felelősséget és feladatot Iát el: az 

alvállalkozói szerepű gépészet és infrastruktúra, továbbá egyéb szakszolgálatok 

teljesítményeit alvállalkozói megrendelő-teljesítő szerződéses kapcsolatrendszerben 

összefogva komplex és komplett szolgáltatást ad át a fővállalkozói megrendelő-teljesítő 

szerződéses viszonyban az üzletágaknak. 

A későbbiekben (továbblépésként) b – c pontokban foglaltak összevonhatók. 

 

A szolgáltatási katalógus az üzletágak által a külső piacon kiajánlható - technológiai 

műveletelem mélységben részletezett - alap- és kiegészítő szolgáltatási kínálatok 

modulrendszerű, rendszerezett gyűjteménye, amelynek alapján az üzletágak az 

ügyfélkívánságoknak megfelelően differenciált komplex és komplett szolgáltatásokat 

állíthatnak össze. A szolgáltatási katalógus - mint normagyűjtemény - ugyanakkor belső piaci 

célokat is szolgál, ugyanis a technológiai szolgáltatási modulok egyben a megrendelő teljesítő 

szerződések teljesítményi normáit képezik. 

 

A divizionális szervezet alapjellemzői: 

- a vállalati vezetés koordinációs tevékenységét támogató központi szervezeti egységek és az 

eredményérdekelt és -felelős termelési értékesítési szervezeti egységek (divíziók) 

rendszere, 

- az összvállalati koordinációt támogató tervezési, számviteli és controlling rendszer, 

- a stratégiai és az operatív feladatok szétválasztása, 

- a divíziók számára vállalaton belüli belső piaci feltételek és megrendelő - teljesítő viszony. 
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A divíziótípusok lehetnek: 

 alaptípusok (a felelősség növekvő sorrendjében): 

- cost center (költségközpont): (közvetlen költség) költségvetés betartási felelősséggel és 

(közvetlen) költségminimáló érdekeltséggel, 

- profit center (nyereségközpont): árbevétel- és költség (nyereség) felelősséggel és 

nyereségmaximáló érdekeltséggel, 

- investment center (befektetésközpont): vagyonfelelősséggel és vagyonmaximáló, 

illetve jövedelmezőségi érdekeltséggel; 

 további típusok: 

- profitcenter (nyereségközpont) a vállalat vezetési és saját nyereségfelelősségű, 

egyértelműen körülhatárolható területű és hatáskörű, általában korlátozottan önálló 

(félautonóm) gazdasági szervezeti egysége. 

 

- sell center (értékesítési/bevételközpont): (közvetlen költség) költségvetés-betartási 

felelősséggel és bevételmaximáló érdekeltséggel, 

- performance center (teljesítményközpont): 

minőség-, termelékenység- és határidő-

felelősséggel. 

 

Termék szerint szegmentált vasúti szállítási szervezet 

 

A MÁV Rt. esetében a nyereségközpont helyett - tekintve a jelenleg még veszteséges 

vállalati eredményt és a megfelelőbb bővebb értelmezést, valamint a belső piacot - célszerű 

az eredményközpont fogalom alkalmazása. 

Az eredményközpont a vállalat számvitelileg elhatárolt része, szervezeti egysége, amelyet 

meghatározott célokkal, eredményességre (nyereségre) késztető előirányzatokkal vezetnek; 

az eredményközpont a kiadásaira maga teremt fedezetet részben a külső megrendelőknek 

(ügyfeleknek) értékesített szolgáltatási teljesítményeiért kapott bevételeiből, részben a 

vállalaton belüli - a belső megrendelő-teljesítő viszony keretében történő számlázás révén. 

 

 Az eredményközpont-típusok: 

- business center (űzteti egység), 

- production support center (termelést támogató egység), - service center (szolgáltató 

egység). 

Költségközpont 

Üzletvezetés 

Költségközpont 

Pénzügy 

Controlling 

Személyügyek 

Erőforrásbiztosítás 

Költségközpont 

Minőségbiztosítás 

Nyereségközpont 

Személyszállítás 

Szolgáltató központ 

Üzemeltetés 

Szolgáltató központ 

Infrastruktura 

Nyereségközpont 

Áruszállítás 
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Az eredményfelelősség az eredményközpontok - mint teljesítők - tevékenységének 

megrendelők által elismert közvetlen vagy közvetett eredményén alapszik, és az előírt 

eredményszint eléréséért való felelősséget jelenti. 

 

Közvetlen eredmény pl. a teljesített - a megrendelőnek átadott és általa át is vett - 

teljesítmény mennyisége, minősége, határideje, (közvetlen) költsége, bevétele, fedezeti 

hozzájárulási értéke. Közvetett eredmény pl. a nyereség, tőkevagyon növekedése. 

Az eredményérdekeltség az eredményfelelősségben előírt eredmény maxi- vagy 

minimálásához kötött motiváció. 

A belső megrendelő-teljesítő viszony a külső kapcsolatokban megszokott megrendelő-

teljesítő szerződéseken alapuló áralku- és jogviszony vállalaton belüli adaptálását és 

intézményesítését jelenti. A MÁV Rt. Szakszolgálatai között tárgyalásos alapon kidolgozott 

belső megrendelő – teljesítő viszony alapelemeit és formáit a függelék II.része tartalmazza. 

 

A szerződések lehetnek időperiódusra (pl. év vagy menetrendi időszak), 

teljesítményvolumenre (pl. személyvonati menetrend éves teljesítésére) vonatkozó 

keretszerződések vagy adott teljesítményekre vonatkozó eseti, illetve egyedi megbízások. 

Az eredmény-számviteli, - értékelési és - controlling rendszer a szokásos vállalati 

számviteli rendszeren alapszik (feltételezi a költségnem, -helyi és -viselői, valamint a 

teljesítményi és az eredményelszámolási alrendszereket), és megköveteli a megrendelő-

teljesítő szerződések alapjaként: 

- az egyes szerződés tipusokra vonatkozó üzleti területi költségviselők (pl. vonatmenetek a 

személyszállítási, küldemények az árufuvarozási üzleti területeken), 

- valamint az ezekhez tartozó elszámolási teljesítmények (pl. vonatkíséret, vasúti teherkocsik, 

trasszdíjak, javítások, értékesítési költségek) kijelölését. 

 

A piacorientált vasút kapcsolati ábrája 
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Szolgáltatóközpont 
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Az új piacorientált szervezettel szemben támasztott alapkövetelmények: 

 

- a sikerfüggőség megjelenítése minden döntési szinten (a saját döntések sikerének vagy 

kudarcának világos felismerése a tényleges eredményben), 

- a vállalaton belüli és a külső versenytársakkal folytatott verseny támogatása, 

- a monopolista függőségek fokozatos kiküszöbölése, 

- a külső és belső ügyfélhasznokra irányultság kiteljesítése. 

 

A piacorientált vasút szolgáltatásprofilja 

 

A megoldás sarokpontjai: 

 

- a fontos üzleti részterületek összefogására üzleti terület képzése, 

- a lehető legalacsonyabb szervezeti szinteken differenciált eredményközpontok kialakítása, 

- a szolgáltatási (termék-előállítási és rendelkezésre bocsátási) folyamat értéklánc-orientált 

részfolyamatokká tagolása, és szervezeti hozzárendelése az eredményközpontoktól 

megkívánt részeredményeknek megfelelően, 

- a szervezeti kapcsolódási pontok és a részfolyamatok összehangolása, 

- a folyamat-ellenőrzés termékmenedzseri feladattá tétele a vállalaton belüli megállapodások 

révén, 

- az MSZ EN 29000-es szabványsorozat előírásainak megfelelő szolgáltatás-

minőségbiztosítási rendszer kialakítása, és érvényesítése a belső és külső megrendelő-

teljesítő kapcsolatokban. 

A megoldás járulékos hasznai: 

 

- az egyes területek, szervezeti egységek közötti kapcsolódási pontok átláthatóvá válása, 

- a kommunikáció javulása az egyes kapcsolódó területek között, 

- az egyes kapcsolódó területeket, szemezeti egységeket, részfolyamatokat átfogó 

összefüggések, kapcsolatok felismerése, 

- a felelősségtudat erősödése, 

- az egyes területek, szervezeti egységek kreativitáspotenciáljának kihasználása. 
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• Viszony az ügyfelekhez--Aktív 

és idividuális ügyfélgondozás. 

Kompetens tanácsadás 

• A know-how-t képviselő 

munkatársak motívációja 

Bürökráciamentes, rugalmas 

kínálatkialakítás és elszámolás. 

Szakmai és vállalti képzés. 

Eredményfüggő bérfejlesztés 

• Orientáció a közúti 

versenytársakra 

Rendelkezésre állás. 

Megbízhatóság: 

Pontosság: 

Információ/telematika: 

Küldeménykövetés 

hozzáférhetősége. 

Minőség-ellenőrzés: 

• Feltételek 

Információgazdagság, 

költségmutatószámok. 

Ügyféladatbank gondozása 

• Vasúti szolgáltatások 

célpiaci stratégiája 

Az ismertségi fok növelése. 

Minőségnormák kitűzése 

A vasút környezetbarát 

jellegének hangsúlyozása. 

• Eszközök 

Árképzés. 

Kiegészítő szolgáltatások. 

Ügyféladatelemzés. 

Szakmai grémiumokban 

közreműködés. 

PR 
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3. Regionális Termékközpontok / RTK / 

 

Az Európai Unió megalakulása révén bekövetkezett integráció bevezetett liberalizáció és 

dereguláció hatására megkezdődött - jelenleg is folyó - társadalmi - gazdasági változások a 

közlekedésre, és azon belül a vasutakra is hatással vannak, közlekedési ágazat integrációja az 

európai belső piac eleme, és a vasút a közlekedési ágazat létfontosságú része. 

 

Ezért az EU közös közlekedéspolitikájának egyik céljaként fokozni kell a vasútrendszer 

hatékonyságát az európai piacon folyó versenybe integrálása érdekében, egyidejűleg meg kell 

teremteni, illetve fokozni kell a vasúti szállítás és fuvarozás versenyképességét a közlekedési - 

szállítási, fuvarozási piacon. Az erre vonatkozó kívánatos egységes irányt és alapelveket az 

EGK Tanácsának 440/91. sz. irányelve a közősségi vasutak fejlesztéséről jelölte ki amely - 

többek között - előírja a tagállamoknak, hogy a vasútvállalataik részére biztosítsák az üzleti 

magatartási és piaci igényekhez alkalmazkodás lehetőségét megteremtő független vállalkozói 

státuszt, és biztosítsák, hogy a verseny fokozódjék a vasúti szolgáltatásban a felhasználóknak 

nyújtott kényelem növelése és a szolgáltatások javítása érdekében. Az irányelv a célokhoz 

egységes eljárási szabályokat is hozzárendel, amelyek lényege a vasútvállalatok szervezeti és 

pénzügyi reformja. 

 

Az EU közös közlekedéspolitikájának egy másik célja azon különbözőségek megszüntetése, 

amelyek abból adódónak, hogy a tagállamok a közlekedési vállalatokat közszolgáltatási 

kötelezettségekkel (üzemben tartási, szállítási kötelezettség, díjszabási kényszer) terhelik 

meg, amelyek a versenyfeltételek jelentős torzítását jelentik. Az erre vonatkozó kívánatos 

egységes eljárást az EGK Tanácsának 1191/69. sz. rendelete a tagállamok eljárásáról a vasúti, 

közúti és belvízi közlekedés terén nyújtott közszolgáltatás fogalmával kapcsolatosan 

szabályozza amely - többek között - definiálja a közszolgáltatási kötelezettség(ek)et, és 

meghatározza a tagállamok illetékes hatóságai részére a közös alapelveket ezek 

megszüntetésére vagy fenntartására, illetve az ebből eredő terhek kiegyenlítésére, valamint az 

ezzel kapcsolatos fuvarozó vállalati jogosultságokat. A rendelet megengedi a közszolgáltatási 

kötelezettség fenntartását bizonyos esetekben a kielégítő közlekedési kiszolgálás biztosítása 

érdekében. Ugyanakkor nem érinti a személyszállításban azokat a közszolgáltatási 

kötelezettségeket, amelyeket a tagországok illetékes hatóságai - bizonyos lakossági csoportok 

javára - a közlekedési vállalatokra kiszabnak. 

Az előbbi rendeletet módosító 1193/91. sz. rendelet ajánlatosnak tartja, hogy a tagállamok 

illetékes hatóságai - különösen a szociális, környezetpolitikai és területfejlesztési 

szempontokból - megfelelő közlekedési kiszolgálás biztosítása céljából, vagy az utasok 

meghatározott szociális csoportjainak érdekében közszolgáltatási kötelezettséget a városi, az 

elővárosi és a regionális közlekedés terén továbbra is fenntartsanak, illetve bevezessenek. A 

rendelet - többek között - definiálja a városi és elővárosi, valamint a regionális közlekedési 

szolgáltatásokat, továbbá a közszolgálati kötelezettségen alapuló közlekedési szolgáltatásokra 

vonatkozó szerződések fogalmát és tartalmát. Lényegében ez a rendelet alapozza meg az 

európai vasutak regionalizálási koncepcióit. (példaként lásd. A Függelék I. részében 

bemutatott DB példát) 

Hazai viszonylatban az előbbi EU-irányelvek és -rendeletek szerinti eljárást az ésszerűség és 

az EU társult tagságunk is szükségessé teszi. 

A MÁV Rt. már korábban megkezdte a vasút regionalizálási programját, a mellékvonali 

hálózata üzemviteli technológiaracionalizálási koncepciójára alapozva. Ennek keretében a 

vasúti regionális eredményközpontok kialakítási koncepciójának megvalósítása már 1995-ben 

megkezdődött pilotprojekt formájában három mellékvonal tekintetében. A pilotprojektek 

sikere alapján a koncepció kiterjesztése megtörtént a teljes mellékvonali hálózat. mintegy 60 

%-ára 
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Az elmúlt három év tapasztalatai röviden az alábbiakban foglalhatók össze: 

A Magyarországon is kívánatos regionális folyamatok egyik mozgatórugóivá váltak. 

– A mellékvonali probléma közös alkotóműhelybe tömörítette a különböző társadalmi 

és államigazgatási szerveket. 

– E területeken ismét kialakuló félben van a különböző, de azonos térségben működő 

közlekedési alágazatok közötti munkamegosztás. 

  

A helyi közösségek vasút iránti felelőssége, megtartásának igénye lényegesen megnövekedett. 

– Az egyes kistelepüléseken belül a vasútüzem is ismét a település szerves részévé vált 

a helyi lakosok részéről is (lásd: közmunka, vagyonvédelem stb.). 

– Az egyes térségek vasútvonalainak megtartása politikai tényezővé is vált. 

 

A vasúti vezetés és az egyes területek helyi államigazgatási szervek vezetői közötti 

kapcsolatok folyamatosan javulnak. 

– A vasutas települések szövetsége, annak működése. 

– Különböző jellegű együttműködési megállapodások sokassága. 

– Kulturális kapcsolatok lényeges javulása. 

 
Az egyes egységek gazdálkodásának eredményét – ha vállalati szempontból nem is 

meghatározó nagyságrendben – helyi viszonylatban lényegesen javították az egyes 

kezdeményezések. 

– Az együttműködési megállapodások egy jelentős része mögött a helyi működtetést 

elősegítő támogatások találhatók. 

 

A vasútvállalat jövőbeni működése szempontjából kívánatos menedzser-szemlélet az egyes 

régiókban kibontakozóban van. 

– Az RV vezetőkkel szemben támasztott egyik sarkalatos követelménynek a vezetők 

általában eleget tettek, nevezetesen eredményesen összehangolták a helyi igényeket 

a vasútvállalat eladható szolgáltatásaival az általuk felügyelt szervezeti egységek 

gazdálkodási eredményességének figyelembe vételével. 
Az RV-k működése szempontjából negatív tényezők 

-  Mivel Magyarországon nem volt kialakult régiós hálózat így az egyes RV-k területi 

lefedettsége általában nem esik egybe a kialakulófélben lévő régiókkal, kis térségekkel. 

- A vállalat jelenlegi működési rendszere szabályzói nem teszik még lehetővé a teljes körű 

menedzser tevékenységet. 

- A kívánatos és elvárható működtetésnek bizonyos fokú személyzeti hiányosságai vannak. 

- Mint általában a vállalat egészére jellemző ezekben a térségekben hangsúlyosan jelentkezik 

az általános műszaki állapot és annak következményei. 

 

A MÁV Rt. vasútregionalizálási programja tekintetében - amint ez a döntés-előkészítő, illetve 

megvalósíthatósági vizsgálat során kiderült - bizonyos jogszabályi alapok hiányoznak az európai 

minta követéséhez (pl. a vasúti, a koncessziós, illetve az önkormányzati törvények tekintetében). 

Ezen a téren új helyzetet teremt az Európai Unió regionális politikájára figyelemmel megalkotott 

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről, amely - többek között - definiálja 

a régió, a térség, a kiemelt, a kedvezményezett, az elmaradott, valamint a hátrányos helyzetű határ 

menti térség, a kistérség és a városkörnyék fogalmát, valamint a területfejlesztést és területrendezést 

ellátó területi szerveket (területfejlesztési önkormányzati társulás, megyei önkormányzat, megyei 

területfejlesztési tanács, regionális fejlesztési tanács), azok feladatait és pénzügyi eszközeit Jelen 

pillanatban a fenti törvény módosítása – a régiók pontosítása és többlet jogosítványok biztosítása – 

folyamatban van. 

 

A törvény alapján természetesen újra kell gondolni a vasút regionalizálási koncepciót, elsősorban az 

érintett mellékvonalak és a régióhatárok tekintetében. Ugyanakkor az újragondolás célszerű a 
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regionalizálás európai gyakorlati tapasztalatainak oldaláról is (Ezek működéséről szóló kutatási 

anyagok rendelkezésre állnak.) 

A fentiek, valamint a MÁV Rt. Átalakítási folyamatába megtett eddigi intézkedések 

figyelembevételével az alábbi Regionális Termékközpontok (RTK) kialakítását tartom célszerűnek:  

 

Budapest, Miskolc Debrecen, Szeged Pécs, Szombathely Székesfehérvár, Fonyód 

 

 

A Regionális Termékközpontok felosztását az 1.sz. térkép tartalmazza.  

Megjegyzések a felosztáshoz: 

 

Budapest (Pest megye területe) 

• Kistérségi termékközpontjai: Bp:Nyugati  - PDRV 

- Rákosrendező csomópont 

- Szob csomópont 

Bp.Ferencváros csomópont  140 vonal Kunszentmiklós-

Tass bezár 

     Bp.Keleti 120 vonal Tápiószele bezár 

     Bp.Déli Bp.Kelenföld csomópont 

     Cegléd csomópont Abony és Nagykőrös bezár 

 

Miskolc (Nógrád – Heves és Borsod –Abaúj - Zemplén megye területe) 

• Kistérségi termékközpontjai:  Hatvan csomópont NRV 

Mátrai RV 

Salgótarján K. csomópont 

      Füzesabony csomópont Gyöngyös-J.-i RV 

          Egri RV 

      Miskolc csomópont Gömöri RV 

         Zempléni RV 

 

Debrecen (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdu-Bihar, Szabolcs – Szatmár megye területe)  

• Kistérségi termékközpontjai:  

 

Záhony csomópont 

Mátészalka RV 

Nyiregyháza csomópont Nyírvidéki RV 

 Nyírségi RV 

Debrecen csomópont Hajdusági RV  

Püspökladány csomópont (Kisujszállás kizár) 

Nagykunsági RV-ből a Karcag – Tiszafüred 

vonalszakasz 

   Szolnok csomópont Nagykunsági RV-ből a 102 vonal, 

Püspökladány csomópontból a Szajol – 

Kisújszállás szakasz, 

Békéscsaba csomópontból a Szajol-Mezőtúr 

bezár szakasz, 

Szentes RV-ből a Szajol-Kunszentmárton bezár 

szakasz, 

Kecskemét csomópontból a Tószeg-Lakitelek 

bezár vonalszakasz, 
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Szeged (Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megye területe) 

• Kistérségi termékközpontjai: 

Békéscsaba csomópont Vésztő RV 

  Mezőhegyes RV 

  Szentes RV 

  Szeged csomópont 

  Kecskemét csomópont 

  Kiskunhalas csomópont 

 

 

Pécs (Somogy, Tolna, Baranya megye területe) 

• Kistérségi termékközpontjai: 

Pécs csomópont DRV 

  Dombóvár csomópont Bátaszék csomópont 

  Kaposvár csomópont 

  Gyékényes csomópont 

  Dunaújváros csomópont 

 

 

Szombathely (Győr, Vas, Zala megye területe) 

• Kistérségi termékközpontjai: 

Nagykanizsa csomópont Balatonszentgyörgytől kizár 

Zalaegerszeg csomópont 

Szombathely csomópont Alpokalja RV 

    Bakonyi RV –ből a 14 vonal 

    Celldömölk csomópont maradék része 

  Győr csomópont Hegyeshalom csomópont 

     Bakonyi RV 11 vonal Győr-Veszprémvarsányi szakasza 

     10-es vonal 

 

Székesfehérvár (Komárom, Veszprém és Fejér megye területe) 

  Székesfehérvár csomópont 

  Komárom csomópont 

 Veszprém csomópont Bakonyi RV-ből a 11-es vona Veszprémvarsány-

Veszprém szakasza 

  Tatabánya csomópont Bakonyi RV-ből a 13-as vonal 

 

 

Balatoni térség: 29-es vonal Szabadbattyán kizár – Tapolca 

   26a vonal Tapolca – Balatonszentgyörgy 

   30-as vonal Szabadbattyán kizár – Balatonszentgyörgy bezár 

   

 

 

Az egyes RTK-k a későbbiekben alapul szolgálhatnak egyfajta laza közlekedési szövetségi 

társulások létrehozásának is, ahol a párhuzamos szolgáltatáskínálatok hosszabb távú 

kipróbálása után viszonylag megbízható módon visszafejleszthetők a nem versenyképes, vagy 

kellően ki nem használt közlekedési alágazatok helyi egységei. 
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4. Új munkamegosztás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdonos 

 

 

• Vállalati stratégia és célok 

• Védelem és control 

• Értékesítés 

• Vállalati gazdálkodás 

• Erőforrásbiztosítás 

• Funkcionális szervezetek 

működtetése 

Főkordinátor /vezérigazgató 

üzemeltetés infravasút 

Vállalati stratégia  

- célmeghatározás 

- kommunikáció 

- fejlesztés és beruházás 

- nemzetközi kapcsolatok 

- Igazgatás 

Védelem és control 

 -összes ellenőrzési tevékenység, 

 -elemzés, döntéselőkészítés 

 -biztonsági: vasútbiztonság 

vagyonvédelem 

Tűz-,környezetvédelem 

Termékértékesítés 

- Személyszállítás: 

SZÉTI - k 

Utazási irodák 

 

- Árufuvarozás 

TÉTI - k 

Szállítmányozó 

Kft.-k 

Vállalati gazdálkodás 

- Pénzgazdálkodás 

- Számvitel és könyvelés 

- Igatlangazdálkodás és 

befektetési tevékenység 

- Közgazdasági 

tevékenység(tervezés) 

- Bevételnyilvántartás - 

bekövetelés (BEIG) 

Erőforrásbiztosítás 

 

- Személyzetbiztosítás 

- Munkaügyi tevékenység 

- Érdekképviseleti kapcsolatok 

- Munkabiztonsági és szociális 

körülmények 

- Egészség-,és nyugdij ügy 

 

- Anyag és eszközellátás 

biztosítás 

- Épületfenntartás és 

működtetés rendszere 

 T E R M É K KÖ Z P O N T O K 

 

R E G I N Á L I S    T Á V O L S Á G I 

 

 Háttérszolgáltatók 
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Bp Ms Db Sg Ps Sm Sv Fo 

K I S T É R S É G I T E R M É K K Ö Z P O N T O K 

 

ÜZEMELTETÉS 

• Megállapodások megkötése 

Éves (keret) 

Eseti 

• Távolsági forgalmak lebonyolítása 

• Regionális tevékenységek koordinálása 

• Kereskedelmi szolgáltatások hálózati 

szintű egységességének biztosítása, 

felügyelete 

• Az üzemfentartáshoz szükséges 

erőforrások hálózati szintű összegyűjtése, 

az azokkal kapcsolatos igények 

meghatározása 

• Közreműködés a vállati erőforrások és 

ezközök célszerű felhasználásában 

• Technológiák kidolgozása, illetve 

jóváhagyása. 

• Eggyüttműködés fejlesztések 

előkészítésében, kivitelezésében 

 

REGIONÁLIS TERMÉKKÖZPONTOK 

• Szolgáltatás biztosítás  

- ügyfelek kiszolgálása 

- helyi forgalom tervezése, szervezése, 

lebonyolítása 

- gördűlő állomány működtetése, 

szervízfunkció 

- regionális térség infravasúti eszközeinek 

fentartása és karbantartása 

- létesitmények fent-,és karbantartása 

- közreműködés a távolsági közlekedés 

lebonyolításában 

- a működtetéshez szükséges erőforrás igény 

meghatározása 

- a humánerőforrás foglalkoztatása 

• regionális igények felkutatása-

feladatmeghatározás-(megállapodások) 

• belső technológiák-eszközfelosztás 

• helyi üzemeltetés-üzemfelügyelet 

• végrehajtó egységek tevékenységének 

összehangolása, felügyelete 

• megrendelések 

 

ÜZEMELTETÉS 

MEGÁLLAPODÁSOK   ÜZEMFELÜGYELET 

KERESKEDELMI FOLYAMATOK TECHNOLÓGIAI 

FOLYAMATOK 
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÁRUFUVAROZÁS FORGALMI MŰSZAKI 
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Kistérségi Termékközpontok 

• szolgáltatások biztosítása 

• eszközök berendezések működtetése, 

munkaerő foglalkoztatása, 

• teljesítmények elismerése, 

• kistérségi kapcsolatok, cégképviselet. 

 

 

Új munkamegosztás az átalakítás után: 

 

 

Üzemeltetés: 

Személyszállítás 

 

Személyszállítási menetrendi struktúra 

T
É

L
I 

Állami megrendelés Szabad vállalkozás 

N
Y

Á
R

I 

Távolsági Regionális Távolsági Regionális 
Állami támogatás és árkiegészítés Állami támogatás és árkiegészítés nélkül 

H I V A T A L O S M E N E T R E N D 

 

1. Árkiegészítés ártámogatás a működőképesség null szaldójáig. 
2. A szabad vállalkozás díjtételei megegyezhetnek, illetve attól lefelé és felfelé 

eltérhetnek az államilag kötött díjtételekktől. 

3. A szabad vállalkozás a vállalti állandó költségeket maximum az abból eredő 

bevételek 50 %-os nagyságáig növelheti. 

4. A MÁV Rt. A gyengeforgalmú és felépítésű vonalai vonatkozásában közúton is 

nyújthat szolgáltatást: 

• Az e célra használt eszközök és erőforrások MÁV Rt. Tulajdonban, 

vagy bérleményben kell lenniük. 

• Azok üzemeltetési költsége nem haladhatja meg az e vonalakra eső 

(előzetesen itt működtetett) vasúti eszközállomány működtetési 

költségét. 

• Az egyéb autóbusz üzem eszközei (beállók, pályaudvarok stb..) 

csak külön megállapodás alapján vehetők igénybe. 

• Helyi, illetve vasútvonal által nem érintett települések közötti 

forgalmat nem bonyolíthat le. 

• A közúti fuvarozásra előírt adózási és egyéb díjfizetési kötelezettség 

ez esetben a MÁV Rt-re is vonatkoznak. 

 

Távolsági forgalomba tartozik: 

   Nemzetközi közlekedés 

   Belföldi IC közlekedés 

   Régiókat összekötő távolsági gyorsvonati forgalom 

Nemzetközi és a belföldi IC közlekedés kijelölt központi és szervizállomása: Bp. 

Keleti pu. 

 

1. Nemzetközi közlekedés: 

Nemzetközi vonatok száma és viszonylata: nemzetközi megállapodás alapján 

Nemzetközi forgalomra megnyitott állomások: 
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Bp Keleti pu, Hatvan, Salgótarján, Somoskőujfalu, Füzesabony, Miskolc, 

Hidasnémeti, Szerencs, Sátoraljaújhely,Cegléd, Szolnok, Püspökladány, 

Debrecen, Biharkeresztes, Nyírbátor, Mátészalka, Nyiregyháza, Záhony, 

Balatonfüred, Tapolca,Keszthely,Veszprém,Celldömölk, Szombathely, 

(Zalaegerszeg),Békéscsaba,Lökösháza, Kötegyán, Kecskemét, Szeged, 

Kiskunhalas, Kelebia, Dombóvár, Pécs, Magyarboly, Kaposvár, Gyékényes, 

Székesfehérvár, Siófok, Fonyód, Nagykanizsa, Murakeresztúr, Komárom, 

Győr, Hegyeshalom, Vác, Szob. 

Nemzetközi forgalomban közlekedő vonatok csak ezen állomásokon állnak meg, és belföldi 

utazásra is csak e viszonylatokban használhatók. 

 

2. Belföldi IC hálózat 

• Szombathely – Miskolc (6 pár) 

Szombathely-Celldömölk-Székesfehérvár-Bp Keleti-Hatvan-Füzesabony-Miskolc 

 

• Nyiregyháza – Pécs (4 pár) 

Nyiregyháza-Debrecen-Hajduszoboszló-Püspökladány-Szolnok-Bp Keleti-

Pusztaszabolcs-Rétszilas-Dombóvár-Pécs 

 

• Bp.Keleti pu: a/ Székesfehérvár - Zalaegerszeg 

Bp Keleti-Székesfehérvár-Balatonfüred-Tapolca 

 

  b/Székesfehérvár-Siófok-Fonyód-Nagykanizsa 

   (télen 3 pár, nyáron 7 pár) 

 

• Bp Keleti pu – Gyula (4 pár) 

Szolnok-Mezőtúr-Békéscsaba-Gyula 

 

• Szeged – Vác (4 pár) 

Kecskemét-Cegléd-Kőbánya-Kispest-Zugló-alsó-Vác 

 

• Szeged – Miskolc (2 Pár) 

Szeged-Kecskemét-(Cegléd-delta) -Abony-(Szolnok delta)-Jászberény-

Hatvan-Füzesabony-Mezőkövesd-Miskolc 

 

• Szeged – Nyiregyháza  (2 pár) 

Kiskunfélegyháza-Kecskemét-(Cegléd delta)-Szolnok-Püspökladány-

Hajduszoboszló-Debrecen-Nyiregyháza 

 

• Pécs – Győr  (2 pár) 

Pécs-Dombóvár-Sárbogárd-Pusztaszabolcs-Bp.Kelenföld-Tatabánya-

Komárom-Győr 

 

Interpici forgalom: 

 

• Miskolc-Ózd 

• Hatvan-Salgótarján 

• Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely 

• Rétszilas-Bátaszék-Baja 

• Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes 
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• Tapolca-Keszthely 

• Tapolca-Zalaegerszeg 

• Békéscsaba-Orosháza 

• Békéscsaba-Mezőhegyes 

• Szolnok-Szentes 

• Szeged-Orosháza 

• Szeged-Makó 

• Debrecen-Mátészalka 

• Debrecen-Tiszalök 

• Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas-Baja 

 

3. Régiókat összekötő távolsági gyorsvonati forgalom 

  Kijelölt központi állomások:.-Bp Nyugati 

      -Bp Déli 

      -Bp Kelenföld 

      -Kőbánya Kispest 

  Kijelölt szerviz állomás: Rákos 

 

Viszonylatok: 

Kelebia-Kőbánya-Kispest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Mátészalka (2 pár) 

Kelebia-Kiskunhalas-Kiskőrös-Fülöpszállás-Kunszentmiklós-Tass-Bp 

Soroksári út- Bp Ferencváros -Kőbánya-Kispest-Albertirsa-Cegléd-Szolnok-

Kisújszállás-Püspökladány-Hajduszoboszló-Debrecen-Nyíradony-Nyírbátor-

Mátészalka 

 

Kelebia-Kőbánya-Kispest (2 pár) 

Kelebia-Kisszállás-Balotaszállás-Kiskunhalas-Soltvadkert-Kiskőrös-

Fülöpszállás-Szabadszállás-Kunszentmiklós-Tass-Délegyháza-Taksony-

Soroksár-Bp Soroksári út- Bp Ferencváros -Kőbánya-Kispest 

 

Szeged-Bp Nyugati pu (4 pár) 

Szeged-Kiskundorozsma-Kistelek-Kiskunfélegyháza-Kecskemét-Cegléd-

Albertirsa-Monor-Kőbánya-Kispest-Zugló-Zugló-alsó-Bp Nyugati 

 

Szeged-Győr (2 pár) 

Szeged-Kiskundorozsma-Kistelek-Kiskunfélegyháza-Kecskemét-Cegléd-

Alberirsa-Monor-Kőbánya-Kispest-Bp Ferencváros-Bp Kelenföld-Bicske-

Tatabánya-Komárom-Győr 

 

Szeged-Szolnok-Hatvan-Miskolc –Szerencs (1 pár) 

Szeged-Kiskunfélegyháza-Kecskemét-(Cegléd-delta)-Abony-(Szolnok delta)-

Újszász-Jászberény-Hatvan-Fűzesabony-Mezőkövesd-Nyékládháza-Miskolc-

Felsőzsolca-Szerencs 

 

Szeged-Szolnok-Debrecen-Nyiregyháza (1 pár) 

Szeged-Kiskundorozsma-Kiskunfélegyháza-Kecskemét-(Cegléd-delta)-Abony-

Szolnok—Szajol-Kisújszállás-Karcag-Püspökladány-Kaba-Hajduszoboszló-

Debrecen-Újfehértó-Nyiregyháza 

 

Szeged-Nagykanizsa (nyári forgalomban 1 pár) 
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Szeged-Kiskundorozsma-Kiskunfélegyháza-Kecskemét-Kőbánya-Kispest-Bp 

Kelenföld-Székesfehérvár-Lepsény-Siófok-Fonyód-Balatonszentgyörgy-

Nagykanizsa 

 

Békéscsaba – Zalaegerszeg (1 pár) 

Békéscsaba-Mezőberény-Gyoma-Mezőtúr-Szolnok-Újszász-Nagykáta-

Gyömrő-Rákos-Bp ferencváros-Bp Kelenföld-Gárdony-Székrsfehérvár-

Balatonkenese-Balatonfüred-Tapolca-Sümeg-Zalabér-Batyk-Zalaszentiván-

Zalaegerszeg 

 

Békéscsaba-Győr (1 pár) 

Békéscsaba-Mezőberény-Gyoma-Mezőtúr-Szajol-Szolnok-Újszász-Nagykáta-

Tápiószecső-Gyömrő-Rákos-Kőbánya-felső-Bp Ferencváros-Bp Kelenföld-

Bicske-Biatorbágy-Tata-Tatabánya-Almásfűzitő-Komárom-Győr 

 

Békéscsaba-Pécs (1 pár) 

Békéscsaba-Mezőberény-Gyoma-Mezőtúr-Szolnok-Abony-Cegléd-Albertirsa-

Kőbánya-Kispest-Bp Kelenföld-Pusztaszabolcs-Sárbogárd-Rétszilas-

Dombóvár-Szentlőrinc-Pécs 

 

Békéscsaba-Szombathely (1 pár) 

Békéscsaba-Mezőberény-Gyoma-Mezőtúr-Szajol-Szolnok-Újszász-Nagykáta-

Gyömrő-Kőbánya-felső-Bp Ferencváros-Bp Kelenföld-Gárdony-

Székesfehérvár-Várpalota-Veszprém-Ajka-Boba-Celldömölk-Sárvár-

Szombathely 

 

Bp.Nyugati-Békéscsaba (4 pár) 

Bp Nyugati-Zugló-alsó-Zugló-(Kőbánya-teher)-Kőbánya-felső-Gyömrő-

Tápiószecső-Nagykáta-Szolnok-Mezőtúr-Gyoma-Murony-Békéscsaba 

 

Nyíregyháza-Győr (1 pár) 

Nyiregyháza-Újfehértó-Hajduhadház-Debrecen-Hajduszoboszló- 

Püspökladány-Karcag-Kisújszállás-Törökszentmiklós-Szolnok-Abony-Cegléd-

Monor-Kóbánya-Kispest-Bp Kelenföld-Biatorbágy-Tata-Tatabánya-Komárom-

Győr 

   

Nyíregyháza-Szombathely (1 pár) 

Nyiregyháza-Debrecen-Hajduszoboszló-Püspökladány-Szolnok-Újszász-

Nagykáta-Kőbánya felső-Bp Kelenföld-Gárdony-Székesfehérvár-Várpalota-

Veszprém-Ajka-Celldömölk-Sárvár-Szombathely 

 

Nyiregyháza-Nagykanizsa (1 pár) 

Nyiregyháza-Debrecen-Hajduszoboszló-Püspökladány-Karcag-Szajol-

Szolnok-Cegléd-Kőbánya-Kispest-Bp Ferencváros-Bp Kelenföld-Gárdony-

Székesfehérvár-Lepsény-Siófok-Balatonboglár-Balatonszentgyörgy-

Nagykanizsa 

 

Nyíregyháza-Pécs (1 pár) 

Nyiregyháza-Debrecen-Hajduszoboszló-Püspökladány-Karcag-Kisujszállás- 
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Törökszentmiklós-Szolnok-Nagykáta-Gyömrő-Kőbánya felső-Bp Ferencváros-

Bp Kelenföld-Százhalombatta-Pusztaszabolcs-Sárbogárd-Rétszilas-Dombóvár-

Godisa-Szentlőrinc-Pécs 

 

Bp Nyugati-Nyíregyháza (4 pár) 

Nyiregyháza-Ujfehértó-Hajduhadház-Apafa-Debrecen-Hajduszoboszló-Kaba- 

Törökszentmiklós-Szajol-Szolnok-Abony-Cegléd-Albertirsa-Monor-Köbánya-

Kispest-Kőbánya-alsó-Zugló-Zugló-alsó-Bp Nyugati pu 

 

Miskolc-Győr (1 pár) 

Miskolc-Nyékládháza-Mezőkövesd-Füzesabony-Vámosgyörk-Hatvan-Aszód-

Gödöllő-Rákos-Kőbánya felső-Bp Ferencváros-Bp Kelenföld-Biatorbágy-Tata-

Tatabánya-Almásfűzitő-Komárom-Győr 

 

Miskolc-Szombathely (1 pár) 

Miskolc-Nyékládháza-Mezőkövesd-Füzesabony-Vámosgyörk-Hatvan-Aszód-

Gödöllő-Rákos-Kőbánya felső-Bp Ferencváros-Bp Kelenföld-Tatabánya-

Komárom-Győr-Szombathely 

 

Miskolc-Zalaegerszeg (1 pár) 

Miskolc-Nyékládháza-Mezőkövesd-Füzesabony-Vámosgyörk-Hatvan-Aszód-

Gödöllő-Kőbánya felső-Bp Kelenföld-Gárdony-Székesfehérvár-Csajág-

Balatonkenese-Balatonfüred-Tapolca-Sümeg-……-Zalaegerszeg 

 

Miskolc-Nagykanizsa (1 pár) 

Miskolc-Nyékládháza-Mezőkövesd-Füzesabony-Vámosgyörk-Hatvan-Aszód- 

Gödöllő-Kőbánya felső-Bp Kelenföld-Gárdony-Székesfehérvár-Lepsény-

Siófok-Balatonboglár-Fonyód-Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa 

 

 

Miskolc-Pécs (1 pár) 

Miskolc-Nyékládháza-Mezőkövesd-Füzesabony-Vámosgyörk-Hatvan-Aszód- 

Gödöllő-Kőbánya felső-Bp Ferencváros-Bp Kelenföld-Százhalombattta-

Pusztaszabolcs-Sárbogárd-Rétszilas-Dombóvár- Godisa-Szentlőrinc-Pécs 

 

Miskolc-Bp Nyugati (5 pár) 

Bp Nyugati-Zugló alsó-Zugló-(Kőbánya-teher)-Kőbánya feelső-Rákos-

Gödöllő-Aszód-Hatvan-Vámosgyörk-Kál-Kápolna-Füzesabony-Mezőkövesd-

Mezőtárkány-Nyékládháza-Emőd-Miskolc 

 

Salgótarján-Hatvan-Debrecen (nyáron 1 pár) 

Salgótarján-főtér-Salgótarján-külső-Kisterenye-Nagybátony-Pásztó-Apc-

Zagyvaszántó-Selyp-Mátravidéki Erőmű-Hatvan-Jászberény-Újszász-Szolnok-

Törökszentmiklós-Kisújszállás-Karcag-Püspökladány-Kaba-Hajduszoboszló-

Debrecen 

 

Somoskőujfalu-Balatonszentgyörgy -Keszthely (nyáron 1 pár) 

Salgótarján-főtér-Salgótarján-külső-Kisterenye-Nagybátony-Pásztó-Apc-

Zagyvaszántó-Selyp-Mátravidéki Erőmű-Hatvan-Tura-Aszód-Gödöllő-

Kőbánya felső-Bp Ferencváros-Bp Kelenföld-Gárdony-Székesfehérvár-

Lepsény-Siófok-Balatonföldvár-Balatonboglár-Balatonszentgyörgy-Keszthely 
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Somoskőujfalu-Kőbánya-Kispest (1 pár) 

Salgótarján-főtér-Salgótarján-külső-Kisterenye-Nagybátony-Pásztó-Apc-

Zagyvaszántó-Selyp-Mátravidéki Erőmű-Hatvan-Tura-Aszód-Gödöllő-Rákos-

Rákosrendező-Zugló alsó-Zugló-Kőbánya-alsó-Kőbánya-Kispest  

 

Szob-Keszthely (nyáron 1 pár) 

Szob-Nagymaros-Vác-Göd-Dunakeszi-Rákospalota-Újpest-(Angyalföld elág.) 

Kőbánya felső-Bp Ferencváros-Bp KelenföldGárdony-Székesfehérvár-

Lepsény-Siófok-Balatonföldvár-Balatonboglár-Balatonszentgyörgy-Keszthely 

 

Bp Déli-Pécs (3pár) 

Bp Déli- Bp Kelenföld-Budafok Háros-Százhalombatta-Dunai finomító-

Pusztaszabolcs-Sárbogárd-Rétszilas-Pincehely-Keszőhidegkút-Gyönk-

Dombóvár-Godisa-Szentlőrinc-Mecsekalja-Cserkút-Pécs 

 

Bp Déli-Nagykanizsa (3 pár) 

Bp Déli-Bp Kelenföld-Martonvásár-Gárdony-Székesfehérvár-Lepsény-Siófok-

Fonyód-Balatonszentgyörgy-Zalakomár-Nagykanizsa 

 

Bp Déli-Zalaegerszeg (3 pár) 

Bp Déli-Bp Kelenföld-Martonvásár-Gárdony-Székesfehérvár-Csajág-

Balatonkenese-Balatonfüred-Tapolca-Sümeg-Ukk-Zalabér-Batyk-

Zalaszentiván-Zalaegerszeg 

 

Bp Déli-Szombathely (3 pár) 

A/ (1 pár) Bp Déli-Bp Kelenföld-Gárdony-Székesfehérvár-Várpalota-

Veszprém-Ajka-Boba-Celldömölk-Sárvár-Porpác-Szombathely 

 

B/ (2 pár) Bp déli-Bp Kelenföld-Budaőrs-Biatorbágy-Tata-Tatabánya-

Almásfüzitő-Komárom-Győr-Csorna-Répcelak-Porpác-Szombathely 

 

Bp Déli-Hegyeshalom (5 pár) 

Bp Déli-Bp Kelenföld-Bicske-Herceghalom-Biatorbágy-Szár-Tata-Tatabánya-

Almásfűzitő-Komárom Ács Nagyszentjános-Győr-Mosonmagyaróvár-

Hegyeshalom 

 

 

Az elővárosi forgalom viszonylatai: 

 

Budapest  Kijelölt állomások: Bp Déli 

      Bp Nyugati 

      Bp Kelenföld 

      Kőbánya – Kispest 

      Zugló – alsó 

   Kijelölt szervízállomás: Rákos 

       Hatvan 

       Székesfehérvár 

       Szolnok 

 • Bp Déli – Tatabánya-Oroszlány 

• Bp Kelenföld – Komárom 
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• Bp Nyugati – Esztergom 

• Bp Nyugati – Vác 

• Bp.Nyugati – Szob 

• Bp Nyugati – Veresegyház.-.Vác 

• Bp Nyugati – Veresegyház – Galgamácsa – Nógrádkövesd 

• Bp Nyugati – Vác – Balassagyarmat 

• Hatvan – Zugló – alsó 

• Kőbánya – Kispest – Tura – Jászberény 

• Bp Kelenföld – Nagykáta 

• Kőbánya-Kispest – Gyömrő 

• Bp Nyugati – Albertirsa 

• Bp Nyugati – Szolnok 

• Kőbánya-Kispest – Lajosmizse 

• Kőbánya-Kispest – Kunszentmiklós-Tass 

• Bp.Déli – Pusztaszabolcs 

• Bp Déli – Székesfehérvár 

• Bp Kelenföld – Dunaújváros /Dunaujváros–Paks között autóbuszos forgalom / 

 

Harántforgalmak: 

 

• Hatvan – Székesfehérvár 

• Nagykáta – Pusztaszabolcs 

• Szolnok – Vác /120 a vonal,Király vágány / 

• Cegléd – Biatorbágy 

• Dabas - Esztergom 

• Jászberény-Kőbánya felső (Teher)-Vác 

/ Esztergom – Almásfüzitő között autóbuszos forgalom / 

 

 

Hatvan    szervízállomás: Hatvan 

 

• Somoskőujfalu – Hatvan – Balassagyarmat 

• Szolnok – Hatvan – Eger 

• Hatvan – Salgótarján 

• Hatvan – Miskolc 

• Hatvan – Szolnok 

• Hatvan - Gyöngyös 

 

Miskolc    szervízállomás: Miskolc 

 

• Hidasnémeti – Miskolc – Füzesabony – Eger 

• Ózd – Miskolc – Tiszaújváros 

• Miskolc – Ózd 

• Miskolc – Tornanádaska 

• Miskolc – Hidasnémeti 

• Miskolc – Szerencs 

• Miskolc – Nyiregyháza 

• Miskolc – Tiszaújváros 

• Miskolc - Mezőcsát 
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Szolnok    kijelölt szervízállomás: Szolnok 

 

• Szolnok – Szentes – Makó 

• Szolnok – Gyoma 

• Szolnok – Püspökladány – Biharkeresztes 

• Szolnok – Karcag 

• Martfü – Szolnok  

 

Debrecen     kijelölt szervízállomás: Debrecen 

 

• Debrecen – Püspökladány 

• Debrecen – Nyírábrány 

• Debrecen – Nyíregyháza – Záhony 

• Debrecen – Füzesabony 

• Debrecen - Tiszalök 

• Debrecen-Mátészalka 

Harántforgalom 

• Nyíregyháza - Püspökladány 

• Mátészalka - Hajdúszoboszló 

 

Békéscsaba     kijelölt szervízállomás: Békéscsaba 

 

• Békéscsaba-Lökösháza 

• Békéscsaba-Kötegyán 

• Békéscsaba - Mezőtúr 

• Békéscsaba-Orosháza 

Harántforgalom 

• Szeged-Békéscsaba-Gyula 

• Szolnok-Békéscsaba-Gyula 

• Lökösháza-Gyoma 

 

Szeged      kijelölt szervízállomás: Szeged 

 

• Szeged-Orosháza 

• Szeged-Cegléd 

• Szeged-Kiskunfélegyháza 

 

Kiskunhalas     Kijelölt szervízállomás: Kiskunhalas 

 

• Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza 

• Kiskunhalas-Baja 

• Kiskunhalas-Kunszentmiklós-Tass 

 

Harántforgalom 

• Kiskunfélegyháza-Baja 

• Fülöpszállás-Kelebia 
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Győr     kijelölt szervízállomás: Győr 

 

• Győr-Tatabány 

• Győr-Hegyeshalom 

• Győr-Sopron 

• Győr-Szombathely 

• Győr-Veszprém 

 

Harántforgalom 

• Komárom-Hegyeshalom 

•  

Székesfehérvár   kijelölt szervízállomás: Székesfehérvár 

 

• Székesfehérvár-Boba 

 

Szombathely    kijelölt szervízállomás: Szombathely 

 

• Szombathely-Boba 

• Szombathely-Pápa 

• Szombathely-Hegyeshalom 

• Szombathely-Zalaegerszeg 

• Szombathely-Szentgotthárd 

 

Dombóvár    kijelölt szervízállomás: Pécs 

 

• Dombóvár-Pusztaszabolcs 

• Dombóvár-Baja 

• Dombóvár-Gyékényes 

• Dombóvár-Komló 

 

Pécs     kijelölt szervízállomás: Pécs 

 

• Pécs-Dombóvár 

• Pécs-Gyékényes 

• Pécs-Mohács 

• Pécs-Pécsvárad 

• Pécs-Sellye 

 

Nagykanizsa    kijelölt szervízállomás: Nagykanizsa 

 

• Nagykanizsa-Gyékényes 

• Nagykanizsa-Balatonszentgyörgy 

• Nagykanizsa-Zalaegerszeg 

 

Harántforgalmak 

• Gyékényes-Zalaegerszeg 

• Gyékényes-Balatonszentgyörgy 
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Kistérségi közlekedés: 

 

1. Balassagyarmat – Ipolytarnóc 

2. Balassagyarmat – Vác 

3. Balassagyarmat – Romhány 

4. Balassagyarmat – Aszód 

5. Kisterenye – Kál-Kápolna 

6. Kisújszállás – Kál-Kápolna 

7. Jászapáti – Gyöngyös 

8. Jászapáti – Újszász 

9. Tiszalök – Ohat-Pusztakócs 

10. Füzesabony – Eger – Putnok 

11. Nyékládháza – Mezőcsát 

12. Szerencs – Hidasnémeti 

13. Nyírvidéki Kisvasút 

14. Debrecen – Sáránd – Nagykereki 

15. Debrecen – Sáránd – Létavértes 

16. Szentes – Orosháza 

17. Szentes – Hódmezővásárhely 

18. Szentes – Martfű 

19. Szentes – Kiskunfélegyháza 

20. Mezőhegyes – Mezőtúr 

21. Mezőhegyes – Békéscsaba 

22. Mezőhegyes – Battonya 

23. Mezőhegyes – Újszeged 

24. Murony – Békés 

25. Vésztő – Püspökladány 

26. Vésztő – Körösszakáll 

27. Vésztő – Kötegyán 

28. Vésztő – Gyoma 

29. Mátészalka – Csenger 

30. Mátészalka – Zajta 

31. Mátészalka – Ágerdőmajor 

32. Szeged – Röszke 

33. Kecskemét – Kunszentmárton 

34. Kecskemét – Szolnok 

35. Kecskemét –Lajosmizse 

36. Kecskemét - Fülöpszállás 

37. Kiskőrös – Kalocsa 

38. Kunszentmiklós-Tass – Dunapataj 

39. Dunaújváros-Mezőfalva-Rétszilas 

40. Mezőfalva – Paks 

41. Villány – Barcs 

42. Pécs – Pécsvárad 

43. Székesfehérvár – Sárbogárd 

44. Székesfehérvár – Pusztaszabolcs 

45. Veszprém – Veszprémvarsány 

46. Veszprém – Lepsény 

47. Pápa – Csorna 

48. Pápa – Győr 

49. Pápa – Tatabánya 
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50. Pápa-Celldömölk 

51. Kaposvár – Siófok 

52. Kaposvár – Fonyód 

53. Nagyatád – Somogyszob – Balatonszentgyörgy 

54. Zalaegerszeg – Zalaszentgrót 

55. Zalaegerszeg – Rédics 

56. Zalaegerszeg – Körmend 

57. Szombathely – Kőszeg 

58. Szombathely - Harka 

59. Székesfehérvár-Komárom 

60. Bátaszék-Rétszilas 

61. Bátaszék-Baja 

62. Bátaszék-Palotabozsok 

63. Bátaszék-Hidas Bonyhád 

 

Nyújtandó személyszállítási szolgáltatások 

 

Pénztári szolgáltatások: 

1.Nemzetközi, IC és távolsági forgalomban érintett állomásokon folyamatos 

jegypénztári szolgálat. E viszonylatokban vonatokon csak pótdíjas menetjegy 

kiszolgálás lehetséges. 

 

2.Elővárosi és kistérségi forgalomban a jegypénztári órák számát az utasforgalom 

nagysága és a személyszállítási üzletág megrendelése határozza meg. A menetjegy 

értékesítés bármilyen más formában is lehetséges. 

 

Jegyvizsgálat: 

 1.Nemzetközi és IC forgalomban az ’utaskísérő’ rendszer keretében. 

   Alapelv:• elsődleges feladat az utasok kiszolgálása 

      -információkkal, 

      -szolgáltatások biztosításával. 

• forgalmi ténykedés nincs 

• a személyzet tartozhat közvetlenül a személyszállítási 

üzletághoz is. 

 

2.Távolsági és elővárosi forgalomban a hagyományos jegyvizsgálói rendszerben. 

3.Kistérségi forgalomban:• szóló járműves közlekedés esetén járművezetői 

jegykiadás 

 • több egységes járműszerelvény esetén 

szorgalmazni kell a KN-s közlekedés kiterjesztését 

 

Információszolgáltatás: 

1.Utastájékoztatás: jelen anyag 6. pontjában a fejlesztési igényekben megfogalmazott 

utasinformációs rendszerben. 

 

 2.Általános tájékoztatás:• menetrendek: - országos 

       - regionális 

       - elővárosi és kistérségi 

-utaskívánság szerinti menetrendi 

kivonatok a pénztári szolgáltatások 1 

pontjában megfogalmazott állomásokon 
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• a 6.pontban megfogalmazott utasinformációs 

rendszerben 

• tömegkomunikációs és reklámszolgálati tevékenység 

felhasználásával, 

• esetenkénti kiadmányokkal 

 

 

Utasellátás 

 Fogyasztói szolgáltatások: 

• nemzetközi, IC és távolsági forgalomban érintett állomásokon 

legalább II.osztályú szinten vissza kell állítani a Restik rendszerét. 

• Nemzetközi, IC és távolsági forgalomban legalább II. osztályú 

szintű vendéglátó egységként működő étkezőkocsikat kell 

közlekedtetni, 

• A mozgó utasellátást a nem alapellátásban közlekedő elővárosi 

forgalomra is ki kell terjeszteni, 

• Az 1 pontban szereplő állomásokon csak sajtótermékek, édességek 

és ajándéktárgyak árusítása engedélyezhető. Megfontolandó, hogy 

ezek működtetése is a személyszállítási üzletág kezelésében 

legyenek 

• Valamennyi távolsági vonaton, elővárosi és kistérségi forgalomban 

kijelölt vonatokon kerékpár és egyéb sporteszközök szállítása, 

• Idegenforgalom szempontjából jelentősebb területeken a vasút által 

más célból ki nem használt helyeken cempingek, szálláshelyek 

kialakítása. Meglévő szálláshelyeknek az utazóközönség 

rendelkezésére bocsájtása a személyszállítási üzletág 

üzemeltetésében. 

• Nagyobb iskolavárosok vasútállomásain tanulóvárótermek 

kijelölése – felügyelettel. 

 

 

Kiegészítő szolgáltatások: 

 

• Ráhordó forgalom kialakítása azokon a kb. 10 E. fős településeken, 

ahol a vasúti összeköttetés más tömegközlekedési eszközökkel nem 

lehetséges. 

• A napi 500 utasforgalmat elérő felszállóhelyeken díjmentesen 

használható parkolóhelyek, kerékpár tárolók kialakítása. 

• IC és távolsági forgalomban az étkezőkocsik mellett komfort kocsi 

közlekedtetése. 

• Éjszakai időszakban közlekedő távolsági forgalomban a távolsági 

forgalomban fekvőhelyes ülőhelyek biztosítása. 

• Elővárosi és kistérségi /nyári időszakban a balatoni /forgalomban az 

egyéb tömegközlekedési eszközökhöz való csatlakozás lehetséges 

biztosítása. 

• Balatoni nyári forgalomban komplett balaton környéki üdülési 

program kiajánlása, szűkség szerinti biztosítása. 
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Áruszállítás 
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Elegytovábbítás: 

Kijelölt gurítópályaudvar: Bp Ferencváros 

Kijelölt elegygyűjtő és elosztó helyek: 

Bp Kelenföld,Budaőrs,Bicske,Tatabánya,Almásfüzitő. 

Komárom,Győr,Hegyeshalom,Rajka 

Rákosrendező,Esztergom,Mosonmagyaróvár,Uzsabánya,Csorna.Székesfehérvá

r,Várpalota,Veszprém,Celldömölk,Pápa,Szombathely,Tapolca,Zalaegerszeg,Ha

tvan,Salgótarján 

külső,Füzesabony,Miskolc,Szerencs,Cegléd,Bodajk,Ajka,Aszód,Vámosgyörk,

Kál-

Kápolna,Eger,Tiszafüred,Nyékládháza,Sajóecseg,Putnok,Szajol,Szentgotthárd,

Tiszaujváros,Tócóvölgy,Sárvár,Lepsény,Siófok,Fonyód,Balatonszentgyörgy,N

agykanizsa,Murakeresztúr,Dunai 

finomító,Pusztaszabolcs,Dunaújváros,Sárbogárd,Dombóvár,Kaposvár,Bátaszék

,Gyékényes,Szentlőrinc,Mecsekalja 

Cserkút,Pécs,Komló,Vác,Balassagyarmat,RákosSzolnok,Kisújszállás,Püspökla

dány,Debrecen,Nyiregyháza,Mátészalka,Mezőtúr,Gyomí,Vésztő,Békéscsaba,S

zentes,Orosháza,Hódmezővásárhely,Mezőhegyes,Kecskemét,Kiskunfélegyház

a,Szeged,Kunszentmiklós-Tass,Kiskőrös,Kiskunhalas,Baja,Pécsbánya-

rendező,Nagyharsány,Nyírbátor,Vásárosnamény,Bp Soroksári út,Rákospalota-

Ujpest,Kispest 

 

Távolsági forgalomban közlekedő belföldi tehervonati viszonylatok: 

 Bp.Ferencváros-Győr-Hegyeshalom (napi 4 pár) 

    Győr-Szombathely (4 pár) 

 

 Bp.Ferencváros-Szombathely (3 pár) 

 

Bp Ferencváros-Zalaegerszeg (3 pár) 

 

 Bp.Ferencváros-Nagykanizsa (3 pár) 

 

 Bp.Ferencváros-Dombóvár-Pécs (6 pár) 

    Dombóvár-Baja (2 pár) 

    Dombóvár-Gyékényes (3 pár) 

 

 Bp-Ferencváros-Szob (2 pár) 

 

 Bp.Ferencváros-Kelebia (3 pár) 

 

 Bp.Ferencváros -Szeged (4 pár) 
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 Bp.Ferencváros-Szolnok-Békéscsaba (4 pár) 

    Békéscsaba-Lökösháza (3 pár) 

    Békéscsaba-Sarkad (2 pár) 

    Békéscsaba-Szeged (3 pár) 

 

 Bp.Ferencváros-Debrecen-Záhony (6 pár) 

    Debrecen-Mátészalka (4 pár)  

 

 Bp.Ferencváros-Hatvan-Miskolc (6 pár) 

    Hatvan-Salgótarján külső (3 pár) 

    Miskolc-Ózd (2 pár) 

    Miskolc-Hidasnémeti (2 pár) 

    Miskolc-Szerencs (2 pár) 

 

 

5. Az átalakításban érintett munkaerő humánpolitikai kezelése 

 

I.rész. Új típusú humán erőforrásgazdálkodás a vállalati hatékonyság 

növelésének szolgálatában. 

 

 
"Az új tipusu humánerőforrásgazdálkodásban a vezetők magatartásának alapja az az emberkép, hogy 

az összes munkatárs egyenértékű ember, alapképzettségétől és a vállalaton belüli funkciójától 

függetlenül. E gondolatkörben a humán erőforrásokkal való gazdálkodás új vezetési magatartást 

követel meg a vezetőktől a vezetés minden szintjén és a vállalat minden szervezeti egységében, és új 

munkatársi beállítottságot igényel minden beosztott munkatárstól" 

 

A tapasztalatok szerint a vállalat piaci - társadalmi sikere kb 95 % - ában a vállalat munkatársi 

potenciáljától függ, a mind gyorsabban változó piaci és társadalmi feltételek között és az 

ezekből fakadó feladatok tekintetében. Ezért a vállalat csak akkor képes helytállni a 

versenyben, illetve elérni az alapvető céljait, ha képes összehangolni a munkatársak 

képességeit és hajlamait az egyes munkahelyek követelményeivel. 

 

Ez is a vállalati stratégiai tervezés eredmény és siker feltételközpontusága az emberi 

erőforrásgazdálkodás, illetve humánerrőforrás menedzsment fokozódó jelentőségét 

eredményezi, a vállalati hosszútávú eredményesség és versenyképesség kulcstényezője az 

emberi erőforrásokkal való stratégiai és taktikai gazdálkodás. 

 

A humánerőforrásgazdálkodás a vállalati vezetésnek a tervezést, döntést, szervezést és 

ellenőrzést magába foglaló feladata, amelyet a működés, az intézmény, és az eszközök 

eggyüttesen határoznak meg. 

 meghatározó tényezői:- a vállalat részéről jelentkező követelmények 

- az emberi tevékenység mennyiségi és 

minőségi szempontjai 

 

 Feladata: az emberi erőforrások  -megtervezése, biztosítása, 

- hatékony és hatásos működtetése, 

- hatékonyságának és hatásosságának állandó 

fenntartása és fejlesztése, 

- működtetésének ellenőrzése, és vállalati 

életciklusát átfogó gondozása. 
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Funkciója: a válalaton belül minden emberi tevékenységet egységes egésznek tekintő - a 

társadalmi és műszaki-technológiai oldalt egyaránt figyelembe vevő - integráció. 

 

 

Metafunkció 

Humánerőforrás tervezés 

Keresztmetszeti funkciók Folyamat funkciók 
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Humánerőforrás 

S
zü

k
sé

g
le

t 

m
eg

h
at

ár
o

zá
-

sa
 

T
o
b

o
rz

ás
 é

s 

k
iv

ál
as

zt
ás

 

fe
jl

es
zt

és
 

el
o

sz
tá

s 

g
o

n
d

o
zá

s 

E
lb

o
csátás 

és 

u
tó

g
o

n
d

o
zás Hagyományos funkciók - személyzeti ügyek 

szervezése 

 

 Hatásköre: kiterjed mind a törzskari és szolgáltatást nyújtó vezetési tevékenységre, mind a 

regionális vezetés feladataira 

 

Az új tipusú humánerőforrás gazdálkodásnak a pici verseny szempontjából történő hatásos 

működtetés érdekében az alábbiakban van stratégiai fontossága: 

• a vállalati munkatársi know - how céltudatos kialakítása és fejlesztése, amely 

megnehezíti az utánzást a versenytársak részéről, 

• az emberi erőforrás szűk keresztmentszetkénti jelentkezésének elkerűlése, illetve 

feloldása, 

• az emberi tevékenység, illetve teljesítmény hatékonyságának és hatásosságának 

folyamatos fejlesztése, 

• az emberi erőforrás fajlagos költségeinek csökkentése, 

• a vállalti imázs pozitív kisugárzása a munkaerőpiacra. 

A humánerőforrásgazdálkodás új megközelítésének MÁV - on belüli bevezetése, illetve 

intézményesítése során figyelembe kell venni annak integráló szerepét és kettős funkcióját. 

Optimális munka és funkciómegosztást kell kialakítani, és ezen belül: 

• fokozni kell a regionális vezetők felelősségét, 

• növelni kell a törzskari vezetés szakképzettségét, 

• szoros kapcsolatot kell kialakítani a törzskar és a regionális vezetők között. 

 

Az új humán erőforrásgazdálkodási metodika a jelenlegi vezetői filozófia megváltoztatását 

igényli, amit a vállalti "csúcsvezetésnek" kell kezdeményeznie. A hirearchiákban 

gondolkodást a felelősségben gondolkodásnak kell felváltania, a vezetőknek elöljárókból 

olyan koordinátorokká és motivátorokká kell fejlődniük, akik irányítják és támogatják a 

munkatársak kezdeményezéseit, a vezetői pozíció (státusz, tekintély, hatalom) nem a 

hiearchiában betöltött álláshellyel és beosztott munkatársak számával, hanem csakis a vállalt 

sikeréhez való hozzájárulásával mérhető. 

E vezetési struktúra alapelemei: 

• az emberek képességeik szerinti bevetése, a saját kezdeményezés és a kreativitás 

elősegítése, 

• a felelősség és a jogkör delegálása és az önszerveződés, 

• a területeket átfogó gondolkodás, és a megfelelő munkamód, 

• a kommunikáció és a team munka elősegítése, 

• célegyeztetés, célirányítás és célteljesítés, 

• meggyőzés (nem parancsolás), 
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• jövőre orientáltság, 

• tanulás és tanítás, 

• egyértelmű és átláthátó szervezeti formák kialakítása, 

• mindenki által vállalt állandó tökélesítési folyamat révén végbemenő változás. 

 

Az újszerű humán erőforrásgazdálkodás bevezetése előtt három intézkedéscsomagot célszerű 

kidolgozni: 

1. az új gondolatrendszer bevezetésével kapcsolatban 

/munkaerő azonosulásának növelése a vállalat, illetve a szervezet céljaival/ 

2. új kapcsolatrendszer kialakítása, 

/a szakszervezeti, üzemi tanácsi, vezető-beosztotti viszony és azok elemei/ 

3. új termelési és szolgáltatási rendszerek elvei és irányok…/ 

 

A fentiekben az új humánerőforrásgazdálkodás olyan fontosabb elveit, elemeit és kapcsolódó 

feladatokat próbáltam összefoglalni, amelyek általánosak, illetve elsősorban a vállalati 

"csúcsvezetés" működési körébe tartoznak. A MÁV vállalati munkamegosztásának 

gyakorlatában meglehetősen szokatlan és újszerű a termék -, és ügyfélorientált elvű 

munkamegosztás. E működési rendszerben a sikert(telenséget) legalább olyan mértékben 

meghatározza az emberi erőforrás ki és felhasználásának hatékonysága, mint a szükséges 

technikai erőforrások rendelkezésre állása vagy hiánya. Éppen ezért úgy gondolom szükséges 

néhány olyan gondolatsorral is foglalkozni, amely a humánerőforrásnak elsősorban a 

Regionális Termákközpontokra eső területére vonatkozik. Ezek a regionális vezetés alapjait is 

jelentik, Igy: 

 Alapkoncepció: 

• az emberek, mint munkatársak elfogadása, komolyan vétele, 

részvételének biztosítása a tudásban, gondolkodásban, a folyamatok 

alakításában, a változtatásokban, a döntésekben és a felelősségben. Az 

elfogadás a komolyan vétel és a részvétel olyan mozgásterek 

biztosítását jelenti, amelyek kompetenciát és felelősséget is 

tartalmaznak. 

• Az új helyzetben a vezető már nem főnök, hanem a munkatársak 

szolgáltatója. Létrehozza, vagy megkapja a változtatások feltételeit, 

támogatja, elősegíti és biztosítja a munkatársak által alakított 

változtatásokat. Ebben kettő fő módszer áll rendelkezésére: 

- a célok egyesítése, 

- összehangolt kétirányú kommunikáció. 

 

A siker kulcsa az eredményes párbeszéd! 

 

A célra orientált, motiváló hatású vezetésnek velejárója a szervezetre, illetve szervezésre 

támaszkodó irányítás. A munkatársakat közös célkitűzésekkel motiválják, felfedezik és 

támogatják a tehetségeseket és arra késztetik a dolgozókat, hogy saját hibáikból okulva 

lehetőleg megszüntessék a jelentkező fogyatékosságokat. A kooperatív motiváló vezetési 

stílus a pontosan megadott feladatok keretében az összes munkatárs tényleges 

együttműködésén alapul. Ennek előfeltételei: a feladatok, jogkörök és felelősségek összhangja 

és a nagyobb bizalom a munkatársak iránt. A kompetenciák áthelyezése a munkatársak 

felelősségvállalási képességébe fektetett bizalmat is tartalmazza. Ez az intézkedés nem csak 

teljesítményekre motivál, a vállalattal való azonosulást is erősíti. 

 

Valamennyi vezetési szint feladatellátásának alapelvei az új típusú humán erőforrás 

gazdálkodásban: 
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Vezetői feladatok Vezetői szerepek 

Vállalkozói Irányítói Vezetői 

F 

O 

L 

Y 

A 

M 

A 

T 

O 

K 

megújulási Alulról kiinduló 

energia és 

elkötelezettség 

fenntartása 

Vállalti 

rugalmasság 

megteremtése és 

fenntartása 

A rövid távú teljesítmények 

és a távlati ambíciók 

közötti feszültség kezelése 

integrálási Működésbeli 

kölcsönös 

függőség 

kezelése 

Készségek, 

ismeretek és 

erőforrások 

összekapcsolása 

Vállalti értékek és célok 

kidolgozása és beágyazása 

vállalkozási Lehetőségek 

teremtése és 

kihasználása 

Kezdeményezések 

felülvizsgálata, 

fejlesztése és 

támogatása 

Stratégiai rendeltetés és 

fontossági sorrend 

megállapítása 

 

Vezetői szerepek és feladatok tartalma 

 

A vezetésnek a vállalat legfontosabb tőkéjét - szakmai és problémamegoldó képességgel, 

készséggel bíró, motivált munkatársakat - mozgósítania kell a vállalat számára fontos 

teljesítmények kifejtésére. Az embereket a legfontosabb innovációs (nem pedig költség) 

tényezőnek kell tekinteni ahhoz, hogy a belső és külsőn vevők követelményei teljesüljenek. 

Az elégedett munkatársak a vevők elégedettségének előfeltételei. 

Az új típusú humán erőforrás gazdálkodás tehát a munkatársakra orientáltságot jelent, 

amelynek lényege a folyamatos és rendszeres  - kommunikáció és  

- motiváció 

 

Motivációs eszközök:  

• a személyzeti vezetés minősége 

• a munkatársak erős motivációjának előidézői: 

- felelősség delegálása, 

- szakképzés, 

- befolyás gyakorlásának megengedése, 

- a folyamatok alakításának és 

megváltoztatásának megengedése, 

- folyamatra orientált team munka, 

- a belső vevők és beszállítók elve, 

- a demotíváltság leépítése 

• rendszeres információ, 

• a vezetők helyszíni jelenléte, 

• a "csúcsvezetés"rendszeres találkozói a munkatársakkal, 

• a vezetők előljárnak a munkában, 

• mutatószámok a munkatársak orientálásához, 

• célra orientáltság, 

• a vezetők példamutatása. 

 

Az új humánerőforrásgazdálkodásban a vezetés kommunikációs szerepköre 

 
"A köz-,az üzleti és a magánélet valamennyi terűletén nélkülözhetelen a kommunikáció, a tárgyalások 

diplomatikus irányításának képessége, technikájának ismerete." 
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A termelékenység megőrzését vagy növelését célzó szervezeti változások kényszerítő 

szükségessége és az alkalmazottak biztonságérzetének megőrzése, amelyek sokszor 

egymásnak ellentmondó szükségszerűségek, az élenjáró cégek gyakorlata szerint a 

kommunikáció segítségével békíthetők össze. A kommunikációval ugyanis a munkatársakban 

keletkező aggodalmakat át lehet hangolni a nagy változások támogatására. Ha viszont a 

kommunikáció nem megfelelő, akkor a változás ellenállást vált ki. A tanulság egyértelmű: a 

hatékonyan dolgozó vezetők stratégiai eszközként használják a kapcsolatok építését. 

 

A sikeres kommunikáció eszköztárai: 

 

• együttműködési modell (a dolgozók szervezett formában való bevonása a 

vezetésbe) 

 

A munkahelyi alkotmányként is felfogható törvény a Munka 

törvénykönyve a szakszervezetek, illetve az üzemi tanácsok révén 

biztosítja a munkavállalók képviseletét a gazdasági, társadalmi és 

személyi ügyekben, arra azonban nem ad jogi alapot, hogy a 

beosztottak a vállalti eseményekbe és döntésekbe beleszólhassanak, jól 

lehet a munkavállaló leginkább a munkahelyén tudja szakismeretét 

hasznosítani. Ez a felismerés készteti a sikeres vállaltok vezetőit arra, 

hogy a beosztottakat a vezetésbe - különböző jellegű 

munkamegbeszélések - segítségével bekapcsolja 

• szóbeli kommunikáció, amely az abban résztvevők személye, száma és 

célja szerint lehet:  -egyirányú, 

- kétirányú, 

- többirányú, 

- önmagunkkal folytatott (gondolati belső) 

 

• minősítő megbeszélések: a sikeres vállaltok vezetői a beosztott vezetőkkel, 

illetve a vezetők a beosztott munkatársakkal legalább évente egyszer 

minősítő megbeszélést tartanak, melynek célja és haszna: 

- mérleget von, 

- újabb célokat tűz ki, 

- javítja a munkatársak kapcsolatteremtő képességét, 

- kitűnő motivációs forrás, 

- javíthatja a munkahelyi légkört. 

 

Az átalakítás egyik legfontosabb és sarkalatosabb feladata, hogy a fenti irányelvek 

alkalmazási mélységig - legalább az új vezetés szintjéig - ismertek és elfogadottak legyenek. 

 

 

 

 

 

 

 

II.Rész. 

Az átalakítást követően: 

• lényegesen megváltozik (megszűnik) a területi igazgatóságok jelenlegi működési 

rendje, létszáma. Mintegy 1500 fő felszabaduló munkaerőből mintegy 1000 fő más 

módon történő továbbfoglalkoztatásának alapfeltétele azok átképzése, 
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• a jelenlegi kereskedelmi terület osztódása, illetve megváltozott körülmények 

között történő ellátása, felügyelete 

 

• az e területeken dolgozók mintegy 10 %-ánál (kb 100-150 fő felveti a további 

foglalkoztatás más módon történő megoldását 

 

•  
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Tartalomjegyzék 

 

 

Bevezetés 

 

Az MTV működési modell  

A működési modell sarokpontjai 

Belső elszámolási modell szakszolgálati bontásban 

   Személyfuvarozás 

   Árufuvarozás 

   Forgalom 

   Gépészet 

   Pályavasút 

A megrendelő-teljesítő viszony /MTV /számviteli - elméleti kérdései 

Az egyes szakterületek tervezési rendszere az átalakulást követően 

 

  A személyszállítás tervezési rendszere 

  Árufuvarozás tervezési rendszere 

  Gépészeti szakszolgálat tervezési rendszere 

  Forgalmi szakszolgálat tervezési rendszere 

  Infravasút tervezési rendszere 

 

Megrendelések-teljesítések éves és eseti rendszere 

  Személyszállítás állandó megrendelései 

  Menetrendszerkesztés 

  Menetrend megvalósítás 

  Eseti megrendelések 

  Személyszállítás- Gépészet 

 

  Árufuvarozás-Forgalom 

  Árufuvarozás-Gépészet 

  Árufuvarozás-TEB 

 

  Gépészet keretmegállapodásai 

  Gépészet-PHM 

  Gépészet-TEB 

 

  Forgalom-TEB 

  Forgalom-PHM 

  Forgalom-Gépészet 

 

  TEB szakszolgálat állandó jellegű keretmegállapodásai 

 

A szakágak külszolgálati egységei közötti kapcsolatok 

A szakágak külszolgálati egységei közötti kapcsolatok a  

forgalmi szakszolgálat szempontjából       
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1. Bevezetés 

 

A MÁV Rt. Vezető testületei és a Tulajdonos által a “belső” piacorientált gazdálkodási 

rendszerre történő átalakítás érdekében szükséges alapvető irányelvek és alapelvek 

meghatározásra kerültek. Az alaptevékenység előállításában érintett szakágak és 

üzletigazgatóságok szakértő csoportjai 1996. november 25-29. között Gárdonyban annak 

gyakorlati megvalósítása céljából egyeztető tárgyalásokat folytattak az alábbi témakörökben: 

 

  az üzletigazgatósági és szakági gazdálkodási rendszer elkülönítése, 

  az új gazdálkodási formához kapcsolódó “alulról építkező”, szakági egyeztetéseken 

alapuló tervezési rendszer kialakítása, 

  az új gazdálkodási formában az egyes szakágak egymás iránti elvárásai, 

  a megrendelő-teljesítő viszony bevezetéséhez elengedhetetlenül szükséges —

 szakszolgálatok közötti — megállapodás-tervezetek megalkotása és egyeztetése, 

  külszolgálati egységek kapcsolatrendszere az új gazdálkodási elvek megvalósulása 

esetén. 

 

2. A tárgyalások során figyelembe vett keretfeltételek 

 

Az egyes témakörökben alapdokumentumként a következő, a MÁV Rt. Igazgatósága által is 

tárgyalt, jóváhagyott anyagok szolgáltak: 

 

· 3062/T/1996. A MÁV Rt. Piacorientált működésének alapelvei 

· 3673/T/1996. A szakigazgatóságok specifikus és általános működési elvei 

· 4313/T/1996. A MÁV Rt. Szervezeti és Működési Szabályzatának alapelvei. 

 

A fentiekben megfogalmazott alapelvek gyakorlati megvalósításával kapcsolatos kérdések 

konszenzusos tisztázása céljából 1996. november 21-22-én a reálfolyamatokban résztvevő 

szakágak, illetve az üzletigazgatóságok vezetői egyeztető munkaértekezletet tartottak, 

amelyen a jelen munka értekezlet számára is irányadó további alapelveket határoztak meg. 

 

A kétszintű gazdálkodás 

 

A MÁV Rt. reálfolyamatait megvalósító (alapszolgáltatást előállító) szakszolgálatainak 

jövőbeni (1997-től) gazdálkodásában a területi igazgatóságok nem vesznek részt. A 

gazdálkodás (teljeskörű controlling, tervezés, erőforrás-gazdálkodás, elszámolás) a 

szakigazgatóságok szervezeti egységein belül realizálódik.  

A kétszintű gazdálkodás 1996-os pályavasúti alkalmazása bizonyította annak 

működőképességét.  

A heti tanácskozás megállapította, hogy ennek kereskedő vasúti feltételei is biztosíthatók. 

Az érdemi gazdálkodás érdekében a szakigazgatóságok gazdálkodással foglalkozó 

apparátusát meg kell erősíteni. 

 

A regionális vasutak gazdálkodásának tervezése átmenetileg a területigazgatóságok 

közreműködésével történik, azok gazdálkodásának irányítása az RV vezetők kompetenciája a 

controlling tevékenység szintén területi igazgatósági feladat. 
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A tervezés 

 

Felmérésre került a belső piacműködtetést biztosító tervezési rendszer mechanizmusának 

vázlata. az egyes szakágak képviselői egyeztetett munkaanyagot készítettek. Ezen váz alapján 

elkezdhető a megváltozott szervezeti struktúrához és gazdálkodási módszerekhez 

alkalmazkodó részletes tervezési rend kialakítása. A meghatározott alapelvek mentén 

működő szakértő csoportokat kell létrehozni a MÁV Rt. szintű és a szakági szintű 

tervezés koordinációja érdekében. 

 A tervezés alapjául a szakágak alaptevékenységét jelentő szolgáltatások rendszerbe foglalása 

(szolgáltatás-ár -katalógus) szolgál. 

 

A megrendelő-teljesítő viszony alapját a szakágak megállapodásai (Megrendelések - 

Teljesítések éves és eseti rendszere) képezik. A belső piacorientált kapcsolatrendszer 

megállapodás-tervezeteit a jelen összeállítás tartalmazza, amelyek a szakágak többszörösen 

egyeztetett szakértői konzultációin és konszenzusain alapulnak. A belső megállapodások úgy 

kerültek előkészítésre, hogy elveiben megfelelnek a szerződés tervezeti szokványoknak, 

alapját képezhetik egy MÁV-on belüli megállapodás-tervezetnek, mely megfogalmazza a 

felek kötelezettségeit, a teljesítések elismerését, az elszámolás módjait, a nem vagy nem kellő 

teljesítéssel járó szankciókat. 

 

Összegzés - Értékelés 

 

A piac által vezérelt kereskedővasút gyakorlati megvalósításának jelentős állomása volt az 

alapszolgáltatást előállító szakszolgálatok e konszenzusos megállapodása a kapcsolataik főbb 

területein. 

Szakmai viták és egyeztetések sorozatában feltárták belső piaci kapcsolati rendszereiket a 

tervezéstől a szolgáltatás realizálásáig.  

A vállalati tervezés új viszonyokhoz igazodó, alulról felfelé haladó fázisának megoldási 

lehetőségei körvonalazódtak. 

 A nyitott kérdések a következőkben foglalhatók össze: 

  belső árképzés rendszere, mely az árkatalógus alapja (nyereségtartalom, 

közvetlenköltség alapján, fedezet alap), 

  teljesítések elismerésének, bizonylatolásának gazdaságos rendszere, 

  az új kapcsolatrendszer számviteli lekövetése, 

  a nem teljesítések szankcionálásának következményei, 

  a regionális vasutak kapcsolódásának mikéntje (közvetlen szakági, vagy területi 

igazgatóságok útján), illetve a regionális vasúti rendszer értelmezése. 

 

A szakértői értekezlet és az elkészült anyagok a belső piac kialakításának gyakorlati alapját 

képezik. Vezetői értékelést követően további szakértői team-ekben célszerű a munkát 

folytatni. 

 

Az anyag kidolgozására alakult szakértői csoportok azonosultak a kijelölt célokkal, 

megértették a munka vasútügyi jelentőségét, kölcsönös kompromisszumokra törekedtek. 

 

 

 

 

Ajánlások 
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1. A megkezdett szakági egyeztetések és vezetői döntések alapján folytatni kell az új típusú 

vállalatirányítás kialakítását. 

 

2. Megállapodásra kell jutni a teljesítések elismerésének gyakorlati alkalmazásában 

 ki kell dolgozni a belső árképzés rendszerét 

 monopolhelyzetek kezelését 

 az alul-teljesítések szankcionálásának következményeit,  

 

3. Ki kell dolgozni megrendelő-teljesítő viszony számviteli rendszerbe történő –valamennyi 

érintett fél részére hozzáférhető - beillesztését 

 

4.A Gárdonyban alkalmazott munkamódszert gyakorlattá kell tenni a szakági gazdálkodás 

második - külszolgálati szintjén is 

 

Vezetői döntést igényel 

 

Az újonnan alakuló vezérigazgatósági területi egységek gazdálkodással és felügyelettel 

kapcsolatos jog- és hatáskörének kiterjedése, különösen a " regionális vasutak " tervezési és 

megrendelő - teljesítő viszonyát, valamint jövőbeni sorsát illetően. 
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A MŰKÖDÉSI MODELL SAROKPONTJAI 
 

 
 

 

 

 

 

 

1. Belső monopóliumok 

2. Ár- és díjképzés 

3. Vállalkozói egységek közötti kapcsolatok 

4. A vállalkozások szabadsága és korlátozása 

5. A nyújtott szolgáltatások megfizetése 

6. Működtető és működtetett vagyonelemek 

7. A külső bevételek szétosztása a vállalkozói 

egységek között 

8. Forrástermelés, források feletti rendelkezés 

9. Kockázatfajták és fedezetük. 
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1. Belső monopóliumok 

 

 

 

 

 
▪ Pályavasút 

• törvényi előírás szerint 

• MÁV megbízás alapján 

 

▪ Forgalom és üzemirányítás 

• szakmához tartozó szűken vett tevékenységekre 

 

▪ Gépészet 

• MÁV tulajdonában lévő vagy tartósan bérelt 

gördülő állományok és gépészeti eszközök 

• mozdonyszolgálat 

 

 

▪ Személyszállítás és árufuvarozás 

• kereskedelmi alapszolgáltatás 

• kapcsolódó kiegészítő és többlet szolgáltatások 

 

 

▪ Monopólium és szolgáltatási kényszer 

• Kereskedelmi üzletágak kifelé történő  

vállalkozásukhoz monopol helyzetben lévő 

szervezettől megrendelnek 
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2. Ár- és díjképzés 
 

 

 
Kereskedő vasútnál 

 

• Alapszolgáltatásnál műszaki tartalomból 

kiinduló költségalapú kalkuláció elismert 

nyereségtartalommal. 
 

• Alapszolgáltatáson túli szolgáltatásoknál  

a díj a felek megállapodása szerinti a belső  

piaci szabályok figyelembevételével 
 

• Harmadik fél részére nyújtott szolgáltatás  

esetén EU komform módon. 

 

 
   Pályavasútnál 

 

• Kincstári vagyonnal kapcsolatos felügyeleti 

és hibaelhárítási tevékenységért az Állammal 

történő megállapodás szerinti költségtérítéses 

ár, annak részeként elismert nyereségtartalom. 
 

• Kereskedelmi vasúttól kapott megbízás alapján 

végzett tevékenységekért hasonló elven számí- 

tott díj. 
 

• Egyedi feladat estében projekt terv és kalkuláció 
 

• Harmadik fél részére nyújtott pályavasúti szol- 

gáltatások díjtételei megegyeznek a kereskedő  

vasút részére végzett hasonló szolgáltatások 

díjtételeivel. 
 

• Pályavasúton belüli szétosztás műszaki tarta- 

lomból kiinduló költségalapú kalkuláció szerint 

történik. 
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3. Vállalkozó egységek közötti kapcsolatok 
 

 

 

 

 

 

 A megrendelő – teljesítői viszony tevékenységre és nem  

személyi vagy tárgyi kapacítás vásárlására vonatkozik. 
 

 Közvetlen és közvetett kapcsolat lehetséges 
 

 Közvetítői kapcsolat a megrendelő saját elhatározása 

alapján jön létre, esetei pl.: 

– kapacitás keresés és kapacitás lekötési szerződés 

létrehozása 

– megrendelés lebonyolításának felügyelete, 

teljesítésének elszámolása, stb… 
 

 Fővállalkozói kapcsolat vasúti szolgáltatást előállító 

egységek monopol tevékenységei esetében head office  

által előírt kötelező kapcsolat, kiterjed az operatív keres- 

kedelmi feladatok koordinálására. 
 

 Fővállalkozói szerep felfogása: 

– „A” alternatíva: 

→ megbízás az üzleti terv megvalósítását 

szolgáló szerződéses rendszer létrehozására, 

→ megbízás az aszerinti lebonyolításra 
 

– „B”alternatíva: 

→ megbízás keret-megállapodásokban  

rögzítettek szerinti lebonyolításra 
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4. A Vállalkozások szabadsága és korlátozása 
 

 

 

 

 

 Változtatás erősen korlátozott 

– profi vevőkör, alapszolgáltatás ára 

– tevékenység mennyisége 

– szolgáltatás földrajzi kiterjedése 

 

 Feltételhez kötött változtathatóságú 

– más egységekkel szoros kapcsolatban együtt- 

dolgozó részek területi elhelyezkedése 

– szakterületi működési szabályok más egysé- 

gekkel érintkező részei 
Feltétel: MÁV szinten igazolt eredményesség, 

kapcsolatok egyszerűsítése, minőség- 

javítása 

 

 Relatíve szabad változtathatóságú elemek 

– saját vagyon összetétele, kezelése 

– személyzet megválasztása, foglalkoztatása 

– belső szervezeti rend és munkamegosztás 

kialakítása 

– többi egységektől nem függő szervezeti 

részek területi elhelyezkedése 

 

 Egységek jellegétől függő szabadságelemek 

– kiegészítő és többlet szolgáltatások kifelé 

történő értékesítése, kapcsolódó belső 

szolgáltatások 

– saját kapacitások, azok működtetésével 

nyújtott szolgáltatások kifelé történő 

eladása 
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5. A nyújtott szolgáltatások megfizetése 
 

 

 

 

 

 

• Megfelelő és elismert teljesítés esetén pénzeszközök  

feletti rendelkezési jog jóváírása 

 

• Nem megfelelő teljesítés esetén kereskedő vasúti  

egységeknél 

– „A” alternatíva: 

→ vállalkozói egységszintű kockázati 

fedezet nincs 

→ nyereségtartalom terhére díjcsökkentés 

 

– „B” alternatíva 

→ vállalkozói egységeknél kötelező kockázati 

alap képzés alulteljesítésre és károkozásra 

→ a csökkentett ár költségszint alá mehet 

 

 

 

• Pályavasútnál: 

– kereskedő vasút megrendelésére végzett 

tevékenységeknél az előzőekben leírt eljárás 

az irányadó 

– kincstári vagyonelemekkel kapcsolatos 

szolgáltatásoknál alulteljesítés, illetve 

károkozás esetén az irányítási eszközök  

megszigorításával lehet eljárni. 
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6. Működtető és működtetett vagyonelemek 
 

 

 

 

Működtető vagyonelemek: 

 Induláskor rendelkezésre bocsátott „saját” 

eszközök  

 A vállalkozói egység „saját könyveiben” 

szerepelteti 

 Értékcsökkenési leírást számol el, gondos- 

kodik szinten tartásáról és pótlásáról. 

 Saját forrásból történő fejlesztések költség- 

megtakarítás hatását késleltetve kell az árban  

érvényesíteni. 

 Visszatérítendő központi pénzeszközök 

esetében eredmény a vállalkozói egységé. 

 Vissza nem térítendő pénzeszközök esetén 

head office és a vállalkozói egység osztozik. 

 

 

Működtetett vagyonelemek: 

 Más tulajdonát képező vagyonelemekkel  

kapcsolatban megbízás alapján végez feladatokat 

az egység (pl. felügyeletet, hibaelhárítást, működ- 

tetést, karbantartást, felújítást). 

 Eszközök nyilvántartása, pótlásukról, bővíté- 

sükről, fejlesztésükről való gondoskodás a  

tulajdonos feladata. 

 Működtetett eszközök köre: 

– az infrastruktúra meghatározott elemeinél 

a kincstár 

– kiemelt eszközöknél (pl. ingatlan, gördülő  

állomány) head office 

– moratórium időtartamára kötelezően előírt 

megrendelés alapján végzett tevékenységekhez 

szükséges eszközök (pl. kereskedelem technikai 

eszközök a kényszer – megrendelő) 
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A külső bevételek szétosztása a vállalkozói egységek 

között 
 

 

 

 

• A külső bevételek felosztási címei 

– a kereskedő vasút közreműködő egységei 

– a pályavasútról a MÁV Rt. által megrendelt 

 szolgáltatások díja 

– pályahasználati díj 

– vállalatcsoporthoz tartozó belső háttér- 

szolgáltatók és szatelitek, 

– a szervezeti rendszer általános működtetési és  

 fejlesztési költségei, ezen belül: 

→ head office költségek 

→ központi kockázati alap 

→ központosított megújulási fedezet 

 

 

• Tényleges külső bevétel és szétosztott pénz- 

 eszközök feletti rendelkezési jog (vállalkozói  

 egységek elismert bevételei) különbsége  

  pozitív szaldó esetén head office rendel-  

  kezési jogába kerülő forrást, 

– negatív szaldó esetén 

→ rendelkezési jog érvényesítéséhez  

szükséges pénzeszközöket és head  

office külső forrásból biztosítja 

→ külső források hiányában csökkenti a 

vállalkozói egységek rendelkezési jogát. 

 

 

• Pályavasúti tevékenység 

– az Állam által fizetett része teljes egészében a 

pályavasút rendelkezési jogába kerül 

– kereskedő vasút által megrendelt részének 

 megfizetése megegyezik a kereskedő vasút  

 egységének megfizetésével. 
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 8. Forrástermelés, források feletti rendelkezés 
 

 

 

 

 

• Szabad rendelkezésű pénzeszköz alaptevékenység után 

– alaptevékenységhez tartozó eszközök után számolt 

 értékcsökkenési leírás,  

– árbevételbe beépített elismert nyereség 

 

• Rendelkezési jog felosztás alapszolgáltatáson túli 

tevékenységeknél 

– „A” alternatíva 

→ rendelkezési jogon head office és vállalkozói 

egység az üzleti tervben meghatározott  

mértékben osztozik. 

– „B” alternatíva 

→ rendelkezésre bocsátott eszközök után tőke- 

hozadék követelmény fölötti eredmény a  

vállalkozói egységé. 

 

• Saját forrás terhére alapszolgáltatás fejlesztés ered- 

ménye elismert időhatár a vállalkozói egységé. 

Követendő alapelv: költségcsökkenés szolgáltatás  

árában történő érvényesítésekor – azonos szolgáltatás  

teljesítése esetén – a nyereségtömeg ne csökkenjen! 

 

• Saját forrás terhére alapszolgáltatáson túli aktivitásból  

származó eredmény a vállalkozói egységé. 
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7. Kockázatfajták és fedezetük 
 

 

 

 

 

 Kockázatfajták: 

– innovációs 

– alulteljesítési 

– károkozási 

 

 Innovációs kockázatok kezelhetősége érdekében 

 a saját rendelkezésű szabad források meghatározott 

 részét kockázati alapként kell kezelni 

 

 Központi pénzeszközök terhére vállalkozói egységek  

által kezdeményezett fejlesztések kockázatfedezetéről 

a pénzeszköz elnevezésekor kell rendelkezni 

 

 Központi pénzeszközök terhére központi elhatározás 

alapján végzett fejlesztés kockázat fedezetéről a 

 head office gondoskodik 

 

 Alulteljesítési és károkozási kockázat kezelése: 

– „A” alternatíva: 

→ kockázati alapot a vállalkozói egység képez 

→ forrása az árbevétel 

→ mértékét a head office az üzleti tervben 

határozza meg. 

– „B” alternatíva: 

→ kockázati alapot a head office képez 

→ károsult vállalkozói egység felé 

kompenzál 
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Részleteiben: 

 

Kidolgozásra került 

• a vasúti szolgáltatásokat értékesítő két meghatározó kereskedelmi üzletágra 

(SZESZÁ és ÁFU), valamint 

• a vasúti szolgáltatást előállító szakigazgatóságokra (Forgalom, Üzemirányítás, 

Gépészet), illetve a több szakigazgatóságot magában foglaló Pályavasútra 

a piacorentált működési modell.  

 

A működési modell elemei 

 

A működési modell kitér a külső és belső vállalkozás legdöntőbb kérdéseire. Ezek a 

következők:  

1. A vállalkozás tartalma, az igénylő részére nyújtott szolgáltatás 

2. Az ár-, illetve díjképzés elve 

3. A vállalkozó egység bevételi forrásai 

4. A vállalkozói szabadság, illetve annak korlátozása 

5. A képződött források felhasználására vonatkozó rendelkezési szabályok 

6. A működtető eszközök szintentartásával, pótlásával, bővítésével és fejlesztésével 

kapcsolatos felelősségek 

7. A működtetett eszközök szintentartásával, pótlásával, bővítésével és fejlesztésével 

kapcsolatos felelősségek 

8. Az üzleti kalkuláció megújulási és kockázatfedezeti része. 

 

A részleteiben is tárgyalt vállalkozói szabadság az alábbi részkérdésekre terjed ki: 

• profil és az azon belüli tevékenységi kör meghatározása, módosítása, 

• vevői kör meghatározása: szolgáltatási kötelezettség előírása, illetve felek szabad 

elhatározásán nyugvó szolgáltatások, 

• ár- és díjképzés módja, 

• a végzett - értékesített - szolgáltatás mennyiségének meghatározása, 

• a szolgáltatás földrajzi kiterjedése, 

• a szervezet területi elhelyezkedése (telephelyek), 

• tárgyi feltételek (működtetés, működtetett eszközök) összetételének és 

mennyiségének meghatározása, 

• a személyzet összetételének és mennyiségének meghatározása, munkaköri 

követelmények kialakítása, 

• az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő és többletszolgáltatások 

meghatározása, kialakítása és értékesítése, 

• minőségi követelmények, 

• kooperációs kötelezettségek. 

 

 

A kialakított és vállalkozási egységenként rögzített működési modellt az üzletágak és 

szakigazgatóságok véleményezték és megvitatták a Sratégiai Igazgatóság kijelölt 

munkatársaival. A megbeszélések figyelembevételével a működési modell 

kulcsfontosságú elemei összegezve az alábbiak:  
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1. Belső monopóliumok 

• A Pályavasút monopóliumát törvényi előírás szabályozza. Ez a kincstári vagyon 

elemeire kiterjedő felügyeletet és hibaelhárítást jelent. Ezen túl monopóliumot kap 

a Head office-tól a MÁV Rt tulajdonát képező hasonló vagyonelemkör előzőekkel 

megegyező tevékenység végzésére. 

• A Forgalom és Üzemirányítás a szakmához tartozó szűken vett tevékenységi körre 

monopóliumot kap, a kereskedelmi jellegű tevékenységi körre nem. Induláskor 

azokat a Személyszállítás és Árufuvarozás megrendelése alapján végzi. A Head 

office moratóriumot ír elő. A moratórium eltelte után a megrendelők maguk 

döntenek abban, hogy az adott kereskedelmi tevékenységeket saját szervezetükben 

végzik-e, vagy másokkal végeztetik. Az induló kapcsolatok változtatásának 

feltétele a MÁV Rt szinten igazolt minőségi többlet és költség megtakarítás. 

• A Gépészet és a MÁV Rt tulajdonában vagy a MÁV Rt által tartósan bérelt gördülő 

állomány - vontató és vontatott jármű - fenntartási és javítási munkái, továbbá a 

mozdony szolgálat tekintetében monopol helyzetben van. A gördülő állomány 

bérlése és a bérelt gördülő állománnyal kapcsolatos gépészeti munkák nem 

tartoznak a monopol, illetve a kötelezően előírt tevékenységek körébe. Gördülő 

állományt bérelhet a Személyszállítás és az Árufuvarozás, valamint továbbadott 

szolgáltatásra szükséges feltételként a Gépészet. Az üzletágak által történt bérlés 

esetén a gépészeti munkák végeztethetők a MÁV Rt-n kívül, vagy megbízás alapján 

a MÁV Rt Gépészetével.  

 

A megbízás alapján végzett kereskedelmi jellegű tevékenységekre vonatkozó 

szabályok megegyeznek a Forgalomnál és Üzemirányításnál írtakkal.  

• A Személyszállítás és Árufuvarozás a kereskedelmi szolgáltatások tekintetében 

monopol helyzetben van, beleértve a kereskedelmi alapszolgáltatást és a 

kapcsolódó kiegészítő és többlet szolgáltatásokat is. A kereskedelmi 

szolgáltatáshoz szükséges tevékenységeket vagy saját szervezetében végzi, vagy - 

saját felelősségét nem érintve - más szervezetben végezteti az induló helyzettől 

számított moratórium letelte után. 

• A monopol helyzet a kereskedelmi üzletágaknál az alapszolgáltatás tekintetében a 

mindenkori törvényi szabályozás, illetve a MÁV-állam szerződésben foglaltak 

szerint egyúttal szolgáltatási kényszer is.  

 

A belső vállalkozói egységeknél minden olyan monopol tevékenység szolgáltatási 

kényszerré válik, amit a kereskedelmi üzletágak külső piacon nyújtott 

szolgáltatásaikhoz megrendelnek. 

 

A pályavasútnál a szolgáltatási kényszert a MÁV Rt kereskedelmi vasúti része felé, 

illetve harmadik fél részére a mindenkori törvényi szabályozás határozza meg. 

 

2. Ár- és díjképzés 

• A személyszállításból és az árufuvarozásból származó bevétel vállalkozói egységre 

történő szétosztásának elve az üzletágak és szakigazgatóságok un. "elismert 

bevételének" meghatározása a Kereskedő vasút vállalkozói egységeinél az alábbi: 

• Alapszolgáltatás esetén az ár- és díjképzés a felek által elfogadott és 

rövidített műszaki tartalomból kiinduló költség alapú kalkuláció.  



Pápai József. 

 61 

• Az árban illetve díjban elismert nyereségtartalom van beépítve, melynek 

értékét bevétel vagy költség arányban (%-ban) a Head office határozza meg 

az előírt, illetve elérhető ár és a várható költségek figyelembevételével. 

• Az alapszolgáltatáson túli szolgáltatás - amennyiben törvényi előírás nem 

szabályoz - szabad áras, a szolgáltatás ára, illetve díja a felek megállapodása 

szerinti.  

• Harmadik fél részére nyújtott szolgáltatás díjképzését a EU komform módon 

kell elvégezni. 

• A Pályavasút az általa végzett alapszolgáltatásért a MÁV Rt állammal történő 

megállapodása, továbbá a MÁV Rt megbízása alapján felügyeleti és hiba elhárítási 

tevékenységéért költségtérítéses árat, annak részeként elismert nyereségtartalmat 

kap. 

• Egyedi feladattal való megbízás esetén a szolgáltatás ára egyedileg kalkulált.  

• Harmadik fél részére nyújtott pályavasúti alapszolgáltatás díjtételei megegyeznek a 

Kereskedő vasút részére végzett hasonló szolgáltatások díjtételeivel. 

• A bevétel szétosztása a Pályavasút belső szakigazgatóságai között elfogadott és 

rövidített műszaki tartalomból kiindul, költségalapú kalkuláció szerint történik. 

 

3. Vállalkozói egységek közötti kapcsolatok 

• A vállalkozói egységek egymással közvetlen vagy áttételen keresztüli kapcsolatban 

kerülnek. A közvetlen kapcsolat "megrendelői - teljesítői" viszony kialakulását 

jelenti, amely irányulhat előírt szolgáltatói kötelezettség, vagy megállapodás 

szerinti szolgáltatás teljesítésére. A "megrendelői - teljesítői" viszony 

tevékenységre vonatkozik és nem személyi vagy tárgy kapacitás vásárlására. A 

megrendelő a tevékenységre és a végzéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételekre ír elő követelményeket. A tevékenységeket végző személyek feletti 

munkáltatói jogok és a tárgyi eszközökkel való rendelkezés joga a teljesítőé. (Pl. a 

Forgalom által a Személyszállításnak és Árufuvarozásnak nyújtott kereskedelmi 

tevékenységek esetében).  

• A közvetett kapcsolat lehet közvetítői vagy fővállalkozói. Közvetítői kapcsolatról 

akkor beszélünk, amikor egy páros kapcsolat közé egy újabb vállalkozási egység 

bekapcsolódik meghatározott részfeladat elvégzése céljából, így pl. 

• kapacitás keresés és kapacitás lekötési szerződés létrehozása, 

• megrendelés keresés és szerződés létrehozása, 

• megbízás lebonyolításának felügyelete, 

• megbízás teljesítésének elszámolása, stb. 

 

A közvetítői feladat megrendelése a megrendelő saját elhatározásából történik. (Pl. a 

kereskedelmi üzletágakat a Gépészettől a többi szakigazgatóság közreműködését 

nem igénylő tevékenységet megrendelhetnek közvetlenül, vagy pl. a Forgalmon 

keresztül).  

• Fővállalkozói tevékenységről akkor beszélünk, amikor a megrendelés tárgya a 

tevékenység elvégzéséhez szükséges további vállalkozói egységek (belső vagy 

külső alvállalkozók) munkájának összehangolása. A fővállalkozói kapcsolat a 

vasúti szolgáltatást előállító egységek monopol tevékenységei esetében a Head 

office által előírt kötelező kapcsolat, a Gépészet, az Üzemirányítás és a Pályavasút 

egységeinek összehangolását a Személyszállítás és Árufuvarozás által külső piacon 

elvállalt kereskedelmi szolgáltatás megvalósítása érdekében a Forgalom végzi. A 

fővállalkozói szerep az operatív kereskedelmi feladatokhoz szükséges 

szolgáltatások összehangolására terjed ki, nem terjed ki a piac és szolgáltatás, a 
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szervezet, a személyi és tárgyi erőforrások fejlesztésére, így pl. beruházási döntések 

előkészítésére. A fejlesztési kérdések összehangolása Head office feladat. 

• A Forgalom fővállalkozói szerepének tartalmát az alábbi alternatívák szerint 

lehetséges szabályozni:  

• "A" alternatíva: az éves üzleti terv alapján a kereskedelmi üzletágak 

megbízzák a Forgalmat, hogy hozzon létre az üzleti terv megvalósítását 

szolgáló szerződés rendszert, majd bonyolítsa le az aszerinti 

tevékenységeket. 

• "B" alternatíva: az éves üzleti terv alapján a kereskedelmi üzletágak 

létrehoznak keret megállapodásokat az egyes szakigazgatóságokkal - illetve 

a Pályavasúttal, mint szakigazgatósági csoporttal - és az abban foglaltak 

lebonyolítását rendelik meg a Forgalomtól. 

 

4. A vállalkozások szabadsága és korlátozása 

• Head office által kötelezően előírt, illetve a saját hatáskörben történő változtatás 

erősen korlátozott az alábbi kérdésekben: 

• profil,  

• vevő, 

• alapszolgáltatás ára, 

• tevékenység mennyisége, 

• szolgáltatás földrajzi kiterjedése. 

• Feltételhez kötött változtathatóságú 

• a vállalkozói szervezet más vállalkozói egységekkel szoros kapcsolatban, 

együtt dolgozó részeinek területi (földrajzi) elhelyezkedése, 

• a szakterületi működési szabályok más vállalkozói egységekkel érinthető 

pontjai. 

E kérdésekben a változtatás feltétele a MÁV Rt szinten igazolt eredményesség, 

továbbá az operatív munkavégzés, kapcsolattartás egyszerűsítése, tevékenységek 

időbeliségének javítása. 

• Relatíve szabad vállalkozást jelent: 

• saját működtető vagyon elemeinek meghatározása, kezelése, 

• személyzet megválasztása, foglalkoztatása, 

• belső szervezeti rend és munkamegosztás kialakítása,  

• a többi vállalkozói egységektől nem függő szervezeti részek területi 

(földrajzi) elhelyezkedése.  

• A vállalkozói egység jellegétől függő szabadság elemek: 

• kiegészítő és többletszolgáltatások kifelé történő értékesítése, illetve az 

ebből fakadó többlet belső szolgáltatás elvégzése,  

• saját kapacitások, illetve azok működtetésével nyújtott szolgáltatások 

közvetlenül kifelé történő eladása. 

 

5. A nyújtott szolgáltatások megfizetése 

• A nyújtott szolgáltatások elismerése teljesítés igazolással történik, melynek módját 

a "megrendelői - teljesítői" szerződés, vagy keretszerződés tartalmazza. Megfelelő 

és elismert teljesítés esetén a teljesítőnek jár a szerződésben rögzített bevétel, ami 

nem valódi pénzmozgást jelent, hanem pénzeszközök feletti rendelkezési jog 

jóváírását. 

• Nem megfelelő teljesítés esetén az eljárást a Kereskedő vasúti részhez tartozó 

vállalkozási egységeknél az alábbi alternatívák szerint lehet szabályozni: 
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• "A" alternatíva: amennyiben a vállalkozói egységek alulteljesítésre illetve 

károkozással kockázati fedezetet nem képeznek, alulteljesítés illetve 

károkozás esetén az árba beépített nyereség tartalommal csökkentett bevételt 

kapnak. 

• "B" alternatíva: amennyiben a vállalkozói egységek egymás közti 

alulteljesítésre és károkozásra vonatkozó kockázati fedezetet kötelesek 

képezni a csökkentett ár a költségszint alá mehet. Ennek szabályait a Head 

office határozza meg. Célszerű e szabályok kialakításáról az adott 

vállalkozói egység fix és változó költség arányait figyelembe venni. 

• Pályavasút esetében az előző eljárás csak a kereskedő vasút tulajdonában lévő 

vagyonelemekkel kapcsolatos szolgáltatásoknál alkalmazható. A kincstári 

vagyonelemekkel kapcsolatos szolgáltatásoknál a Pályavasút felé alulteljesítés 

illetve károkozás esetén az irányítási eszközök megszigorításával lehet eljárni. A 

kárvallott vállalkozói egység felé pedig MÁV Rt szinten képzett belső kockázati 

fedezet terhére lehet kompenzációt adni.  

 

6. Működtető és működtetett vagyonelemek 

• A működtető vagyonelemek a vállalkozói egység részére induláskor rendelkezésre 

bocsátott "saját" eszközök. Az eszközöket a vállalkozói egység "saját könyveiben" 

szerepelteti, utánuk értékcsökkenést számol el, melyet beépít a vállalkozói árba. 

Gondoskodik az eszközök szintentartásáról és pótlásáról. Saját forrásai terhére 

végrehajthat bővítést és fejlesztést. Saját forrásból történő fejlesztések 

költségmegtakarító hatását késleltetve (javaslatunk szerint 2 év elteltével) kell az 

árban érvényesíteni. 

 

A vállalkozói egység pályázat útján - üzleti ajánlat alapján - hozzájuthat központi 

fejlesztési pénzeszközökhöz, mely lehet visszatérítendő és vissza nem térítendő. 

Visszatérítendő pénzeszköz esetén a fejlesztés eredménye a vállalkozói egysége, 

vissza nem térítendő pénzeszköz esetén a fejlesztés eredményén a Head office és a 

vállalkozói egység osztozik. E kérdésekről a pályázat elnyerésekor kell 

megállapodni. 

• A működtetett vagyonelemek "más tulajdonát" képező vagyonelemek. A "más" 

tulajdonos 

• az infrastruktúra meghatározott elemeinél a kincstár, 

• az ingatlanoknál és a gördülő állománynál a Head office, 

• kereskedelem technikai eszközöknél (pl. utastájékoztató, helyjegyfoglaló 

rendszerek esetében) a Személyszállítás, (állomási rakodó berendezések 

esetén) az Árufuvarozás. 

 

A működtetett vagyonelemek esetében az eszközök nyilvántartása a tulajdonos 

"könyveiben" történi, a nyilvántartást a tulajdonos végezheti saját maga, vagy 

végeztetheti megbízás alapján mással. Az értékcsökkentést a tulajdonos számolja el 

és gondoskodik az eszközök pótlásáról, bővítéséről, fejlesztéséről. 

 

Az eszköz kezelője és/vagy használója megbízás alapján végez a vagyonelemmel 

kapcsolatban feladatokat, így pl. felügyeletet, hibaelhárítást, működtetést, 

karbantartás és felújítást. 

 

7. A külső bevételek szétosztása a vállalkozási egységek között 

• A személyszállításért és az árufuvarozásért kapott bevétel teljesítésében 

közreműködő vállalkozói egységek - a szolgáltatást vállaló üzletág és a Kereskedő 
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vasúthoz tartozó, vasúti szolgáltatást előállító szakigazgatóságok - kerül 

szétosztásra. Ebből történik a pályavasúti díj, továbbá a Kereskedő vasút által a 

Pályavasúttól megrendelt szolgáltatás díjának fizetése is.  

• Alapszolgáltatás esetén a vállalkozói egységek a költségalapú szolgáltatási 

árat kapják. 

• Alapszolgáltatáson túli szolgáltatásoknál a felek megállapodásán alapuló 

árat. 

• A tényleges árbevétel és a vállalkozói egységek között szétosztott összes 

vállalkozói bevétel (pénzeszközök feletti rendelkezési jog) közötti különbség. 

• Pozitív szaldo esetén a Head office rendelkezési jogába kerülő forrás.  

• Negatív szaldó esetén a rendelkezési jog érvényesítéséhez szükséges 

pénzeszközöket a Head office külső forrásból biztosítja, vagy ennek 

hiányában csökkenti a vállalkozói egységek rendelkezési jogát. 

• A pályavasúti tevékenység állam által fizetett része teljes egészében a Pályavasút 

rendelkezési jogába kerül. A Pályavasúti tevékenység Kereskedő vasút által 

megrendelt részének megfizetésénél hasonlóan kell eljárni, mint a Kereskedő vasút 

vállalkozói egységeinél.  

 

8. Cél, forrástermelés, források feletti rendelkezés 

• Az alaptevékenység esetében az alaptevékenységhez tartozó eszközök utáni 

értékcsökkenési leírás és az árbevételbe beépített, elismert nyereség képezi a 

vállalkozói egység szabad rendelkezésű pénzeszközét. 

• Az alapszolgáltatásokon túli tevékenységek végzéséhez (kiegészítő és többlet 

szolgáltatások, szabad kapacitások, illetve azzal végzett szolgáltatások értékesítése) 

rendelkezésre bocsátott eszközök, erőforrások hasznosítása utáni eredmény 

felosztását az alábbi alternatívák szerint lehet szabályozni: 

• "A" alternatíva: A tevékenységből származó eredménnyel és az árban 

elszámolt értékcsökkenési leírással a Head office és a vállalkozói egység a 

mindenkori üzleti tervben meghatározott mértékben osztozik. 

• "B" alternatíva: Rendelkezésre bocsátott eszközök után a Head office 

tőkehozadék követelményt ír elő, melynek teljesítése és az előírt 

hozadéknak a Head office részére történő rendelkezésre bocsátása utáni 

eredmény teljes egészében a vállalkozói egységé. 

• Az alapszolgáltatásnak a saját forrás terhére történő fejlesztéséről származó többlet 

eredmény (költségcsökkentés) elismert időhatárig - javaslatunk szerint két évig - a 

vállalkozói egységé, azon túl a szolgáltatás árában érvényesítendő olymódon, hogy 

azonos szolgáltatás teljesítmény esetén a nyereség többet ne csökkenjen.  

• A saját forrás terhére történő, alapszolgáltatáson túli aktivitásból (árbevétel 

többletből, költség racionalizálásból) származó bevétel és annak nyereségtartalma 

teljes egészében a vállalkozói egységé. 

 

9. Kockázatfajták és fedezetük 

• A vállalkozásoknál innovációs és alulteljesítési, illetve károkozási kockázatot 

különítünk el. 

• A saját források terhére, saját elhatározású innovációs tevékenység elsősorban az 

üzletágaknál lehetséges, illetve a működtető eszközökkel arányos mértékben a 

szakigazgatóságoknál. 

• A saját elhatározású innovációs kockázatok kezelhetősége érdekében a vállalkozási 

egységeknek a saját rendelkezésű szabad forrásaik üzleti tervben meghatározott 

részét saját kockázati alapként kell kezelniük, címzett felhasználású forrásként. 
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• A központi pénzeszközök terhére a vállalkozási egység által kezdeményezett 

fejlesztések kockázat fedezeteiről a Head office és a vállalkozói egység külön 

megállapodás szerint gondoskodik a pénzeszköz pályázat útján történő 

elnyerésekor.  

• A központi pénzeszközök terhére központi elhatározás alapján végzett fejlesztés 

kockázat fedezetéről a Head office gondoskodik. 

• Alulteljesítési és károkozási kockázat kezelésére az alábbi alternatív szabályozások 

lehetségesek: 

• "A" alternatíva: Kockázati alapot a vállalkozói egység képez, amelynek 

forrása az árbevétel. Mértékét a Head office az üzleti tervben határozza 

meg. 

• "B" alternatíva: Kockázati alapot a Head office képez, melytől a vállalkozói 

egység felé kompenzációt eszközöl.  

 

 
 

Belső elszámolási modell szakszolgálati bontásban 
 

Vállalkozási egység: Személyszállítás 
 

Csoport kategória: üzletág 

 

 

1. Források és díjképzés 

• Alapellátás bevételei: 

• utas által fizetett kasszabevétel 

• fogyasztói árkiegészítés 

• termelői árkiegészítés 

• extra ellátás bevételei (nosztalgia, külön vonat, IC, nemzetközi, alapszolgáltatáson 

kivüli vonatok) 

 

A díjképzés az alaptevékenységnél költség alapú, az állammal történő megállapodás szerint 

történik a költségek térítése, az extra szolgáltatásnál a piac által megfizetett árból kell 

kiindulni.  

 

Minden vállalkozási egységgel szemben eredménykövetelmény kerül megfogalmazásra. Az 

esetlegesen képződő nyereség meghatározott része marad a Személyszállításnál, az e feletti 

nyereség a MÁV Központ rendelkezése szerint kerül felhasználásra.  

 

 

2. A vállalkozás tartalma 

• Alapszolgáltatásnak minősülő eljutási lehetőség állomások illetve megállóhelyek 

között, belföldi távolsági és helyi elővárosi forgalomban. 

• Alapszolgáltatáson kívüli eljutási lehetőség állomások illetve megállóhelyek között 

belföldi és nemzetközi forgalomban. 

• Eljutási lehetőség kiterjesztése állomáson túli területre. 

• Kocsipark és/vagy egyéb személyszállítási szolgáltatások eladása nemzetközi 

forgalomban illetve harmadik fél részére.  

 

A szolgáltatásba a jegyeladás, a tájékoztatás, a kapcsolódó szolgáltatások szervezése az 

állomásokon és a vonatokon is beletartozik.  
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A szolgáltatást a SZEFU vagy saját maga végzi, vagy a MÁV más szervezeti részeivel 

(elsősorban a forgalommal) illetve külső szervezetekkel végezteti. 

 

3. Vállalkozói szabadság 

• Az alaptevékenységben a szolgáltatások minőségének növelésével és kiegészítő 

illetve kapcsolódó szolgáltatással a vasúti közlekedés vonzerejének növelése, ezen 

keresztül volumen növelés. 

• Az extra szolgáltatásoknál a tevékenységi kör, ár, kapcsolódó szolgáltatásokban a 

pénzügyi lehetőségeken belül teljes szabadság. 

• A belső működés kialakításánál, az erőforrások racionális felhasználásánál, a 

személyzet megválasztásánál, saját eszközökkel való gazdálkodásnál és a szabályok 

kialakításánál - a kapcsolódásokat és kötelező érvényű előírásokat figyelembe véve 

- szabadsággal rendelkezik.  
 

• Szolgáltatás végzésénél a SZEFU szabadsága a következő:  

 

 
1. tevékenységi kör • az alapszolgáltatás kötött, évről-évre változtatható tartalommal, 

• az extra szolgáltatás szabadon választható.  

2. vevő • az alapszolgáltatásnál (hivatás forgalom, elővárosi forgalom) a célzott 

vevő kvázi adott, 

• extra szolgáltatásnál aktív piacpolitikával a vevőszerzés vállalkozói 

szabadság. 

3. ár • az alapdíj kötött, 

• pótjegy, egyedi különvonat, kiegészítő szolgáltatás szabad áras 

4. forgalmazási volumen • a forgalmazási volumen a menetrenddel nagyrészt kötött, melyben az 

alap és az extra szolgáltatás egy része benne van, 

• szabad a volumen megválasztás a külön vonatoknál illetve a 

kapcsolódó és kiegészítő szolgáltatásoknál. 

 

5. a szolgáltatás földrajzi 

kiterjedése 
• a szolgáltatás földrajzi kiterjedése a menetrenddel kötött, 

• az állomás racionalizálás az önkormányzatokkal való megállapodás 

alapján, a MÁV egyéb szervezeteivel való egyeztetést figyelembe véve 

a vállalkozás szabadsága. 

 

6. a szervezet területi 

elhelyezkedése (telephelyek) 
• a vállalkozás szervezetének telephelyeit szabadon választhatja meg a 

forgalommal való megállapodás alapján, 

• szolgáltatását maga vagy a forgalom végzi, 

• a forgalomtól függetlenül végzett szolgáltatások tekintetében 

telephelyének megválasztása szabad (pl. SZÉK) 

7. tárgyi feltételek • saját eszközeivel maga rendelkezik (irodai felszerelés, helyjegy 

foglaló, utastájékoztató, SZÉK eszközei), melyekhez irodahelyiséget 

bérel, 

 

8. személyzet • a külső előírások keretein belül autonóm a személyi összetétel, 

szakképzettségi igény meghatározásában, 

• a forgalom felé a SZEFU részére végzett tevékenységek személyi 

feltételeit (elsősorban minőségi paraméreteket) meghatározza. 

9. működési szabályok • Szervezeti és Működési Szabályzatát, ahhoz kapcsolódó belső Szakmai 

Szabályzatokat, munkaköri leírásokat maga alakítja ki. 

• Az ügyvitelre vonatkozó szabályokat kívülről kapja a MÁV-on belül, 

központi előírások alapján. 

• A munkavégzés módjára vonatkozó Szakmai Szabályokat más 

szakterületekkel együttesen alakítja ki és Rt szintű jóváhagyás után 

léptethető életbe. 
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10. kapcsolódó szolgálta-tások • kapcsolódó szolgáltatásra lehetősége van mind az állomásokon, mind 

pedig a vonatokon, etekintetben meghatározó szava van a forgalommal 

való megállapodás és feltételbiztosítás területén 

11. minőségi követelmények • a vonat kategóriánkénti minőségi paraméterek (tisztaság, felszereltség) 

biztosítása, 

• pontosság, eljutási idő biztosíttatása. 

 

 

 

4. Pénzeszközök felhasználása (tárgyi eszköz, anyag, szolgáltatás, személyi kifizetés) 

• A pénzeszközök felhasználását a menetrenden és a rögzített utaskiszolgálási 

követelményeken keresztül az éves tervben a SZEFU felé a MÁV Rt vezetése 

rögzíti. 

• Konvertálási lehetőség az előírt feltételek biztosítása mellett lehetséges. 

• Szoros elszámolás minden olyan esetben szükséges, amikor a bevétel egy részét 

állami támogatás biztosítja. 

 

5. Működtető eszközök (szintentartás, pótlás, bővítés, fejlesztés) 

• Az eredménykövetelmény teljesítése és túltejesítése esetén annak a MÁV RT 

vezetése által meghatározott része az üzletágnál marad. 

• Az üzletágnak az extra szolgáltatásokból, továbbá a kisegítő és kiegészítő 

szolgáltatásokból, valamint a működtető vagyon után elszámolt ÉCS-ből saját 

pénzeszköze lehet fejlesztésre. A működtető eszközöknél a szintentartás, pótlás, 

bővítés és fejlesztés egyaránt az üzletág felelőssége. 

• Az üzletág által készített üzleti ajánlat alapján az üzletág hozzájuthat központi 

fejlesztési pénzeszközökhöz. Az ebből történő fejlesztés eredményén a Központ és 

az üzletág meghatározott arányban osztozik. 

 

6. Működtetett eszközök (szintentartás, pótlás, bővítés, fejlesztés) 

• Nincs 

 

7. Szabad pénzeszközök (megtakarítás, forrásképzés, többlet bevétel) 

• A szabad pénzeszközök tekintetében az időbeli eltolás naptáron belül és naptáron 

túl is lehetséges. 

• Belső kölcsönzés divízió között nem lehetséges csak az Rt központi 

pénzgazdálkodási rendszeren keresztül lehet pénzt igényelni illetve pénzt átadni. 

• Az üzletág számára pénzpiaci művelet tilos. 

 

8. Megújulási és kockázati fedezetet tartalmazó üzleti kalkuláció elemei 

• kockázati pénzeszközt a SZEFU nem képez, hanem elsősorban a megkapott 

pénzeszközök korrekt felhasználásával lebonyolító jellegű tevékenységet határoz 

meg és végez el 

• megújulási fedezetet saját eszközei tekintetében képez, illetve üzleti ajánlat alapján 

a központtól kapott források terhére végezhet megújulási tevékenységet,  

• működési és működtetési illetve lineáris költségek a megkapott forrásokon belül 

elkülönülten kezelendők. 

 

 

 

 

 

 



Pápai József. 

 68 

Vállalkozási egység: Árufuvarozás 

 

Csoport kategória: üzletág 

 

 

1. Források és díjképzés 

• a fuvarozók által fizetett díjbevétel 

 

Minden vállalkozási egységgel szemben eredménykövetelmény kerül megfogalmazásra. Az 

esetlegesen képződő nyereség meghatározott része marad az Árufuvarozásnál, az e feletti 

nyereség a MÁV Központ rendelkezése szerint kerül felhasználásra.  

 

2. A vállalkozás tartalma 

• Áruszállítás és kapcsolódó szolgáltatás belföldi és nemzetközi piacon 

 

A szolgáltatásba a szolgáltatás értékesítése, a tájékoztatás, a kapcsolódó szolgáltatások 

szervezése az állomásokon és a vonatokon is beletartozik.  

 

A szolgáltatást az ÁFU vagy saját maga végzi, vagy a MÁV más szervezeti részeivel 

(elsősorban a forgalommal) illetve külső szervezetekkel végezteti. 

 

3. Vállalkozói szabadság 

• A szolgáltatások minőségének növelésével, kiegészítő illetve kapcsolódó 

szolgáltatással a vasúti fuvarozás vonzerejének növelése, ezen keresztül volumen 

növelés. 

• Liberalizálódó tarifarendszerben a díjrendszer kialakításának joga. 

• Üzletpolitikai kedvezményrendszer kialakítása és működtetése. 
 

• Szolgáltatás végzésénél az ÁFU szabadsága a következő:  

 
1. tevékenységi kör • szabad 

2. vevő • összes piaci szereplő belföldön és a nemzetközi piacon egyaránt 

 

3. ár • jelenleg maximált 

• liberalizált, szabad ár 

4. forgalmazási volumen • nincs korlát 

 

5. a szolgáltatás földrajzi 

kiterjedése 
• az állomás racionalizálás a fuvaroztatók igényei alapján, a MÁV egyéb 

szervezeteivel való egyeztetést figyelembe véve a vállalkozás 

szabadsága. 

 

6. a szervezet területi 

elhelyezkedése (telephelyek) 
• a vállalkozás szervezetének telephelyeit szabadon választhatja meg a 

forgalommal való megállapodás alapján, 

• szolgáltatását maga vagy a forgalom végzi, 

• a forgalomtól függetlenül végzett szolgáltatások tekintetében 

telephelyének megválasztása szabad (pl. TÉTI) 

7. tárgyi feltételek • saját eszközeivel maga rendelkezik (irodai felszerelés, helyjegy 

foglaló, utastájékoztató, TÉTI eszközei), melyekhez irodahelyiséget, 

irodai eszközöket bérel, 

 

8. személyzet • a külső előírások keretein belül autonóm a személyi összetétel, 

szakképzettségi igény meghatározásában, 

• a forgalom felé az ÁFU részére végzett tevékenységek személyi 

feltételeit (elsősorban minőségi paraméreteket) meghatározza. 
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9. működési szabályok • Szervezeti és Működési Szabályzatát, ahhoz kapcsolódó belső Szakmai 

Szabályzatokat, munkaköri leírásokat maga alakítja ki. 

• Az ügyvitelre vonatkozó szabályokat kívülről kapja a MÁV-on belül, 

központi előírások alapján. 

• A munkavégzés módjára vonatkozó Szakmai Szabályokat más 

szakterületekkel együttesen alakítja ki és Rt szintű jóváhagyás után 

léptethető életbe 

10. kapcsolódó szolgálta-tások • kapcsolódó szolgáltatásra lehetősége van mind az állomásokon, mind 

pedig a vonatokon, etekintetben meghatározó szava van a forgalommal 

való megállapodás és feltételbiztosítás területén 

11. minőségi követelmények • pontosság, eljutási idő biztosíttatása 

• megbízhatóság, árubiztonság 

 

4. Pénzeszközök felhasználása (tárgyi eszköz, anyag, szolgáltatás, személyi kifizetés) 

• A pénzeszközök felhasználását a teljesítménykövetelményen keresztül az éves 

tervben az ÁFU felé a MÁV Rt vezetése rögzíti. 

• Konvertálási lehetőség az előírt feltételek biztosítása mellett lehetséges. 

 

5. Működtető eszközök (szintentartás, pótlás, bővítés, fejlesztés) 

• Az eredménykövetelmény teljesítése és túltejesítése esetén annak a MÁV RT 

vezetése által meghatározott része az üzletágnál marad. 

• Az üzletágnak szolgáltatásokból, valamint a működtető vagyon után elszámolt 

ÉCS-ből saját pénzeszköze lehet fejlesztésre. A működtető eszközöknél a 

szintentartás, pótlás, bővítés és fejlesztés egyaránt az üzletág felelőssége. 

• Az üzletág által készített üzleti ajánlat alapján az üzletág hozzájuthat központi 

fejlesztési pénzeszközökhöz. Az ebből történő fejlesztés eredményén a Központ és 

az üzletág meghatározott arányban osztozik. 

 

6. Működtetett eszközök (szintentartás, pótlás, bővítés, fejlesztés) 

• Nincs 

 

7. Szabad pénzeszközök (megtakarítás, forrásképzés, többlet bevétel) 

• A szabad pénzeszközök tekintetében az időbeli eltolás naptáron belül és naptáron 

túl is lehetséges. 

• Belső kölcsönzés divízió között nem lehetséges csak az Rt központi 

pénzgazdálkodási rendszeren keresztül lehet pénzt igényelni illetve pénzt átadni. 

• Az üzletág számára pénzpiaci művelet tilos. 

 

8. Megújulási és kockázati fedezetet tartalmazó üzleti kalkuláció elemei 

• kockázati pénzeszközt az ÁFU nem képez, hanem elsősorban a megkapott 

pénzeszközök korrekt felhasználásával lebonyolító jellegű tevékenységet határoz 

meg és végez el 

• megújulási fedezetet saját eszközei tekintetében képez, illetve üzleti ajánlat alapján 

a központtól kapott források terhére végezhet megújulási tevékenységet,  

• működési és működtetési illetve lineáris költségek a megkapott forrásokon belül 

elkülönülten kezelendők. 
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Vállalkozási egység: Forgalom 

 

Csoport kategória: belső fővállalkozó 

 

1. Források és díjképzés elve (költségalapú, összehasonlító, teherviselő-képesség függő) 

• Megrendelője az ÁFU és a SZEFU. 

• Megrendelője lehetnek a harmadik felek, akik forgalmi, pályavasúti vagy bármilyen 

más, MÁV-on belüli szolgáltatási elemeket igényelnek a MÁV-tól. 

• Belső alvállalkozók, tehát a gépészet, vagy a pályavasút, amikor anyag vonatot kér, 

vagy akár a SZEFU és az ÁFU is kérhet ilyet, akkor eredeti alternatíva szerint vagy 

maga tehet, vagy pedig a SZEFU-n és az ÁFU-n keresztül teheti ezeket a 

megrendeléseket. 

• A díjkalkuláció mindenkor költség alapú díjkalkuláció, amibe beleértendő, hogy a 

műszakilag normázható feladatok műszaki tartalmuk alapján kerülnek 

meghatározásra és költségtartalmuk megállapításra, illetve az egyedi telephellyel, 

épülethasználattal kapcsolatos kérdések és a szervezet volumentől független állandó 

költségei indokoltság esetén évről-évre újra tervezendők. Egy adott időszakra a 

normatív díjkalkuláció meghatározott költségszerkezetet jelent, amely szerinti 

díjazás független a tényleges költség felmerüléstől. 

 

Minden vállalkozási egységgel szemben eredménykövetelmény kerül megfogalmazásra. Az 

esetlegesen képződő nyereség meghatározott része marad a Forgalomnál, az e feletti 

nyereség a MÁV Központ rendelkezése szerint kerül felhasználásra.  

 

2. Belső vállalkozás (szolgáltatás) tartalma 

• Menet vonal értékesítés, amelyhez menetrend készül. 

• Vonatképzés rendezés a leközlekedtetés a forgalom részét üzem irányítás feladata. 

• Szolgáltatás végzése a kereskedelmi üzletágak megbízásából. 

• Összehangolt alvállalkozói tevékenység biztosítása. 
 

 

3. Vállalkozói szabadság (befelé/kifelé történő vállalkozások, prioritások, megkötések) 

• A prioritások meghatározása a SZEFU, ÁFU és a Forgalom együttes feladata, a 

prioritások érvényesítése a menetrend szerkesztésen és a menetrendi kiadmányok 

érvényesítésén keresztül, valamint a forgalom elvi szabályozásán keresztül 

lehetséges. 

• Egyedi megrendelések esetén szükség van operatív koordinációra, melyben már az 

üzem irányítás is szerepet kap. 

 

• A kereskedelmi üzletágak felé történő szolgáltatásnál a Forgalom vállalkozói 

szabadsága a következő: 
 

1. tevékenységi kör • fix 

2. vevő • fix 

3. ár • költségalapú normatív ár, plusz fővállalkozói díj a menetrendben 

szereplő forgalmi határig, efölött szabad áras megállapodások 

• harmadik fél felé az árképzés ugyan az, mint a kereskedelmi egységek 

felé 

4. forgalmazási volumen • a keret-megállapodásban rögzített, ennek felső határa a hálózat 

teherbíró képessége 

• a keret-megállapodáson felül a forgalmazási volumen külön alku 

kérdése 



Pápai József. 

 71 

5. a szolgáltatás földrajzi 

kiterjedése 
• Magyarország bármely vasúti hálózati helye, figyelembe véve a 

határállomásokon lévő nemzetközi kapcsolódásokat 

6. a szervezet területi 

elhelyezkedése (telephelyek) 
• szabad 

7. tárgyi feltételek • a működtető vagyon a bérleti díj ellenében igényelt állomás épület és 

annak általános berendezései, valamint a távközlési eszközök, 

számítógépek, irodatechnikák, 

• a forgalomnál lévő vagyonelemek a jegy eladásnak , a rakodás, 

szállításnak az eszközei, amelyek valójában kezelésbe vett 

eszközöknek kell, hogy számítsanak, hisz a SZEFU és az ÁFU 

feladatát látják el, így ennek az ÉCS-e a forgalomnál számolandó-e el. 

•  közúti közlekedés eszközei, darus kocsi, autóbusz, mindazok az 

eszközök, amelyek szükségesek a Forgalom különböző eseményeinek 

a lebonyolításához, ezek a Forgalom részét képező üzem irányítás 

eszközei-, 

• a fentiekben említett jegy eladás és rakodó, szállító berendezések, tehát 

SZEFU, ÁFU vagyonelemeken túl más lényeges vagyon elem 

kezelésbe, használatba, átvételre nem kerül,  

8. személyzet • a külső előírások keretein belül autonóm a személyi összetétel, 

szakképzettségi igény meghatározásában 

9. működési szabályok • külső szabályokon túl autonóm a Szervezet és Működési és Szakmai 

Szabályzatainak kialakításánál 

10. kapcsolódó szolgálta-tások • a kapcsolódó szolgáltatás három forrásból származhat, részben a 

forgalmi terület többlet feladat vállalásából, részben az alvállalkozók 

kapcsolódó szolgáltatásaiból, részben pedig külső feleknek a 

szolgáltatásaiból, amelyeket az ÁFU, SZEFU a forgalom keresztül 

igényel. Ezekre, hasonlóan az alap tevékenységen túli szolgáltatásoknál 

alkalmazott árképzési elvhez, a megállapodásos ár kapcsolódik és ezek 

után is jár a forgalomnak a fővállalkozói díj 

11. minőségi követelmények • a Forgalom, mint fővállalkozó felel alvállalkozóinak a minőségért is, 

tehát a menetrendszerűségért, a rendelkezésre állásért, az eljutási 

időért, a kocsi minőségért, a forgalom figyelésért, stb. E minőségi 

paraméterek együtteséhez kötött a fővállalkozói díjjal növelt teljes 

belső vállalkozási díjtétel. 

 

 

4. Pénzeszközök felhasználása (tárgyi eszköz, anyag, szolgáltatás, személyi kifizetés) 

• A pénzeszközök felhasználását maga a kalkuláció és a normatív díjtételek 

határozzák meg. A norma elsősorban pénzügyi, amely műszaki adatokon alapul, de 

éves díjtételben rögzített. 

• A pénzeszközök felhasználásánál konvertálási lehetőséggel rendelkezik. 

• Szoros elszámolásra vonatkozó kitétel induláskor nincs. A bevezetés átmeneti 

időszakában monitoring rendszerrel kell figyelni a tárgyi eszköz, anyag, 

szolgáltatás, stb. felhasználását, ez alapján lehet esetleges korlátozás. 

 

5. Működtető eszközök (szintentartás, pótlás, bővítés, fejlesztés) 

• A Forgalom által fizetett épület bérleti díjban benne van annak felújítása, 

karbantartása, állag megóvása, ez tehát a bérbeadóinak a feladata. 

• A távközlési eszközök, számítógépek, irodatechnikai eszközök értékcsökkenéséből 

felelősen meg kell oldani a szintentartás pótlást, vélelmezhetően a bővítésre és 

fejlesztésre az ÉCS és a saját forrású nyereségági eszközök kevésbé elegendőek. 

• A Forgalom az általános szabályok szerint üzleti ajánlat alapján hozzájuthat 

központi fejlesztési pénzeszközökhöz, az ebből történő fejlesztés eredményén a 

központ és a forgalom meghatározott arányban osztozik, amely lehet díjtétel 

csökkentés, vagy pénzeszközök visszafizetése. 
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6. Működtetett eszközök (szintentartás, pótlás, bővítés, fejlesztés) 

• A SZEFU és az ÁFU feladatához szükséges eszközök működtetése a SZEFU és az 

ÁFU megbízása alapján a Forgalom feladata. Tiszta viszonyokat az teremtene, ha a 

jegyeladás, rakodás, szállítás eszközei után értékcsökkenéssel mint forrással a 

SZEFU és az ÁFU rendelkezne és ezeket használatba adná a Forgalomnak és nem a 

Forgalmon belüli döntés ezek eszközöknek a szintentartása és pótlása. 

• Fenti eszközök bővítése és fejlesztése részben történhet meg az értékcsökkenésből 

és a SZEFU, ÁFU által realizált többlet eredményből. 

• Hasonlóan az általános szabályhoz ezen eszközökre ugyancsak üzleti ajánlat 

készíthető és a központi pénzeszközből történő beruházás eredményén tiszta 

esetben a SZEFU, ÁFU és a központ, vagy kevert esetben a forgalom és a központ 

osztozik. 

 

7. Szabad pénzeszközök (megtakarítás, forrásképzés, többlet bevétel) 

• A megtermelt pénzeszközök felhasználásának időbeni eltolása lehetséges, akár 

naptári éven túl is. 

• Belső kölcsönzés divíziók között nem lehetséges, az Rt központ és divízió között a 

központi pénzgazdálkodási rendszeren keresztül lehetséges a pénz igénylés illetve a 

pénz átadás kamat ellenében. 

• A divíziók számára a pénzpiaci műveletek tilosak. 

 

8. Megújulási és kockázati fedezetet tartalmazó üzleti kalkuláció elemei 

• kockázati pénzeszközt (saját elhatározású és forrású bővítések és fejlesztések, 

illetve központi elhatározású és forrású diktált bővítések és fejlesztések) a 

Forgalom nem képez, hanem a kapott pénzeszközök korrekt felhasználásával 

lebonyolító jellegű tevékenységeket határoz meg és végez el 

• megújulási fedezet (divízió hatáskörbe adott szintentartás és pótlás a divíziónál 

megtermelt, díjkalkulációba beépített források illetve üzleti ajánlat alapján a 

központtól kapott források terhére 

• működési keretköltségek (a működéshez szükséges, adott munkaszervezési szinten 

és volumennél fixnek tekinthető szervezeti, telephelyi költségek), a lineáris 

költségek (tevékenység végzésével, a szolgáltatás mennyiségi és minőségi 

paramétereivel arányos költségek) a kapott forrásokon belül elkülönítetten 

kezelendők 

 

 
Megjegyzés: A forgalom esetében a lineáris költségek a forgalmi tevékenység érdekében kifejtett, illetve a 

fővállalkozói tevékenységek esetében viszonylag csekélyek, az alvállalkozók esetén lehetnek jelentősek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Pápai József. 

 73 

Vállalkozási egység: Gépészet 
 

Csoport kategória: belső alvállalkozó 

 

1. Források és díjképzés elve (költségalapú, összehasonlító, teherviselő-képesség függő) 

• A Forgalom a belső megrendelője, cél, hogy költség alapú normatív díjkalkuláció 

legyen. 

• Külső vasút társaság is lehet megrendelő. Amennyiben forgalmai szolgáltatást 

komplex módon rendel meg, akkor az ezen belüli gépészeti díj képzése nem 

különbözik a belső számára nyújtott szolgáltatás díjának képzésétől. Amennyiben 

csak a Gépészet a megbízott, akkor ez megállapodásos ár lehet.  

• A Gépészet természetszerűleg élhet nagy volumenű megrendeléseknél a 

díjcsökkentés lehetőségével. 

 

Minden vállalkozási egységgel szemben eredménykövetelmény kerül megfogalmazásra. 

Az esetlegesen képződő nyereség meghatározott része marad a Gépészetnél, az e feletti 

nyereség a MÁV Központ rendelkezése szerint kerül felhasználásra.  

 

2. Belső vállalkozás (szolgáltatás) tartalma 

• Elsődlegesen a Forgalm igényét kell, hogy kielégítse a MÁV tulajdonában álló, 

vagy bérelt és tovább bérbe adott gördülő állományból. A gördülő állományon 

kívül a mozdony személyzetet, a műszaki kocsi vizsgálatot, a kocsi tisztítást 

együttesen adja szolgáltatásként. Ez a gördülő állomány működőképes és 

menetkész állapotában történő átadását jelenti. Ezen túli szolgáltatásokban is meg 

lehet állapodni. 

• Vontatás, (ehhez kapcsolódik a diesel, illetve villamos energia felhasználás). 

• Kifelé is bérbe adhat a Forgalmon át, vagy közvetlenül, attól függően, hogy külső 

igénybevevő milyen típusú szolgáltatást igényel, forgalmit is és gépészetit is, vagy 

csak gépészetit. 

• A Gépészet más vasút társaságtól vagy más magán társaságoktól is kocsit bérbe 

vehet, illetve számukra bérbe adhat. 

• A Forgalom tartós bérletbe csak a Gépészeten keresztül bérel kocsit. 

 

3. Vállalkozói szabadság (befelé/kifelé történő vállalkozások, prioritások, megkötések) 

• A Gépészet számára prioritást a forgalom ad, a külső teljesítés - erőforrás korlátok 

miatti - esetleges sorolása a SZEFU, ÁFU és a Forgalom együttes feladata, a 

Gépészetnél etekintetben már nem lehetséges önálló mérlegelés. 

 

• A befelé történő szolgáltatásnál a divízió vállalkozói szabadsága a következő: 
 

1. tevékenységi kör • fix 

2. vevő • fix 

3. ár • normatív és diszkriminatív mentes 

4. forgalmazási volumen • keret-megállapodásban rögzített 

5. a szolgáltatás földrajzi 

kiterjedése 
• Magyarország bármely vasúti hálózati helye 

6. a szervezet területi 

elhelyezkedése (telephelyek) 
• szabad 

7. tárgyi feltételek • működtető vagyon tekintetében beruházási korlátja van átmenetileg, 

működtető vagyon forrásait maga képzi,  

• működtetett vagyon elemeknél a piacon vállalkozó SZEFU, ÁFU 

határozza meg az igényt,  
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• a MÁV által számára rendelkezésre bocsátott tárgyi eszköz 

összetételnél gépészeten belüli döntés, hogy milyen kocsi állományt 

javít, milyen kocsi állományt bérel, a keret szerződés keretén belül 

hogyan készül fel az adott évre, milyen az összetétele a kocsi 

állománynak egy adott időpontban stb. 

8. személyzet • a külső előírások keretein belül autonóm a személyi összetétel, 

szakképzettségi igény meghatározásában 

9. működési szabályok • külső szabályokon túl autonóm a Szervezet és Működési és Szakmai 

Szabályzatainak kialakításánál 

10. kapcsolódó szolgálta-tások • a gördülő állomány komplex szolgáltatás keretében történő 

rendelkezésre bocsátásán túli bármilyen szolgáltatás lehet kapcsolódó 

szolgáltatás külön megállapodás alapján, illetve önálló szolgáltatás 

lehet a komplex szolgáltatás bármely eleme 

 

11. minőségi követelmények • belföldi és nemzetközi minőségi előírásokat a forgalom ad mint 

megrendelő, ez minimális minőségi követelményt jelent, ezen felüli 

teljesítés lehetséges, aluli teljesítés nem. A minőséget garantálni kell. A 

nem igényelt, de teljesített minőségi többlet nem növeli az elszámolt 

díjat. 

 

4. Pénzeszközök felhasználása (tárgyi eszköz, anyag, szolgáltatás, személyi kifizetés) 

• A pénzeszközök felhasználását maga a kalkuláció és a normatív díjtételek 

határozzák meg. A norma elsősorban pénzügyi, de naturális adatokon alapul és éves 

díjtételben rögzített.  

• A pénzeszközök felhasználásánál konvertálási lehetőséggel rendelkezik. 

• Szoros elszámolásra vonatkozó kitétel induláskor nincs. A bevezetés átmeneti 

időszakában monitoring rendszerrel kell figyelni a tárgyi eszköz, anyag, 

szolgáltatás, stb. felhasználását, ez alapján lehet esetleges korlátozás. 

 

5. Működtető eszközök (szintentartás, pótlás, bővítés, fejlesztés) 

• A divíziónak a többlet eredményből és a működtető vagyon után elszámolt ÉCS-ből 

van saját pénzeszköze fejlesztésre. A működtető eszközöknél a szintentartás, pótlás, 

bővítés és fejlesztés egyaránt a divízió felelőssége a "megtermelt" és rendelkezésre 

álló szabad pénzeszközök erejéig. A saját maga által termelt források 

befektetéséből származó eredmény után a központ nem változtatja az árat. 

• A divízió által készített üzleti ajánlat alapján a divízió hozzájuthat központi 

fejlesztési pénzeszközökhöz. Az ebből történő fejlesztés eredményén a központ és a 

divízió meghatározott arányban osztozik. Az elszámolásnak több formája 

lehetséges, pl. díjtétel csökkentés vagy a pénzeszközök visszafizetése.  

 

6. Működtetett eszközök (szintentartás, pótlás, bővítés, fejlesztés) 

• A működtetett eszközöknél a divízió elsődleges feladata a szintentartás. A pótlás, 

bővítés, fejlesztés már központi döntés alapján történik, amihez szükséges az egyes 

területek igényeinek begyűjtése, amit a Gépészet tesz meg.  

• A szintentartáshoz szükséges felújítás vagy karbantartás költségeit a controlling 

szervezeti egység azonos módon figyeli. 

• A bérletbe adási díjat úgy kell meghatározni, hogy abba akár a lízing, akár a bérlés, 

akár pedig a saját gördülő állomány karbantartása, illetve felújítása beleférjen és a 

Gépészet tudjon mérlegelni a gördülő állomány biztosítási módjai között. 

 

7. Szabad pénzeszközök (megtakarítás, forrásképzés, többlet bevétel) 

• A megtermelt pénzeszközök felhasználásának időbeni eltolása lehetséges, akár 

naptári éven túl is. 
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• Belső kölcsönzés divíziók között nem lehetséges, az Rt központ és divízió között a 

központi pénzgazdálkodási rendszeren keresztül lehetséges a pénz igénylés illetve a 

pénz átadás. 

• A divíziók számára a pénzpiaci műveletek tilosak. 

 

8. Megújulási és kockázati fedezetet tartalmazó üzleti kalkuláció elemei 

• kockázati pénzeszközt nem képez (saját elhatározású és forrású bővítések és 

fejlesztések, illetve központi elhatározású és forrású diktált bővítések és 

fejlesztések), hanem a megkapott pénzeszközök korrekt felhasználásával 

lebonyolító jellegű tevékenységet határoz meg és végez el 

• megújulási fedezet (divízió hatáskörbe adott szintentartás és pótlás) a divíziónál 

megtermelt, díjkalkulációba beépített források illetve üzleti ajánlat alapján a 

központtól kapott források terhére képez 

• működési keretköltségek (a működéshez szükséges, adott munkaszervezési szinten 

és volumennél fixnek tekinthető szervezeti, telephelyi költségek) és a lineáris 

költségek (tevékenység végzésével, a szolgáltatás mennyiségi és minőségi 

paramétereivel arányos költségek) a megkapott forrásokon belül elkülönülten 

kezelendők 
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Vállalkozási egység: Pályavasút 
 

Csoport kategória: belső alvállalkozó 

 

 

1. Források és díjképzés 

• A tevékenységek egy részénél megrendelő az állam, amelyik a kincstári vagyont 

képező infrastruktúrának kapacitás kínálat fenntartását, illetve pályaépítést (?) 

rendel meg és ennek fejében, ennek műszaki tartalmát meghatározva fizet. 

• A kereskedelmi vasút a megrendelő, külön megrendelés alapján, amelynél a 

díjképzés elve az igénybevétellel arányos tarifarendszeren alapul. 

• Harmadik fél lehet megrendelő, aki az infrastruktúrát igénybe kívánja venni és 

eldöntendő, hogy a forgalom keresztül rendelje meg a pályát, vagy pedig a pályán 

keresztül rendelje meg mindazt, ami a pályán túl a forgalomból, üzemirányításból is 

szükséges. Megrendelési pontot kell ez utóbbi esetben értelmezni a pályavasútnál. 

Az igénybevétel arányos díj is költségalapú.  

 

Minden vállalkozási egységgel szemben eredménykövetelmény kerül megfogalmazásra. 

Az esetlegesen képződő nyereség meghatározott része marad a Pályavasútnál, az e feletti 

nyereség a MÁV Központ rendelkezése szerint kerül felhasználásra.  

 

2. Belső vállalkozás tartalma 

• Műszaki állapot fenntartása, melybe beleértendő a pálya, a biztosító berendezések, 

az energia ellátó hálózat felügyelete, karbantartása, illetve a TEB területen a 

működtetés. 

• Új pálya építése, fejlesztése, átépítése. (?) 

• Az infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása a kereskedelmi vasút vagy 

harmadik fél megrendelése alapján. 

• Szabad kapacitása terhére építési, szerelési, kivitelezési vagy egyéb tevékenység 

végzése (pl. iparvágánynál). 

 

 

3. Vállalkozói szabadság 

• A Pályavasút vállalkozói szabadsága egyrészt a szervezet területi elhelyezkedése, 

másrészt a működtető tárgyi feltételek meghatározása illetve ezekkel való 

gazdálkodás, a személyzet meghatározása, foglalkoztatása, saját belső működési 

szabályzataik kialakítása, amelynél a központilag szabályozott ügyek vagy a más 

szakterület által szabályozott ügyek korlátozzák ezt a szabadságot. 

• Többletbevételre tehet szert szabad kapacitásai terhére történő vállalkozásból, vagy 

ma még nem definiált kapcsolódó szolgáltatásokból. 

• Szolgáltatás végzésénél a pályavasút szabadsága a következő:  

 
1. tevékenységi kör • a profil fix, karbantartás és hozzáférés biztosítása az infrastruktúrához, 

illetve a pálya építés (?)  

2. vevő • vevője az állam, a kereskedő vasút és harmadik fél 

3. ár • az ár illetve a díjmegállapítás módja minden olyan esetben, ahol a 

műszaki berendezés állapota illetve a tulajdonosi szándéktól függő a 

karbantartó, építő tevékenység a műszaki tartalom alapján egyedileg 

meghatározott, 

• az infrastruktúra rendelkezésre bocsátásával összefüggő tevékenység 

esetén a díjképzés elve az igénybevétel arányos díj megállapítása, 
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amely különböző formában jelenhet meg, így eseti díjként is, de 

átalánydíjként is 

4. forgalmazási volumen • a karbantartási és építési feladat a használattól, az időjárástól, a korábbi 

munkák minőségi színvonalától függ és nagyjából a műszaki adatok 

alapján előre meghatározható. Jelentősen befolyásolja a tulajdonosi 

szándék 

• a kereskedő vasút számára történő hozzáférés biztosítása a kereskedő 

vasúttal kapcsolatos tulajdonosi szándékok függvénye illetve az alap 

szolgáltatásban történő megállapodásból vezethető le 

5. a szolgáltatás földrajzi 

kiterjedése 
• pályával előírt 

 

6. a szervezet területi 

elhelyezkedése (telephelyek) 
• gazdasági optimalizáció alapján határozható meg. A racionalizálási 

döntések ezzel kapcsolatban a pályavasút belső ügye, kivéve ha mások 

számára többlet költséget okoz a pályavasúton belüli racionalizálás, ez 

esetben MÁV szintjén optimalizálandó 

7. tárgyi feltételek • A működtetett vagyon adott, a kincstári vagyon. 

• A működtető vagyon tekintetében azok szintentartására, fejlesztésére 

saját maga képez forrásokat. 

 

8. személyzet • a külső előírások keretein belül autonóm a személyi összetétel, 

szakképzettségi igény meghatározásában 

9. működési szabályok • Szervezeti és Működési Szabályzatát, ahhoz kapcsolódó belső Szakmai 

Szabályzatokat, munkaköri leírásokat maga alakítja ki. 

• Az ügyvitelre vonatkozó szabályokat kívülről kapja a MÁV-on belül, 

központi előírások alapján. 

• A munkavégzés módjára vonatkozó Szakmai Szabályokat más 

szakterületekkel együttesen alakítja ki és Rt szintű jóváhagyás után 

léptethető életbe. 

10. kapcsolódó szolgálta-tások • a karbantartás illetve az általa végzett szolgáltatáson belül szabadon 

vállalkozhat, amennyiben erre a kereskedő vasút részéről igény 

mutatkozik 

11. minőségi követelmények • a teherbíró képesség, sebesség, biztonság, az előírt követelmények, 

amelyek egyben forrás biztosítási kérdések, részben pedig működtetési 

kérdések 

 

 

4. Pénzeszközök felhasználása (tárgyi eszköz, anyag, szolgáltatás, személyi kifizetés) 

• A pénzeszközök felhasználását az évenkénti tervben rögzítettek szerint kell 

végezni, melyek műszaki tartalma alapján kap a pályavasút a költségvetéstől 

pénzeszközt. Ez a pénzeszköz jóllehet pénzeszköz formájában van jóváhagyva, 

mégis a műszaki tartalma a kötött a pályavasút számára.  

• Konvertálási lehetőség a műszaki tartalom megvalósulása mellett lehetséges. 

• Szoros elszámolás abban az esetben szükséges, amennyiben projekt jellegű a 

munkavégzés, különösen a pályaépítési, fejlesztési munkáknál. 

 

5. Működtető eszközök (szintentartás, pótlás, bővítés, fejlesztés) 

• A működtető eszközök esetében a pályavasútnak teljes felelőssége van, ezért 

célszerű tervében is a működtetéssel összefüggő költségeket és a működtetett 

vagyon karbantartására, felújítására fordítandó részeket külön kezelni, amelyek 

nem szabad, hogy a tulajdonosi teherviselő képességtől függőek legyenek, hanem a 

rendelkezésre bocsátott pénzeszköztől elkülönítetten felelősséggel felhasználandók. 

Itt értelmezni kell a működtető eszközök értékcsökkenési leírását, szintentartásához 

szükséges pénzeszközöket, stb. 
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6. Működtetett eszközök (szintentartás, pótlás, bővítés, fejlesztés) 

• A működtetett eszközök tekintetében a felelőssége a pályavasútnak a korrekt 

igényfelmérésben és költségvetés készítésében van, a rendelkezésre bocsátott 

pénzeszköz gondos elhasználásában, nem terheli azonban felelősség, hogy a korrekt 

igényfelmérés és meghatározással megegyező-e a forrás biztosítás, vagy ettől 

eltérő, esetleg kisebb mértékű. 

 

7. Szabad pénzeszközök (megtakarítás, forrásképzés, többlet bevétel) 

• A szabad pénzeszközök tekintetében az időbeli eltolás naptáron belül és naptáron 

túl is lehetséges. 

• Belső kölcsönzés divízió között nem lehetséges csak az Rt központi 

pénzgazdálkodási rendszeren keresztül lehet pénzt igényelni illetve pénzt átadni. 

• A Pályavasút számára pénzpiaci művelet tilos. 

 

8. Megújulási és kockázati fedezetet tartalmazó üzleti kalkuláció elemei 

• kockázati pénzeszközt a Pályavasút nem képez, hanem elsősorban a megkapott 

pénzeszközök korrekt felhasználásával lebonyolító jellegű tevékenységet határoz 

meg és végez el 

• megújulási fedezetet saját eszközei tekintetében képez, illetve üzleti ajánlat alapján 

a központtól kapott források terhére végezhet megújulási tevékenységet,  

• működési és működtetési illetve lineáris költségek a megkapott forrásokon belül 

elkülönülten kezelendők. 

 

Nyitott kérdések 

 

1. Statikusan működő pályavasút? 

 

A működési modell mind a Pályavasutat, mind pedig a Kereskedő vasút vállalkozású 

egységeit a jelenleg érvényes elhatározással tartalmazza.  

 

A modell megvitatásakor felmerült a kérdés, hogy az 1998. utáni időszakra vonatkozóan 

nem kellene-e már most az EU komfort elhatárolás szerinti modell leírását elkészíteni. A 

kidolgozandó modell figyelembe vehető lenne a Kereskedő vasút vállalkozói egységei 

hatásköreinek és kapcsolatrendszerének véglegesítésekor. 

 

2. A Kereskedő vasút és a Pályavasút irányítási és hatásköri struktúrája azonos vagy 

eltérő legyen-e az 1998-as állapotban? 

 

Jelen modellben a Kereskedő vasút önálló eredménykövetelménnyel rendelkező üzletágak 

és szakigazgatóságok halmaza. Összehangolt működésüket a belső piaci szabályok és az 

egymás közti megállapodásaik biztosítják. Külön - direkt beleszólási hatáskörrel 

rendelkező - irányító, koordináló vezetési szint, valamennyi egység egyidejűleg tartozik a 

Head office-hoz. 

 

Jelen modell részleteinek további kidolgozása a Pályavasút vonatkozásában két alternatív 

irányban történhet: 

• "A" alternatíva: a Pályavasút vállalkozói egységek halmaza: szakigazgatósági 

csoport. Eredménykövetelményt a csoport egyben kap. A Pályavasút egységei a 

Kereskedő vasút e tárgyban képviseletre kijelölt képviselőjével - a forgalommal - 

nem külön-külön állapodnak meg, hanem egyben. 
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A Pályavasút vállalkozói egységei kisebb szabadságfokkal rendelkeznek, mint a 

Kereskedő vasút vállalkozói egységei: Működésükbe, kapcsolataikba, 

pénzeszközök adott részének felhasználásába külön vezetői szint direkt módon 

beleszólhat. E szint rendelkezik pénzeszközök átcsoportosítási jogával is. 

 

A csoporttagok nem külön-külön, hanem egyben az őket irányító, koordináló 

vezetővel együtt képeznek egy decentrumot, amely egy egységként tartozik a Head 

office-hoz. 

• "B" alternatíva: A Pályavasút vállalkozási egységei ugyanúgy kezelendők, mint a 

Kereskedő vasút egységei.  

 

Lehet természetesen a címbeli kérdést fordítva is kezelni: szükséges-e kialakítani a 

Kereskedő vasút vállalkozói egységei felett a Pályavasútéhoz hasonló irányítási szintet?! 

 

3. Célszerű-e és várhatóan milyen időhorizonton érvényes az Üzemirányítás és a 

Forgalom mai feladatstruktúrája?  

 

. A kérdés részben az 1.sz. nyitott kérdéshez kapcsolódik, részben pedig a vállalkozói 

egységek "szabadsága és korlátai" összetevőinek tárgyalásakor merült fel. 

 

 

Összegzés 

 

A MÁV új stratégiájának három fő alkotó elemei 

• a piaci részstratégiai, 

• a gazdálkodási részstratégia, 

• az irányítási és szervezeti részstratégia. 

 

Ez utóbbi megvalósításához szükséges működési modellek valamennyi üzletágai 

szakigazgatóságra elkészültek. Az alternatívák és nyitott kérdések megvitatása és 

megválaszolása után az egységenkénti működési modellek véglegesíthetők. 

 

Ezt követően a hangsúly e területeken a működési modellek megvalósítására helyeződik át.  

 

Ezzel párhuzamosan szükséges a működési modellek kiterjesztése a háttér szolgáltatókra, a 

szatellit egységekre, valamint a Head office-ra. Ezek együttese alkotja a MÁV vállalatcsoport 

működési modelljét.  
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A megrendelő teljesítő viszony (MTV) 

Számvitel - elméleti kérdései 

 

1) Az MTV megvalósításának célja: 

 

A MÁV Rt. szervezetén belül elkülönített tevékenységet végző egységek 

(profitcentrumok) költségérzékenységének javítása 

• a gazdasági önállóság biztosításával, 

• a felelősség évényesíthetôségével. 

 

2) Az MTV kialakításának feltételei: 

 

a.) A gazdasági önállóság biztosítása 

 

A gazdasági önállóság természetesen - a döntési hatáskörök függvényében - 

korlátozott, amelyet a hatáskörök meghatározásánál mérlegelni kell. 

 

A gazdasági önállóság értelmezhető és érvényesíthető 

• a fôprofitcentrumok szintjén  

• a fôprofitcentrumon belül a fôprofitcentrum és alprofitcentrumok között és 

• az alprofitcentrumok szintjén. 

 

A főprofitcentrumokat és alprofitcentrumokat a MÁV RT jelenlegi illetve jövőbeni 

szervezete alapján kell kialakítani a pályavasút és vállalkozó vasút elhatárolást is 

figyelembe véve. A MÁV RT valamennyi szolgálati főnökségét be kell sorolni a fő-, 

illetve alprofitcentrumok közé a döntési és felelősségi jogköre meghatározásával 

együtt. A döntési jogkörnek tartalmaznia kell szolgálati főnökség szintjén a 

megrendelés és a teljesítés jogkörét 

•  főprofitcentrumok, 

• azonos főprofitcentrumon belüli alprofitcentrumok, 

• különbözö főprofitcentrumon belüli alprofitcentrumok 

között. 

 

b) A felelősség érvényesíthetősége: 

 

A felelősség érvényesíthetőségnek feltétele a gazdasági eredmény számbavétele. 

A profitcentrumok gazdasági eredményeként a MÁV Rt. eredményéhez történő 

hozzájárulást tekintjük. Ezért a profitcentrumok eredményét főnökségek, 

alprofitcentrumok, illetve főprofitcentrumok szintjén kell kimutatni úgy, hogy 

összesített eredményük a MÁV RT eredményével egyezzen meg. 

 

A gazdasági eredmény meghatározásához szükséges 

 

• a létrehozott teljesítmény mérhetősége mennyiségben és értékben, 

• az igénybevett ráfordítások (beleértve a belső szolgáltatásokat is) számbavétele 

értékben. 
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Egy profitcentrum által létrehozott teljesítmény lehet 

• MÁV Rt-n belül más profitcentrum által történő értékesítéshez nyújtott 

szolgáltatás, 

• közvetlenül külső fél részére értékesített teljesítmény  

 

 

Azaz a profitcentrum eredménye = 

 (+) más profitcentrum részére adott MTV szolgáltatás teljesítményértéke, 

(+) kűlső fél részére értékesített teljesítmény bevétele, 

(-) saját (kűlső fél és más profitcentrum részére végzett) tevékenység költsége és 

ráfordítása, 

(-) más profitcentrumtól kapott MTV szolgáltatás teljesítményértéke. 

 

A MÁV Rt-n belül más profitcentrum által történô értékesítéshez nyújtott szolgáltatás 

mérése jelenleg sem mennyiségben, sem értékben nem történik meg. Ennek alapvető 

oka, hogy  

 

• nem kerültek megfogalmazásra azok a termékek és szolgáltatások, amelyeket 

egyik profitcentrum a másiktól megrendelhet, (termék és árkatalógus 

kidolgozandó) 

• nem kerültek meghatározásra a profitcentrumon belüli és az egyes 

profitcentrumok közötti kapcsolatok, azaz hogy mely profitcentrum lehet 

megrendelő és ki lehet teljesítő, illetve ki kitől rendelheti meg a teljesítményeket. 

 

Ez a két kérdés szorosan összefügg egymással, amelyre vonatkozó alapvető 

követelmény az átláthatóság biztosítása.  

 

Döntés. A profitcentrumok kijelölése, a profitcentrumok közötti kapcsolatok 

meghatározása oly módon, hogy a fentiekben leírt követelmények teljesüljenek. 

 

1. sz. feladat: A profitcentrumoknak más profitcentrumok által történő 

értékesítéséhez nyújtott szolgáltatások meghatározása mennyiségben és 

értékben. 

2. sz. feladat: Az MTV számvitelének kialakítása 

Az 1.sz. feladat meghatározásánál többlépcsős megoldást javaslok. Először a 

főprofitcentrumok szintjén a legátfogóbb szolgáltatások kerüljenek meghatározásra és 

bevezetésre. A működtetés 2 éves tapasztalata alapján kerüljön továbbfejlesztésre és 

részletezésre az MTV elszámolás. 

 

3) Az MTV működtetésének feltétele 

 

• gazdálkodási jogkör szerinti eszközök meghatározása és biztosítása, 

• motivációs eszköz alkalmazása, 

• a profitcentrumok eredményének rendszeres ellenőrizhető kimutatása, 

• az eredmények rendszeres (a kísérleti időszakban félévenkénti)korrekt kiértékelése 

 

A profitcentrumok eredménye rendszeres, ellenőrizhető kimutatásának feltétele: 

- a profitcentrumok egymásnak végzett teljesítményeinek rendszeres bizonylatolása, 

ellenôrzése, összesítése 

- a profitcentrumok eredményének könyvelési adatok alapján történő meghatározása, 
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- profitcentrumok, illetve MÁV Rt. szinten a fôkönyvi adatokkal történô egyezôség 

ellenőrzése (ne forduljon elô, hogy minden profitcentrum eredményessége ellenére 

a MÁV Rt. eredmény-követelmény nem teljesül). 

 

Fenti követelményeket kielégítô megoldás kizárólag a számvitel rendszerében valósítható 

meg. 

A számvitel rendszerében történô megoldás a tervezés és kontrolling legbiztosabb és 

megbízható verifikációja. 

 

Az 1. sz. feladat megoldása 

 

A profitcentrumoknak más profitcentrumok által történő értékesítéséhez 

nyújtott szolgáltatások meghatározása mennyiségben és értékben. 

 

a) A teljesítmények mennyiségi meghatározása 

 

• A teljesítmény számbavételének alapja a kalkulációs egység.  

A kalkulációs egység (termék, szolgáltatás) kijelölésénél a technológia 

meghatározó. 

 

• A kalkulációs egység kijelölését a megrendelô és a teljesítő részéről 

kölcsönösen egyeztetten kell meghatározni. A minőségi követelményeket - a 

felelősség meghatározásával - a szerződésben kell rögzíteni. 

 

• A kalkulációs egységet a legkisebb - még kalkulálható - technológiai egység 

szintjéig kell tudni értelmezni, illetve leképezni. 

 

A kalkulációs egység lehet 

- egyedi eszköz szintű, 

- főnökség szintű, 

- alprofitcentrum szintű, 

- regionális technológiai szintű (RV-i), 

- hálózati (főprofitcentrum) szintű 

 

A fôprofitcentrumok szintjén kell leképezni pld.  

- a vasúti jármű bérlet, 

- a vonattovábbítás, 

- a pályahasználat, 

- a forgalmi szolgálat biztosítását, stb. 

 

Ezen esetben is lehetőség van differenciálásra, a fôprofitcentrumon belüli 

alprofitcentrumok hozzájárulásának meghatározására, a fôprofitcentrum és az 

alprofitcentrumok közötti elszámolásra. 

 

A főnökségek szintjén kell meghatározni (és a főnökségek közötti szerződésekben 

rögzíteni) az egyedi megrendeléseket: gyártás, javítás, közúti szállítás, stb. 

 

b) A teljesítmények értékbeni meghatározása történhet 

 

• tényleges költségen, 

• kalkulált értéken. 
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A tényleges költség alkalmazása: 

- a MÁV RT szintű tényleges költséggel történő egybeesést biztosítja az 

eredményesség értékelésekor, de 

- az utólagosan megállapítható tényleges költség nem ismert a 

megrendelések időpontjában, azaz a megállapodások megkötésekor 

nem alkalmazható, 

- nem biztosított a gazdálkodási felelősség.  

 

A kalkulált értéken történő elszámolás: 

- minden profitcentrum eredményességét értékelhetővé teszi, 

- a kalkulált értéken tervezhetővé teszi az eredményt a szolgáltatónál és 

a költséget a szolgáltatást igénybevevőnél, így,  

- érvényesíthető a gazdálkodási felelősség. 

 

A kalkulált érték lehet 

- tervezett közvetlen önköltség, vagy 

- fedezettel növelt tervezett közvetlen önköltség szintű. 

 

A fedezet tartalma lehet : 

- szakági általános költségek,  

- MÁV központi irányítás költségei,  

- MÁV általános költségek,  

- nyereség/veszteség,  

- motiváció hányad. 

 

(A motivációs célból esetleg eltérített fedezeti hányad veszélyekkel jár. MÁV 

szinten minden esetben 0-ra kell beszabályozni. Alkalmazását a bevezetéskor 

egyáltalán nem javaslom.) 

 

A fedezetet a vezérigazgatóság Head office határozza meg. 

 

A fedezettartalom a profitcentrumok elszámolásában nem lehet teljes körű. 

Nem tartalmazza a fedezet a Head office által meghatározott szakszolgálati, vagy 

központi körben elszámolt speciális költségeket, ráfordításokat.  

Az MTV-be be nem vont költségeket és ráfordításokat közvetlenül viseli a Head 

office által megjelölt végtermék jellegű kalkulációs egység.  

 

Közvetlen önköltség szintű tervár esetén: 

- az elszámolás egyszerűbb 

- a profitcentrumoknál érvényesül a ráhatás elve 

- a piaci árakkal nem összehasonlítható 

Alkalmazása esetén a fedezeti hányaddal az értékesítés árbevételét kell 

csökkenteni. 

 

A fedezettartalmú tervár esetén: 

- az elszámolás bonyolultabb,  

- az alkalmazott belsô ár a piaci árakkal is összehasonlítható, 

- a fedezettartalomnak a profitcentrumokra terhelésénél nem érvényesül 

a ráhatás elve. 
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A fedezettartalom alkalmazása esetén a fedezeti összeggel tény szinten is meg kell 

terhelni a profitcentrumokat az összes közvetlen költség arányában. 

 

A piaci árakkal történő összehasonlíthatóságnak abból a szempontból van jelentősége, 

hogy eszközök, szolgáltatások igénybevételénél a MÁV Rt- n kívüli kapacitásokkal is 

számoljunk. Az így kialakuló versenyhelyzetben azonban célszerű bizonyos 

mértékben előnyt adni a belső szolgáltatóknak. Figyelembe véve az általános jellegű 

költségek rugalmasságát, az ajánlott külső árakat akkor célszerű elfogadni, ha az 

alacsonyabb a belső szolgáltatók közvetlen önköltségen számított áraival. Mindezek, 

valamint a fenti előnyök és hátrányok figyelembe vételével a közvetlen önköltség 

szintű tervár alkalmazását látom célszerűnek. 
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2. sz. feladat megoldása: 

 

Az MTV számvitelének kialakítása 

 

A számvitel rendszerében történô megoldás feltétele: 

a/ a számviteli elszámolás bizonylatolása, 

b/ számviteli törvényi elôírások betartása, 

c/ alaptevékenység önköltségszámításának a számviteli törvényi előírások szerinti 

megvalósítása, 

d/ alkalmas elszámolás - technikai megoldás kidolgozása. 

 

a) A számviteli elszámolás bizonylatolása 

 

• A számviteli elszámolás bizonylata a „belsô számla”. 

• A belsô számla kiállítása a teljesítô profitcentrumok feladata. 

• A számviteli elszámolás feltétele a belsô számlának a megrendelô 

profitcentrum által történô elismerése. A belsô számla elismerése annak 

igazolása, hogy a szerzôdéses feltételeknek megfelelô szolgáltatás teljesítése 

megtörtént, s a belsô számlában foglalt ellenérték meghatározása megfelel 

az ármeghatározás szerzôdéses feltételeinek. 

• A belsô számla kiállítását és elismerését úgy kell idôben ütemezni, hogy az 

elszámolása a fôkönyvi zárlat elôtt megtörténjen. 

 

b) A számviteli törvényi előírások betartása  

 

A Számviteli Törvény elôírásai szerint a saját termelésű készletek, a saját 

teljesítmények értéke a mérlegben csak közvetlen önköltségen mutatható ki: 

 

• Az eredménykimutatás szerinti (költségnemenkénti) költségeket és 

ráfordításokat a felmerülés helyén kell kimutatni, azaz kétszeres elszámolás 

nem lehetséges. 

• A termék, szolgáltatás közvetlen önköltsége nem tartalmazhat 

halmozódásokat, fedezetet. 

 

Tehát olyan elszámolás technikai megoldást kell találni, amely fentieknek is 

eleget tud tenni, illetve a halmozódásokat automatikusan kiszűri. 

 

c.) Alaptevékenység önköltségszámításának a számviteli törvényi előírások szerinti 

megvalósítása 

 

Az önköltségszámítást megalapozó költségelszámolásnak biztosítania kell, 

hogy a szállítási technológia szerinti valamennyi eszköz és tevékenység 

költsége az MTV elszámolását nem tartalmazó módon továbbra is 

rendelkezésre álljon. E gyűjtési rendszer képezi ugyanis az alapját az 

önköltségszámításnak, utókalkulációnak, s így az MTV díjai 

meghatározásának. 
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d) Az MTV elszámolás-technikai megoldása  

 

Az MTV megvalósítására alkalmas elszámolás-technikai megoldás a saját 

termelésű készletek elszámolásához hasonló oly módon, hogy a 

profitcentrumok szintjén meg kell engedni a kalkulált értéken történő 

számbavételt.  

 

A teljesítmények igénybevétele a megrendelőnél a megállapodás szerinti 

(kalkulált) értéken történik. 

 

A teljesítőnél felmerült összes költség mind pozitív, mind negatív irányban 

eltérhet a kalkulált értéktől. 

 

Amennyiben a tényleges ráfordítás nagyobb, mint a kalkulált érték, a teljesítő 

eredményét rontja, ellenkező esetben javítja. 

 

A belsô szolgáltatások ellenértékét az egyes vertikumok között az erre kijelölt 

virtuális számlán (az 59-es számlacsoportban) bonyolítjuk le. Ez  

- a teljesítônél hozamként, 

- a megrendelônél költségként jelenik meg. 

 

Az 59-es számlacsoportban az alábbi új számlát kell megnyitni:  

 

596 MTV alapján tovább hárított belső szolgáltatás kalkulált 

(megállapodás szerinti áron) 

 

A 69-es számlacsoportban az alábbi új számlát kell megnyitni: 

 

696 MTV alapján más profitcentrum részére végzett munka átterhelési 

ellenszámla 

 

Könyvelés a teljesítőnél (megállapodás szerinti kalkulált értéken) 

 

T 596/696/tevékenység   K 596/6../tevékenység 

 

Könyvelés a megrendelőnél /megállapodás szerinti kalkulált értéken) 

 

T 596/6../tevékenység  K 596/696/tevékenység 

 

A tevékenységek elkülönítése az X számlaosztály 7000-7999 tevékenységi 

sorain történik. A tevékenységek tartománya a jelenlegi rendszer szerint kerül 

megosztásra a profitcentrumok között, azaz: 

7000-7199 valamennyi szakszolgálat által igénybevett és végzett (nem 

alaptevékenységi) szolgáltatás 

7200-7299 személyszállítás által igénybevett szolgáltatás 

7300-7399 áruszállítás által igénybevett szolgáltatás 

7400-7499 forgalom által igénybevett és végzett szolgáltatás 

7500-7599 gépészet által végzett és igénybevett szolgáltatás 

7600-7699 pályagazdálkodás által végzett és igénybevett szolgáltatás 

7800-7899 távközlő és bizt.ber. szolgálat által végzett és igénybevett 

szolgáltatás 
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Az egyes szakterületek tervezési rendszere az átalakulást követően 

 

A Személyszállítási Szakigazgatóság piaci kapcsolatai 

(tervezés) 

 

Tervek:  

 

1. Külső piaci kapcsolataiból adódó kereskedelmi terv. 

 

Kimunkálásra kerülnek az alábbi mutatók: 

Utasfő, 

utaskilométer, 

bevétel, 

átlagos utazási távolság, 

fajlagos menetdíj bevétel.  

 

2. Belső piaci partnerek felé történő megrendeléshez készül: 

Menetrendterv, SZVÖR. 

 

3. Szolgáltatás partnerek felé: 

Menetkedvezmények nyújtása. 

 

Megrendelések 

Forgalom Gépészet Háttérszolgáltatók 

Menetrendszerkesztés, Kocsinap. Főkönyvelőségi munka. 

forgalom lebonyolítás,  Beruházás bonyolítás. 

jegyvizsgálói óra,  Informatikai szolgáltatás. 

állomási pénztári óra,  Távközlési szolgáltatás. 

állomási információ szol-

gáltatás, 

 

 Jóléti tevékenység. 

fővállalkozói tevékeny-ség 

szervezése. 

 Oktatás. 

  Anyagbeszerzés. 

 

Forgalom lebonyolítás: menetrendi időszakra menetrend szerinti vonatközlekedtetés. 

 

Jegyvizsgálói óra: a jegyvizsgálók vonaton töltött ideje (kivéve az IC vonatokat). 

 

Állomási információ szolgáltatás: hangosbemondás, információs táblák kezelése és állomási 

információs személyzet munkája. 

 

Fővállalkozói tevékenység: a gépészeti és a pályafenntartási szakszolgálat személyszállítás 

érdekében végzett munkájának szervezése, koordinálása. 

 

Kocsinap: SZVÖR szerinti vonat összeállításhoz szükséges kocsimennyiség menetrendi 

időszakra (motorkocsi is).  
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Tervezés menete 

 

Első menetben piaci igények alapján megtervezett utasfő és utaskilométer teljesítményekhez 

meghatározzuk a szükséges kocsimennyiséget. Az igényeket egyeztetjük a gépészeti 

szakszolgálattal és a rendelkezésre álló kapacitás alapján rendeljük meg a forgalmi 

szakszolgálattól a fent megnevezett szolgáltatásokat. 

 

A tervek egyeztetésére vonatkozó kapcsolatok kialakítása az új szervezeti struktúra 

jóváhagyása után lehetséges.  
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Az Árufuvarozási Szakigazgatóság tervezési rendszere 

 

Az Árufuvarozási Szakigazgatóság teljesítmény tervét a nemzetgazdaság szállítási igényeinek 

és a fuvarpiaci helyzethez igazodva állítja össze. 

 

A tervezésünk során figyelembe vesszük úgy a belföldi és a nemzetközi viszonylatokra 

vonatkozó gazdasági prognózisokat, előre jelzéseket, a MÁV Állam szerződésben foglaltakat. 

 

Az elszállítandó árutonnát már az 1997. évre vonatkozóan a TÉTI-ken keresztül állomási 

szintre bontva alulról felfelé jövő tervezéssel állapítottuk meg. 

 

Tervezésre kerül forgalmak szerinti bontásban: az elszállítandó árutonna, árutonna km, 

átlagos szállítási távolság, a tarifapolitikában foglaltaknak megfelelően a bevétel és fajlagos 

bevétel. 

A tarifapolitikánk kiinduló pontja az elmúlt időszak tény adatai, valamint a KHVM mint 

tulajdonos által számunkra meghatározott a MÁV Állam szerződésben foglalt tarifa emelés 

mértéke. A mellékdíjak illeszkednek a tarifapolitika igényeihez. 

 

A kedvezmény politikánkat differenciáltan forgalmanként és árunemenként külön-külön 

határozzuk meg. 

 

Az áruforgalom lebonyolításához szükséges kocsi mennyiséget a fuvarlevelek 

feldolgozásából rendelkezésre álló bázis adatok alapján a tervezett árutonnára árunemre és 

közép-pályaszámra határozzuk meg, úgy hogy a kocsiigényes áruforgalmunkat MÁV 

vasútintézeti kocsikkal kívánjuk lebonyolítani. 

A Gépészeti Szakigazgatóságtól közép-pályaszámra rendeljük meg az éves átlagos üzemképes 

teherkocsi darabszámot. 

 

A Forgalmi Szakszolgálat részére átadásra kerülnek, az árufuvarozási teljesítmény adatokat 

forgalom szerinti bontásban. 

 

Az Árufuvarozási Szakszolgálat állagában lévő iparvágányok, rakterületek épületek 

felújítását, karbantartását a pályavasúttól rendeljük meg. 

 

A RPC-k árufuvarozási bevétel és teljesítmény adatait külön tudjuk értékelni. 
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Gépészeti Szakigazgatóság tervezési rendszere 

 

A Gépészeti Szakigazgatóság költség-, bevétel- és eredményterve feloszlik 3 divízió 

(Mozdonyszolgálati, Személyszállító járművek, Áruszállító járművek) és az 

Eszközgazdálkodási Osztály terveire. Gépészeti szakág elsősorban vontatási teljesítményeket, 

üzemképes személy- és teherkocsikat biztosít más kereskedelmi és forgalmi jellegű szakágak 

részére. A divizionális egységek szolgáltatásaikat a következő szakágak felé értékesítik:  

• Mozdonyszolgálati divízió – Forgalmi szakszolgálat felé 

• Személyszállító járművek divízió – Személyszállítási szakszolgálat felé 

• Áruszállítási járművek divízió – Árufuvarozási szakszolgálat felé. 

 

Ezektől a szakszolgálatoktól a tervezéshez a következő alapadatokat igényli:  

• Forgalmi szakszolgálattól: 

– forgalmi teljesítmény terv, 

– vontatójármű-igény mozdonysorozatonként havi, illetve napi bontásban, 

• Személyszállítási szakszolgálattól: 

– személykocsi-igény fősorozatonként 

• Árufuvarozási szakszolgálattól: 

– teherkocsi-igény középpályaszám szerinti bontásban 

 

A járműbiztosítási igényt mindhárom szakszolgálattól azonos értelmezésben dolgozó-, vagy 

üzemképes darabszámban kérjük. 

 

Az regionális vasutak és a Szakigazgatóság divíziói között kölcsönös megrendelő-teljesítő 

viszony áll fenn. 

 

A Gépészeti szakszolgálat tervei a következőkből állnak: 

Vontatási teljesítményterv és energiaterv vontatási nemenként és vonatnemenként. 

 

• Tevékenységi terv 

– divizionális szolgáltatások mennyiségi mérőszámai: 

 Mozdonyszolgálati divízió: mozdonynap vagy mozdonyóra és 

mozdonyvezetői óra 

 Személykocsi divízió: jármű üzemnap 

 Teherkocsi divízió: jármű üzemnap 

Mindhárom esetben a szolgáltatást teljes évre értjük. 

– karbantartási terv naturáliái, (forgóvázcsere, fővizsga stb.) 

– beruházási, felújítási terv mennyiségi mérőszámai, 

– selejtezési terv mennyiségi számai. 

 

• Költségterv 

– karbantartási költségek, 

– üzemeltetési költségek, 

– bérleti- és lízingdíjak, 

– értékcsökkenési leírás, 

– selejtezési tervek költségtényezői. 

 

• Bevételi terv: 

– szolgáltatások díjai, 

– bérbe adott eszközökkel kapcsolatos bevételek, 

– eladott eszközök, anyagok árbevétele. 
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• Készlettervek 

– beszerzés, 

– felhasználás 

– eladás, 

– készletszintek. 

 

• Fejlesztési tervek 

– beruházások, 

– felújítások, 

– lízingek, 

– selejtezések. 

 

A tervezés menete 

 

A szakigazgatóság terveinek elkészítésénél a következő hatásokat kell figyelembe venni: 

– A tényszerű felmérhető elmúlt időszak (bázisév) divízionális teljesítményei, költség és 

bevételi adatai. 

– A gépészeti szolgáltatások volumenének változása. 

– A költségnemek várható árindexei a Közgazdasági Főosztály által megadott, illetve az 

egyébként szakszerűen prognosztizált adatok alapján. 

– Érvényes karbantartási ciklusrendek. 

– Főnökségeken meglévő technológiai kapacitások (beleértve a létszám mennyiség és 

minőségbeli adatait is). 

– Technológiai fejlesztés, racionalizálások, szervezetfejlesztés várható hatásai. 

– A bázisidőszakban bekövetkezett változások, végrehajtott intézkedések tervidőszakra 

áthúzódó hatásai. 

– Az üzembe helyezett beruházások, megvalósított selejtezések, felújítások 

tervidőszakban felmerülő, illetve a bázisidőszakról áthúzódó hatásai. 

– A Kollektív Szerződés változásaiból bekövetkező közvetlen és közvetett hatások. 

 

A tervezés fázisai 

 

– Az éves várható főnökségi szintű adatok összegyűjtése költségek, bevételek és 

divizionális teljesítmények bontásában. 

– A főnökségek saját tervjavaslatainak összeállítása a bázisidőszak teljesítményeinek, 

volumenének és összetételének változatlan szintjének feltételezésével, a költség- és 

árindexek figyelmen kívül való hagyásával. A tervidőszakban csak esetlegesen 

bekövetkező változásokat (racionalizálás, beruházások, szervezetfejlesztés stb.) 

egyelőre figyelmen kívül kell hagyni. Azokat a változásokat, amelyek már nem 

(főnökségi vagy szakigazgatósági) feltételezésen, hanem érvényes döntésen alapulnak, 

már ebben a fázisban is figyelembe kell venni. A számszerű adatok mellett szövegesen 

röviden ki kell térni arra, hogy az ebben a fázisban képzett tervszámok miért térnek el 

a bázisidőszak várható értékeitől. 

 

– A főnökségek saját tervjavaslataiból a szakági szintű elsődleges tervszámok 

összeállítása, amelyek a főnökségi szintű feltételezések mellett értelmezhetők. 

 

– Az elsődleges szakági szintű tervszámok divizonális területekre való bontása, és 

átadása a divizók (+eszközgazdálkodás) részére. 

 



Pápai József. 

 92 

– A divizionális szolgáltatások várható volumen-változásának tervezése, a 

szolgáltatásokat igénybe vevő üzleti területek megalapozott igényei alapján. 

Megalapozott igényen elsődlegesen azt kell érteni, hogy az igényeket az igénybe 

vevők saját bevételi terveik alapján részükről finanszírozottnak tartják. A tervezésnek 

ebben a fázisában általában még igen sok szabadságfokú a beruházások, felújítások 

lehetőségeinek kérdése is, amely általában erősen kihat a karbantartási üzemeltetési 

költségek alakulására, sőt a szolgáltatások fizikai teljesíthetőségére, illetve különféle 

korlátozások (teljesítmény és sebességkorlátozások) bevezetésére a járművek 

felhasználhatóságának tekintetében. 

 

– A költségnemi indexek az előző pontban foglalt munkák időszaka alatt már általában 

ismertekké válnak, így a főnökségi tervszámok indexelésének folyamata a 

volumenváltozások kidolgozása mellett, időben párhuzamosan halad. Az egyes 

költségnemek (számlacsoportok) központilag előírt mértékét nem figyelmen kívül 

hagyva, erre az időszakra már előre haladott állapotban vannak a külső 

vállalkozókkal(JJ. Kft.-kel) az ártárgyalások is, amelyek a költségindexeknél szintén 

figyelembe veendők. 

 

– A főnökségi várható értékek pontosítása után, a részletes költégindexekkel és 

volumen-változásokkal módosított tervszámok a MÁV szintű jóváhagyás után a 

főnökségek részére kiadásra kerülnek, amelyek alapján a főnökségek elkészítik az 

előírt részletezésű terveiket. A részletes költségtervek mellett szerepeltetni kell, hogy 

ebből a költségtömegből milyen mennyiségű és minőségi szolgáltatást kell előállítani. 

 

– A főnökségi részletes költség, bevétel és teljesítményadatokat tartalmazó tervek 

szakági szinten összesítésre kerülnek. 

 

Beruházási és felújítási tevékenységek és azok költségei 

 

A felújítási, beruházási lehetőségek amortizációs ágon való kitermelése a vasút jelenlegi 

számviteli politikája és jelenlegi inflációs indexek mellett részben sem lehetséges, így ezen 

lehetőségek biztosítása jelenleg is túlnyomó részt a MÁV Rt. felső gazdasági vezetése útján 

történik. A járművekhez hitelfelvételek kamat- és tőketörlesztése, lízingdíjak is jelenleg is 

csak esetlegesen jelennek meg a szakszolgálati költségeink között. A tervezésnél figyelembe 

vett ilyen költségelemek részét képezik az adott szolgáltatás tervezett gépészeti átlagos 

önköltségének is. 

 

A vasúti járművekkel kapcsolatos beruházási és felújítási tevékenység és azok forrásai nem 

kerülnek felosztásra a főnökségek között, az azokkal kapcsolatos szerződéseket a divíziók 

maguk kötik. 

 

A gépészeti szolgáltatások árai 

 

A nagy volumenben értékesített gépészeti szolgáltatások egységdíjai központilag kerülnek 

meghatározásra, a díjak fedezetet nyújtanak a főnökségek átlagos költségekre és 

ráfordításokra közvetlen költségek szintjén, valamint fedezetet nyújtanak a szakszolgálati 

általános költségekre is és tartalmaznak elismert nyereséghányadot is. 

 

A szolgáltatások díjainak főnökségeket megillető része egyben költségnormaként is működik, 

amely a gazdasági év tervezésénél felhasználható. Azon szolgáltatások esetében, amelyeket 

ugyan felhasznál a vasút, azonban átmenetileg nem tisztázott a megrendelő (a felhasználó 
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esetleg nem hajlandó megrendelőként fellépni) a költségnormák az értékelés alapját is 

megteremtik. A normatív gazdálkodás ezen a módon átmenetet képezhet a jelenlegi 

gazdálkodás és a teljes szolgáltató-megrendelő viszony között. 

 

A szolgáltatási díjak szakszolgálaton kívüli MÁV szintén könyvelt költség- és 

ráfordításelemeket nem tartalmaznak, idegen fél részére végzett szolgáltatások esetében tehát 

ezeket külön kell figyelembe venni. 
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Forgalmi szakszolgálat tervezési rendszere 

 

A tervezés lépései 

 

Személyszállítás és árufuvarozás megrendelését követően a Forgalmi szakszolgálat saját 

költségterve, alapján a megrendelő részére árajánlatot tesz, az árkatalógus értékei szerint. 

 

A saját költség megállapítása alulról fölfelé jövő tervezéssel kívánja megoldani, melynek 

elemei 

− működési költség 

− vontatási költség 

− infra költség (pálya, teb stb.) 

− háttérszolgáltatók (könyvelés, informatika, oktatás stb.) 

A költségelemek a szolgáltatók által kimunkált árkatalógus értékeket tartalmazzák. 

 

Kimenő adatként a társszolgálatok részére biztosítja a Gépészeti szakszolgálat részére 

− a személy- és tehervonati továbbítás vontatási struktúráját az alábbi bontásban 

  vonatkm-ben, 

  elegytonnakm-ben, 

  árutonnakm-ben, 

  villamos-, 

  dízel-, 

  motor- és 

  gőzvontatási nemben 

 

− 24 órás képzett éves gépdbszámot megadja 

  személyszállításhoz, 

  áruszállításhoz, 

  tolatás és gurításhoz. 

 

Pályavasút részére: 

− a pálya dinamikus terhelését elemi szinten. 

 

A tervkészítés időpontja a MÁV Rt. tervkészítés időpontjából visszaszámlálva kell 

kiindulni. 

 

Megjegyzés: a forgalmi tevékenység részére adott megrendelés több összetevős, az egyes összetevők mint 

megrendelési tárgyak és az elvégzésük ellenében fizetett díj elkülönítetten kell, hogy megjelenjen a kötendő 

megállapodásokban. 

 

Így például személyszállítás részéről forgalom részére adott megbízásban az alábbi 

elkülönítések szükségesek: 

− forgalmi tevékenység és annak ellenértéke 

− a forgalom alvállalkozóinak tovább adott díjak (gépészet és pálya) 

− fővállalkozói díj 

− a fővállalkozás szervezetében végzett kereskedelmi tevékenységek és azok 

ellenértéke 
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Az infravasút tervezési rendszere 

 

1. Pályahasználati dij összetevői, a kincstári eszközök plusz kincstári eszközöket működtető 

eszközök vagyis a pályavasúti eszközökhöz tapadó tevékenységek. 

 

- felügyelet: (költsége) hálózatfüggő, 

- működés: (költsége) a hálózat és a racionalizált szervezet szerint, 

- értékcsökkenés: (költsége) a hálózat alapján,  

- karbantartás: (költsége) hálózatfüggő és állapota szerint. 

 

A pályahasználati díj keretébe tartozó tevékenységek speciális árunak számítanak a belső 

piacon, ezért a többi belső piaci szereplőtől különböző, továbbá részben átmeneti szabályokat 

kell kialakítani a megrendelő, igénybe vevő és teljesítő kapcsolatában.  

Az Állam-MÁV szerződésben rögzített pályahasználati díj (ezen belül a karbantartás is) a 

MÁV Rt. üzleti tervének -kvázi igénybevételtől független- alapadata. 

 

Karbantartási tevékenység 

a.) Meghatározott műszaki paraméterek mellett a biztonság fenntartása. 

b.) A biztonság szavatolása felett a műszaki tartalom meghatározása. 

 

A működés költségein belül elhatárolandó a selejtezés kihatása: 

a.) Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, 

b.) Vagyonkörből kikerülő, 

c.) Feleslegessé vált (erkölcsileg, műszakilag elavult), 

d.) Megsemmisült eszközök selejtezése költségei. 

 

Megjegyzés: 

 A/.  Fel kell készülni az igénybevételtől függő pályahasználati díj  

  bevezetésére, ennek érdekében folyamatosan gondoskodni kell a  

  pályaszakaszonkénti költség gyűjtésekről és ezek elemzéséről. Ez 1997.  

  évi adatgyűjtést követően alkalmas a vonal szakaszonkénti költségek  

  meghatározására és tervezési adatként való használatára. 

 
 B/. Két önálló fogalomként célszerű használni az alábbiakat: 

• Pályahasználati díj: a kereskedő vasút által fizetett díj az Állam felé. 

• Pályafelügyeleti és karbantartási keretköltség: az az összeg, amit a pályavasút kap az Államtól 

meghatározott feladatok elvégzésére. 

 

 C/A kereskedő vasút képviseletében fellépő megbízottal az alábbiakban  

  kell megállapodni: 

• Értékcsökkenés felhasználása. 

• A karbantartási tevékenységből a biztonság szavatolása feletti műszaki tartalom meghatározása. 

• A vállalkozó vasút részére végzett pályavasúti tevékenységek. 
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2. A vállalkozó vasút részére végzett pályavasúti tevékenységek. 

 

A vállalkozó vasút részére végzett tevékenységek sora, melyek nem képezik részét a 

pályahasználati díjnak. 

 
Tev. Megnevez. Egyeztetés Információ a 

tervezéshez 

B-K megosztás Terv- 

alku 

Vontató- és ipar-vágány 

felügyelete és 

karbantartása 

ÁFU Műszaki paraméter: 

vgkm. 

ktsg: forint 

nincs  

Üzemi vágány fel-

ügyelete, karb. 

Gépészet 

Anyagszer kezelés 

Műszaki paraméter: 

vgkm. 

ktsg: forint 

nincs  

Épület és kapcsolódó 

építmény nyilván-tartása, 

felügyelete, zavar-és 

hibaelh. 

(mai állapot szerint) 

 

Forgalmi sz. 

ÁFU 

SZESZA 

Gépészeti szakszolg. 

Oktatási sz. 

Jóléti sz. 

Anyagellátási sz. 

Vagyonvédelmi sz. 

Műszaki paraméter: 

lm3  

ktsg: forint 

nincs  

Lakások üzemeltetése 

(mai állapot szerint) 

 ktsg: forint nincs  

Kommunális 

szolgáltatások 

Forgalmi sz. 

ÁFU 

SZESZA 

Gépészeti sz. 

 

Műszaki paraméter 

jell.:  

ktsg: forint 

nincs  

Téli forgalommal 

kapcsolatos tev. 

Gépészeti sz. Műszaki paraméter: 

vgkm. 

ktsg: forint 

nincs  

Rakmintás szerel-vények 

kísérete, felügyelete 

Forgalmi sz. Műszaki paraméter: 

vgkm. 

ktsg: forint 

nincs  

Kábelfelügyelet Forgalmi sz. Műszaki paraméter: 

vgkm. 

ktsg: forint 

nincs  

Nyomvonal 

meghatározás, 

nyilvántartás 

Fogalmi sz. Műszaki paraméter: 

vgkm. 

ktsg: forint 

nincs  

Vagyonvédelmi 

eszközök, berendezések 

karbantartása, 

üzemeltetése 

Forgalmi sz. 

ÁFU 

SZESZA 

Gépészeti szakszolg. 

Oktatási sz. 

Jóléti sz. 

Anyagellátási sz. 

Vagyonvédelmi sz. 

ktsg: forint nincs  

Hangosítások (belső téri, 

külső téri) 

 ktsg: forint nincs  

Rádiós kapcsolatok 

(igény szerinti kiépítése) 

Forgalmi sz. 

ÁFU 

SZESZA 

Gépészeti szakszolg. 

ktsg: forint nincs  

Vonathangosítás SZESZA ktsg: forint nincs  

Adatátviteli csatornák 

kiépítése 

Forgalmi sz. 

ÁFU 

SZESZA 

Gépészeti szakszolg. 

ktsg: forint nincs  
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Oktatási sz. 

Jóléti sz. 

Anyagellátási sz. 

Vagyonvédelmi sz. 

Távközlő berendezések 

áthelyezése 

Forgalmi sz. 

ÁFU 

SZESZA 

Gépészeti szakszolg. 

Oktatási sz. 

Jóléti sz. 

Anyagellátási sz. 

Vagyonvédelmi sz. 

ktsg: forint nincs  

Térerő mérés  ktsg: forint nincs  

Forgalmi személyzet 

oktatása 

Forgalmi sz. ktsg: forint nincs  

Érintésvédelmi 

felülvizsgálatok 

Forgalmi sz. 

ÁFU 

SZESZA 

Gépészeti szakszolg. 

Oktatási sz. 

Jóléti sz. 

Anyagellátási sz. 

Vagyonvédelmi sz. 

ktsg: forint nincs  

 

3. A vállalkozó vasúttól igényelt, a pályavasút részére végzett  

 szolgáltatások. 

A pályavasút megrendel minden olyan szolgáltatást a kereskedő vasúttól, amely a munka 

folyamatai ellátásához szükséges, mely eszközökkel és személyekkel nem rendelkezik. 

 
Tevékenység megnevezése Egyeztetés Információ a 

tervezéshez 

B-K 

osztás 

Terv- 

alku 

Forgalmi személyzet biztosítása  Forgalmi sz. létszám, ktsg. nincs  

Vontatójármű rendelés. Gépészeti sz. vont.jármű 

ktsg. 

nincs  

Kötöttpályás járművek vizsg. Gépészeti sz. jármű, ktsg. nincs  

Közforgalmú kocsik bizt. ÁFU kocsi, ktsg. nincs  

Önkezelési fuvarozás. ÁFU etkm, ktsg. nincs * 

 

* A legnagyobb kedvezmény elve alkalmazásával. 
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Megrendelések - teljesítések éves és eseti rendszere 

 

 

Személyszállítás 

 

Állandó jellegű keret-megállapodások 

 

 

1. Személykocsi (motorkocsi) biztosítása 

Éves gazdálkodási időtartamra 

Gépészeti 

szakigazgatósággal 

   

2. Jegyvizsgálat a vonaton 

Éves gazdálkodási időtartamra 

Forgalmi Főosztállyal 

   

3. Jegyeladási tevékenység 

Éves gazdálkodási időtartamra 

Forgalmi Főosztállyal 

   

4. Állomási információ szolgáltatás 

Éves gazdálkodási időtartamra 

Forgalmi Főosztállyal 

   

5. Jegyeladási tevékenység 

a szólóban közlekedő Bz motorkocsikon 

Gépészeti 

szakigazgatósággal 

   

Egyedi jellegű megállapodások 

   

1. Különvonatok megrendelése Forgalmi Szakszolgálat 

   

2. Különkocsik közlekedtetése 

menetrend szerinti vonattal 

Forgalmi Szakszolgálat 

   

3. Eseti mozdony- és kocsimegrendelések Gépészeti Szakszolgálat 

 

Személyszállítás által nyújtott szolgáltatások 

 

Állandó jellegű megállapodások 

1. Önkezelési személyszállítás 

2. Menetkedvezmény nyújtás 

3. Expresszáru fuvarozás Árufuvarozási Szaksz. 

 

Egyedi jellegű megállapodások 
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Személyszállítás — forgalom 

 

Menetrendszerkesztés 

 

1. Tárgya: Személyvonati menetrend elkészítése 

2. Együttműködik: MÁV Rt. Igazgatósága által letárgyalt és jóváhagyott irányelveket 

(nemzetközi vonatok, IC vonatok stb.) biztosítja a Személyszállítási Ig. Szolgáltató 

(Forg.szolg.) elkészíti a menetrend teljes tervdokumentációját a MÁV Rt. közforgalmi 

vasút vonalainak menetrendi mezőre bontott vonatok menetrendjét 24 órás intervallumban. 

3. Határidő Személyszáll. részéről a menetrendi irányelvek elfogadása. 

A forg.szolg. részéről 

A megrendelő kapcsán a határidőket külön-külön döntéshozataltól függően biztosítja. 

Végleges a menetrend életbeléptetését megelőző 30 nap. 

4. Ár- és díjképzés 

A forgalmi szolgálat elkészíti közvetlen költségen. 

5. Az érintett szakigazgatók igazolják a teljesítést, akik vita esetén jognyilatkozat tételre is 

jogosultak. 

6. Fizetés 

a jóváírás a controlling rendszerben 

7. Vita 

Belső vállalati független döntőbizottság 

 

8. Szerződés ideje 

Évente egy alkalommal. 
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Személyszállítás — forgalom 

 

Menetrend megvalósítása (Mintázat) 

 

1. Megállapodás tárgya: 

Megrendelem a menetrendi időszakra a menetrendszerinti forgalom lebonyolítását a 

megadott összeállítási rend szerint a Magyar Államvasutak közforgalmú vonalaira, 

terméktípusonként, az alábbi mutatószámok alapján. VKM. és Üh.Km. 

 

2. Együttműködés kérdései: 

Biztosítás: A szükséges kocsik (motorkocsik) biztosítása 

Kötelezettség: A vonatok összeállítása, utasítás és menetrend szerinti leközlekedtetése 

Kapcsolattartás: A termékfelelősök és a technológia-felelősök között. 

 

3. Határidők: 

Kezdete: A menetrend életbe lépése előtti tizedik nap 

Vége: A menetrend életbe lépésének időpontja 

Szükséges felülvizsgálatok: Negyedévenként 

 

4. Ár-, díjképzés: 

Teljesítmény szerinti arányos ár, szolgáltatási katalógus szerint. 

 

5. Teljesítés igazolása: 

Bizonylata az FVS statisztika 

 

6. Fizetés módja: 

Havonta jóváírás a Controlling rendszer keretében 

 

7. Vitás kérdések: 

 

8. Minőségi követelmények és szankciók a megállapodás betartásával 

A később kialakuló módszer szerint. 

 

 

 

 

 

Személyszállítás — forgalom 

 

Eseti megrendelések: (Mintázat) 

 

1. Tárgya: SZVÖR-ön kívüli közlekedés megrendelése 

Különvonat megrendelése tanulmányi kiránduláshoz Hatvan - Eger viszonylatban, oda-

visszaútban, 200 főre 

 

2. Együttműködés 

Szerződéskötés: A SzESzA részéről → XY” 

 - A forgalom részéről → A gazdálkodó csomópont főnöke 

Biztosítás: A megrendelő biztosít a szerződés napjára 3 db BhV típusú 80 

férőhelyes kocsit 
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Kötelezettség: A gazdálkodó csomópont felelőse kezdeményezi az adott 

szakterületen a különvonat menetrendjének oda-vissza útban történő 

szerkesztését, majd ezt követően a forgalomba helyezését megrendeli 

a Gépészeti Szakszolgálattól a különvonat közlekedéséhez alkalmas 

mozdonyt. 

 

3. Határidők: 

Az adott körülményeket figyelembe véve a biztonságos leközlekedtetést szem előtt tartva, 

rugalmasan egyedi határidők állapíthatók meg. 

 

4. Ár-, díjképzés elve: 

A szolgáltatási katalógus szerinti ár 

 

5. A teljesítés igazolása: 

A forgalmi dokumentációk 

 

6. Fizetés módja: 

Jóváírás a Controlling rendszer kezelésében (Területi) Központi 

 

7. Vitás kérdések: 

A felettes szakszolgálat. 

 

8. Minőségi követelmények: 

A tervezett indulási és érkezési idők betartása 

 

Záradék: A szerződés készült 5 pld-ban 

Eredeti pld.: Megrendelőnél marad 

Másod pld.: A teljesítőnél marad 

Harmad pld.: A Controlling elszámolási Központ 

Negyed pld.: Kocsiszolgálat 

Ötödik pld.: Mozdonyszolgálat 

 

 

 

 

 

 

Személyszállítás - Gépészet  

 

1. Megállapodás tárgya 

 

A SzESza által a mindenkor érvényes menetrend és a SZVÖR szerinti fősorozatra bontott 

járműigény biztosítása [személykocsi, motorvonati egységek (Bz, MD, BDV)]. A külön célú 

és nosztalgia járművek külön megállapodás tárgyát képezik. 

 

A személyszállítási üzletág által a motorvonati egységekre igényelt mozdonyszemélyzet 

biztosítása mozdonysorozatra bontva. 

 

2. Együttműködés 
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A személykocsikat állagban tartó műszaki kocsiszolgálati helyekre lebontott dolgozó vagy 

üzemképes személykocsi db-szám biztosítása 

  Koordinátor: - hálózati szinten a Személykocsi divízió Üzemeltetési  

  osztály 

   - külszolgálatnál kocsiszolgálati részleg 

 

Átlagos, heti és szezonális maximumok valamennyi járműre. 

 

3. Határidők, időtartam 

 

A megállapodás időtartamának érvényessége: naptári év és menetrendi időszak. 

Előzetes megállapodás szeptember 1. 

 

4. Ár- és díjképzés 

 

A teljesített járműnappal (óra), illetve szolgálati órával egyenesen arányos. A 

szolgáltatási díjak a szerződés mellékletét képezik. 

 

5. Teljesítés igazolása 

 

Személykocsi: dolgozó állag nyilvántartása 

− SZIR? 

− vonatterhelési kimutatás számítástechnikai feldolgozása 

 

6.  Fizetés módja: 

Személykocsi 

Teljesítés esetén tárgyhót követő hónapban 80%, a maradék 20%-ot a teljesítés 

elismerésekor a rendelkezési jog jóváírása a controlling elszámolás keretében. 

 

7. Vita esetén eljárás 

Személykocsi divízió 

független, választott döntőbizottság 

 

8.  Teljesítés igazolása 

Személykocsi: 

Minőségi követelmények rögzítése a Megállapodás mellékletében. Ez tartalmazza a nem 

megfelelő teljesítés szankcióit, pl.: 

− db-számos igények nem teljesítése esetén a szem. száll. bevétel elmaradásával 

összefüggő díjcsökkentés 

− minőségi hiányosságok esetén díjtétel-csökkentés. 
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Árufuvarozási szolgálat — Forgalmi szolgálat között 

 

1. Megállapodás tárgya: 

Megrendelem a menetrendi időszakra vonatközlekedési terv szerinti forgalom 

lebonyolítását a MÁV Rt. vonalaira, terméktípusonként, az alábbi mutatószámok alapján: 

vkm és tehervonati etkm. 

 

2. Együttműködés 

− Kötelezettség: A vonatok összeállítása és utasítás szerű leközlekedtetése. A Forgalmi 

Szakszolgálat kötelezettséget vállal az Árufuvarozási szolgálat által kért 

termékféleségenkénti és állomásonkénti védelemre. 

− Biztosítás: A szükséges kocsik biztosítása. 

− Kapcsolattartás: A termékfelelősök és technológiai felelősök között. Árufuvarozási 

tevékenységet érintő személyzeti kérdésekben. 

 

3. Határidők: 
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Kezdete: A menetrend életbe lépése előtti tizedik nap. 

Vége: A menetrendi időszak vége. 

Felülvizsgálat: szükséges havonta. 

 

4. Ár-, díjképzés: 

A szolgáltatási katalógus szerint. 

 

5. Teljesítés igazolás: 

SZIR. 

 

6. Fizetés módja: 

Havonta jóváírás. 

 

7. Vitás kérdések: 

A szakmai felügyeletet ellátó vezetők biztosítják 

 

8. Minőségi követelmények és szankciók: 

Menetrendszerűség, biztonság az üzletszabályzatban foglalt kritériumoknak megfelelően a 

kártérítési felelősség mellet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árufuvarozás - Gépészet 

 

1. Megállapodás tárgya: 

Az ÁFU által megigényelt közép számcsoport szerinti bontásban megadott kocsik bérlése. 

A kocsi darabszám időbeni bontása a két szakigazgatóság szerinti megállapodás szerint 

 

2. Együttműködés 

Hálózati szinten a két divízió illetékes osztálya. 

 

3. Határidők: 

A megállapodás naptári évre szól. A mellékletek (igényelt kocsik, Bérleti díj stb.) mindig 

egy évre szól. Előzetes igényt szeptember 1-ig írásban adja az ÁFU a Gépészeti 

Szakigazgatóság részére. Írásban vissza kell igazolni 15 napon belül. 

 

4. Ár-, díjképzés: 
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Igényelt db-számmal arányos középszám-csoportonként. Az ÁFU által bérelt kocsik 

műszaki vizsgálata és a kocsik átfestése külön megrendelés tárgya. A kocsimosás díja 

külön megállapodás tárgya. 

 

5. Teljesítés igazolás: 

A SZIR adatbázisából nyert adatok alapján kell a teljesítést ellenőrizni havonta napi átlag 

alapján. Módszer: minden nap egy meghatározott időpontjában egy tablót kell készíteni. 

Minőségi követelmények rögzítése a megállapodás mellékletében. Nem-teljesítés estén az 

igazolt bevétel-elmaradást és többletkiadást jóvá kell írni az ÁFU részére. 

 

6. Fizetés módja: 

Tárgyhónapot követő hónapban a teljesítés arányában jóvá kell írni a teljesítést. 

 

7. Vitás kérdések: 

Amennyiben nincs megállapodás a teljesítés értékében, akkor az igény 85%-át kell 

jóváírni, a fennmaradó részt a teljesítés tisztázása után. 

 

8. Minőségi követelmények és szankciók: 

Igényen felüli kocsimennyiséggel a gépészet rendelkezik. 
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Árufuvarozási Szakigazgatóság ⎯ TEB Szakigazgatóság 

 

1. Megállapodás tárgya: 

Az árufuvarozási szakszolgálat megrendeli: 

− az állagában lévő, illetve a szolgáltató tulajdonát képező, de megrendelő által 

használt/üzemeltetett távközlési berendezések, biztosító-berendezések, erősáramú/ 

felsővezetéki berendezések karbantartását, hibaelhárítását, illetve működőképes 

rendelkezésre bocsátását; 

− az általa használt épületek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát és szükség szerinti 

karbantartását; 

− a tradicionálisan a szolgáltató által részére végzett szolgáltatásokat (ezek jegyzékét a 

szerződés mellékletében rögzítik). 

2. Együttműködés: 

− Kötelezettség: A TEB szakszolgálat a megállapodott minőségben és határidőre 

biztosítja a szerződésben rögzített szolgáltatásokat. (Ezek mennyiségi és minőségi 

paramétereit a szerződés külön mellékletében rögzítik.) 

− Biztosítás: Az árufuvarozási szakszolgálat biztosítja a területén a munkavégzés 

feltételeit. Vállalja, hogy október 1-ig a következő évi igényeit jelzi a szolgáltatónak. 

− Kapcsolattartás: A szolgáltatások mennyiségi és minőségi, időarányos teljesítését 

negyedévente egyeztetik és értékelik. 

3. Határidők: 

A szerződés időtartama: naptári év. 

4. Ár-, díjképzés: 

A műszaki tartalomból, a szolgáltatás mennyiségi és minőségi paramétereiből kiinduló 

költségalapú kalkuláció, elismert nyereségtartalommal. 

5. Teljesítés igazolás: 

A szolgáltatás teljesítését a megrendelő képviselője egyedileg, munkalapon ismeri el. 

6. Fizetés módja: 

Jóváírás a teljesítés igazolása alapján a MÁV Rt. számviteli rendszerében. 

 

7. Vitás kérdések: 

A szakmai felügyeletet ellátó vezetők döntenek. Amennyiben az előzőekben 

megnevezettek nem jutnak egyezségre, úgy független döntnököt kérnek fel. 

8. Minőségi követelmények és szankciók: 

Hibás, illetve késedelmes teljesítés esetén a szerződő felek egymás kárát kölcsönösen 

megtérítik. Ha a megrendelő a lekötött mennyiségnél 85 %-nál kevesebbet vesz 

igénybe, akkor a szolgáltató igazolt kárát és elmaradt hasznát megtéríti. 

9. A megállapodás felmondásának, meghosszabbításának feltételei: 

A felek minden év novemberében felülvizsgálják a megállapodást és azt közös 

megegyezéssel módosíthatják. Mindegyik félnek jogában áll a megállapodást - 6 

hónapos moratóriummal - egyoldalúan felmondani. 



 

Gépészet keretmegállapodása 

 

 

1. Megállapodás tárgya 

1. Az áruszállítási és a személyszállítási üzletágak és a forgalmi szakszolgálat által 

megfogalmazott járműigények biztosítása 

a. az ÁFU által havi és középpályaszám szerint bontott MÁV tulajdonú vasútintézeti 

teherkocsik (üzemképes) db-száma. 

b. A SzESza Főo. által a mindenkor érvényes menetrend és a SZVÖR szerinti fősorozatra 

bontott járműigény biztosítása [személykocsi, motorvonati egységek (Bz, MD, BDV)]. 

A külön célú és nosztalgia járművek külön megállapodás tárgyát képezik. 

c. A forgalmi szakszolgálatnak a menetrend, kiszolgálási rend, a mozdonyforduló és az 

abból kimaradt vonatok összegzésével megállapított normatív mozdonyigénye 

mozdonysorozatokra bontva. 

d. 1. A forgalmi szakszolgálatnak a forgalmi lebonyolítási technológiák  

 által meghatározott mozdonyszemélyzet igényének biztosítása  

 mozdonysorozatra bontva 

  2. A személyszállítási üzletág által a motorvonati egységekre igényelt 

 mozdonyszemélyzet biztosítása mozdonysorozatra bontva. 

 

2. Együttműködés 

1. Az ÁFU által havi átlagban középpályaszám szerint megigényelt üzemképes kocsik 

biztosítása a hálózaton, figyelembe véve a külföldön tartózkodó és az ÁFU által bérbe 

adott kocsikat is. 

  Koordinátor: Teherkocsi divízió Üzemeltetési osztály 

   

2. A személykocsikat állagban tartó műszaki kocsiszolgálati helyekre lebontott dolgozó vagy 

üzemképes személykocsi db-szám biztosítása 

  Koordinátor: - hálózati szinten a Személykocsi divízió Üzemeltetési  

  osztály 

   - külszolgálatnál kocsiszolgálati részleg 

   

3. A forgalom lebonyolítási technológiai lebonyolítási technológiai leírásokban 

meghatározott minőségű és mennyiségű üzemképes vontatójármű kiadása a megrendelt 

helyekre személyzettel és üzemanyaggal. 

  Koordinátor: - Mozdonyszolgálati divízió Üzemeltetési osztálya 

   - Vontatási főnökség Üzemeltetési részleg 

 

Átlagos, heti és szezonális maximumok valamennyi járműre. 

 

 

3. Határidők, időtartam 

 

A megállapodás időtartamának érvényessége: naptári év és menetrendi időszak. 

 

4. Ár- és díjképzés 

 

A teljesített járműnappal (óra), illetve szolgálati órával egyenesen arányos. 

 

5. Teljesítés igazolása 
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Teherkocsi: SZIR az elszámolás alapja 

 

Mozdony: FVS 17 tabló mozdonyóra, személyzetóra mozdonysorozatokra és vontatási 

főnökségre bontva 

 FVS energiatabló 

− vontatási főnökségi 

− hálózati 

 

Személykocsi: dolgozó állag nyilvántartása 

− SZIR? 

− vonatterhelési kimutatás számítástechnikai feldolgozása 

 

6.  Fizetés módja: 

 

Személykocsi 

Teljesítés esetén tárgyhót követő hónapban 80%, a maradék 20%-ot a teljesítés 

elismerésekor a rendelkezési jog jóváírása a controlling elszámolás keretében. 

 

Teherkocsi 

Teljesítés esetén tárgyhót követő hónapban 85%, a maradék 15%-ot a teljesítés 

elismerésekor a rendelkezési jog jóváírása a controlling elszámolás keretében. 

 

8. Vita esetén eljárás 

Személykocsi divízió 

független, választott döntőbizottság SzESza Főo.-val 

 

8.  Teljesítés igazolása 

Személykocsi: 

Minőségi követelmények rögzítése a Megállapodás mellékletében. Ez tartalmazza a nem 

megfelelő teljesítés szankcióit, pl.: 

− db-számos igények nem teljesítése esetén a szem. száll. bevétel elmaradásával 

összefüggő díjcsökkentés 

− minőségi hiányosságok esetén díjtétel-csökkentés. 
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Gépészet 

 

A gépészet keretmegállapodásai 

 

1. Megállapodás tárgya 

2. Az áruszállítási és a személyszállítási üzletágak és a forgalmi szakszolgálat által 

megfogalmazott járműigények biztosítása 

e. az ÁFU által havi és középpályaszám szerint bontott MÁV tulajdonú vasútintézeti 

teherkocsik (üzemképes) db-száma. 

f. A SzESza által a mindenkor érvényes menetrend és a SZVÖR szerinti fősorozatra 

bontott járműigény biztosítása [személykocsi, motorvonati egységek (Bz, MD, BDV)]. 

A külön célú és nosztalgia járművek külön megállapodás tárgyát képezik. 

g. A forgalmi szakszolgálatnak a menetrend, kiszolgálási rend, a mozdonyforduló és az 

abból kimaradt vonatok összegzésével megállapított normatív mozdonyigénye 

mozdonysorozatokra bontva. 

h. 1. A forgalmi szakszolgálatnak a forgalmi lebonyolítási technológiák  

 által meghatározott mozdonyszemélyzet igényének biztosítása  

 mozdonysorozatra bontva 

  2. A személyszállítási üzletág által a motorvonati egységekre igényelt 

mozdonyszemélyzet biztosítása mozdonysorozatra bontva. 

 

2. Együttműködés 

4. Az ÁFU által havi átlagban középpályaszám szerint megigényelt üzemképes kocsik 

biztosítása a hálózaton, figyelembe véve a külföldön tartózkodó és az ÁFU által bérbe 

adott kocsikat is. 

  Koordinátor: Teherkocsi divízió Üzemeltetési osztály 

   

5. A személykocsikat állagban tartó műszaki kocsiszolgálati helyekre lebontott dolgozó vagy 

üzemképes személykocsi db-szám biztosítása 

  Koordinátor: - hálózati szinten a Személykocsi divízió Üzemeltetési  

  osztály 

   - külszolgálatnál kocsiszolgálati részleg 

   

6. A forgalom lebonyolítási technológiai lebonyolítási technológiai leírásokban 

meghatározott minőségű és mennyiségű üzemképes vontatójármű kiadása a megrendelt 

helyekre személyzettel és üzemanyaggal. 

  Koordinátor: - Mozdonyszolgálati divízió Üzemeltetési osztálya 

   - Vontatási főnökség Üzemeltetési részleg 

 

Átlagos, heti és szezonális maximumok valamennyi járműre. 

 

3. Határidők, időtartam 

 

A megállapodás időtartamának érvényessége: naptári év és menetrendi időszak. 

 

 

 

4. Ár- és díjképzés 

 

A teljesített járműnappal (óra), illetve szolgálati órával egyenesen arányos. 
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5. Teljesítés igazolása 

 

Teherkocsi: SZIR az elszámolás alapja 

 

Mozdony: FVS 17 tabló mozdonyóra, személyzetóra mozdonysorozatokra és vontatási 

főnökségre bontva 

 FVS energiatabló 

− vontatási főnökségi 

− hálózati 

 

Személykocsi: dolgozó állag nyilvántartása 

− SZIR? 

− vonatterhelési kimutatás számítástechnikai feldolgozása 

 

7. Fizetés módja: 

Személykocsi 

Teljesítés esetén tárgyhót követő hónapban 80%, a maradék 20%-ot a teljesítés 

elismerésekor a rendelkezési jog jóváírása a controlling elszámolás keretében. 

Teherkocsi 

Teljesítés esetén tárgyhót követő hónapban 85%, a maradék 15%-ot a teljesítés 

elismerésekor a rendelkezési jog jóváírása a controlling elszámolás keretében. 

 

 

8. Vita esetén eljárás 

Személykocsi divízió 

független, választott döntőbizottság SzESza Főo.-val 

 

9.  Teljesítés igazolása 

Személykocsi: 

Minőségi követelmények rögzítése a Megállapodás mellékletében. Ez tartalmazza a nem 

megfelelő teljesítés szankcióit, pl.: 

− db-számos igények nem teljesítése esetén a szem. száll. bevétel elmaradásával 

összefüggő díjcsökkentés 

− minőségi hiányosságok esetén díjtétel-csökkentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gépészet — PHM 

 

1. Megállapodás tárgya: 
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Megrendeli az állagában lévő épületek és építmények nyilvántartási felügyeleti, 

hibaelhárítási és karbantartási tevékenységet. 

Megrendeli az állagában lévő szakterületek nyilvántartási felügyeleti és karbantartási 

tevékenységét. 

Megrendeli az állagában lévő iparvágányok nyilvántartási felügyeleti és karbantartási 

tevékenységét. 

 

2. Együttműködés 

− Kötelezettség: A Pályavasút biztosítja a megrendelés tárgyát képező szolgáltatásokat 

megállapodott műszaki paraméterekkel. A PHM szakszolgálat a felügyeleti tevékenység 

alapján ajánlatot tesz a karbantartási feladatokra, mely alapján az ÁFU dönt a 

megrendeléshez. 

− Biztosítás: Az Árufuvarozási szakszolgálat biztosítja a megrendelt tevékenységhez 

technológiailag szükséges időt. 

− Kapcsolattartás: A műszaki állapot felülvizsgálatát évenként egyeztetik és értékelik a 

felek. 

 

3. Határidők: 

A szerződés időtartama: naptári év. 

 

4. Ár-, díjképzés: 

Műszaki normákra, normatívákra építkező árajánlat alapján külön egyedi szerződésben 

megállapodott áron. 

 

5. Teljesítés igazolás: 

Az elvégzett munka — mennyiségi és minőségi — teljesítését a megrendelő szakszolgálat 

megbízottja végzi. 

 

6. Fizetés módja: 

Teljesítés esetén az elismerés utáni jóváírás. 

 

7. Vitás kérdések: 

A szakmai felügyeletet ellátó vezetők biztosítják 

 

8. Minőségi követelmények és szankciók: 

Nem megfelelő teljesítés esetén díjcsökkentés vagy a megrendelt munka pótlólagos 

elvégzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gépészeti Szakigazgatóság — TEB Szakigazgatóság 

 

1. Megállapodás tárgya: 
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A gépészeti szakszolgálat megrendeli: 

− az állagában lévő, illetve a szolgáltató tulajdonát képező mozdonyrádiók szervizelését, 

illetve működőképes rendelkezésre bocsátását; 

− az általa használt épületek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát és szükség szerinti 

karbantartását; 

− a tradicionálisan a szolgáltató által részére végzett szolgáltatásokat (ezek jegyzékét a 

szerződés mellékletében rögzítik). 

2. Együttműködés 

− Kötelezettség: A TEB szakszolgálat a megállapodott minőségben és határidőre 

biztosítja a szerződésben rögzített szolgáltatásokat. (Ezeket a paramétereket külön 

mellékletben rögzítik.) 

− Biztosítás: A gépészeti szakszolgálat biztosítja a területén a munkavégzés feltételeit. 

Vállalja, hogy október 1-ig az igényeit jelzi a szolgáltatónak. 

− Kapcsolattartás: A szolgáltatások mennyiségi és minőségi, időarányos teljesítését 

negyedévente egyeztetik és értékelik. 

3. Határidők: 

A szerződés időtartama: naptári év. 

4. Ár-, díjképzés: 

A műszaki tartalomból, a szolgáltatás mennyiségi és minőségi paramétereiből kiinduló 

költségalapú kalkuláció elismert nyereségtartalommal. 

5. Teljesítés igazolás: 

A szolgáltatás teljesítését a megrendelő képviselője egyedileg, munkalapon ismeri el. 

6. Fizetés módja: 

Jóváírás a teljesítés igazolása alapján a MÁV Rt. számviteli rendszerében. 

7. Vitás kérdések: 

A szakmai felügyeletet ellátó vezetők döntenek. Amennyiben az előzőekben megnevezettek 

nem jutnak egyezségre, úgy független döntnököt kérnek fel. 

8. Minőségi követelmények és szankciók: 

Hibás, illetve késedelmes teljesítés esetén a szerződő felek egymás kárát kölcsönösen 

megtérítik. Ha a megrendelő a lekötött mennyiségnél 85%-nál kevesebbet vesz igénybe, 

akkor a szolgáltató igazolt kárát és elmaradt hasznát megtéríti. 

9. A megállapodás felmondásának, meghosszabbításának feltételei: 

A felek a minden év novemberében felülvizsgálják a megállapodást és azt közös 

megegyezéssel módosíthatják. Mindegyik félnek jogában áll a megállapodást - 6 hónapos 

moratóriummal - egyoldalúan felmondani. 

 

 

 

Forgalom — pályavasút 

 

Keretszerződés keretében kerül megrendelésre : 

- a pályaparaméterek pályaállapotának diagnosztizálása 

 

Távközlés: 
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- Az üzemkészség biztosítása. Rádiókörzet üzemkészségének 

biztosítása 

 

Biztosítóberendezés: 

- A jelfeladás diagnosztizálása, mérőkocsival 

 

Felsővezeték: 

-.A felsővezeték műszaki paramétereinek diagnosztizálása 

 

Utastájékoztatás: 

 

Egyedi szerződés: 

- Térvilágítások és villamosberendezések karbantartása, érintésvédelem 

felülvizsgálata.  

- Távbeszélő készülékek áthelyezése 

 

Forgalom — pályavasút 

 

1. Megállapodás tárgya: 

Megrendelem a pálya üzemeltetésének (pályafelügyelet, zavarelhárítás, karbantartás) 

teljesítését. 

 

2. Együttműködés 

Kötelezettség: 

A biztonságos közlekedés szavatolásával vonalszakaszonként a közlekedés sebessége, 

tengelyterhelése, biztosítása. 

Biztosítás: 

A hibaelhárítási és karbantartási tevékenységhez az utasításokban rögzített technológiai 

időket. 

Kapcsolattartás: 

A műszaki színvonal felülvizsgálatát negyedévenként egyeztetik és értékelik. 

 

3. Határidők: 

Szerződés időtartama: naptári év 

 

4. Ár-, díjképzés: 

A MÁV-Állam közötti kapcsolatban leszabályozottaknak megfelelően. 

 

5. Teljesítés igazolás: 

A kiindulási időszakhoz képest a pályaparaméterek összehasonlítása. 

 

6. Fizetés módja: 

A MÁV-Állam szerződésben meghatározott összeg. 

 

7. Vitás kérdések: 

A szakmai felügyeletet ellátó vezetők 

 

8. Minőségi követelmények és szankciók 

Biztosítóberendezési kltsg.-et vonatkm-re (vkm) 

Pályaköltséget elegytonnakm (etkm) alapján 
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Forgalmi szolgálat — PHM Szakszolgálat 

 

1. Megállapodás tárgya: 

A Forgalmi Szakszolgálat megrendeli a működőképes pálya biztosítását 

vonalszakaszonként megállapodott sebességre és tengelyterhelésre. 

 

2. Együttműködés 
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− Kötelezettség: A Pályavasút biztosítja a biztonságos közlekedést és vonalszakaszonként 

megállapodott pályaparamétereket. 

− Biztosítás: A Forgalmi Szakszolgálat biztosítja a hibaelhárítási és karbantartási 

tevékenységhez az utasításokban rögzített technológiai időket. 

− Kapcsolattartás: A műszaki állapot felülvizsgálatát negyedévenként egyeztetik és 

értékelik. 

 

3. Határidők: 

A szerződés időtartama: naptári év. 

 

4. Ár-, díjképzés: 

A MÁV-Állam közötti kapcsolatban leszabályozottaknak megfelelően. 

 

5. Teljesítés igazolás: 

A kiindulási időszakhoz képest a pályaparaméterek összehasonlítása. 

 

6. Fizetés módja: 

A MÁV-Állam szerződésben meghatározott összeg. 

Elszámolási mutatószám: Pályaköltség esetén etkm. 

 

7. Vitás kérdések: 

A szakmai felügyeletet ellátó vezetők biztosítják 

 

8. Minőségi követelmények és szankciók: 

A minőségi jellemzőkből való pozitív eltérés megrendelés esetén térítésköteles.  

A minőségkövetelményeket térben és időben kell meghatározni és ezt a szerződő felek 

külön mellékletben rögzítik. 

A megállapodástól negatív eltérés esetén kölcsönösen kötelesek megtéríteni az abból eredő 

károkat a megállapodott toleranciahatárok között. A felek tételes jegyzéket dolgoznak ki a 

károk megtérítésének mértékére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forgalmi Szakigazgatóság − TEB Szakigazgatóság 

 

1. Megállapodás tárgya: 

A forgalmi szakszolgálat megrendeli a működőképes: 

− távközlő berendezések berendezés típusonkénti üzemkészségét 

− biztosító berendezéseket, vonalszakaszonként megállapodott üzemkészségre 

− felsővezetéki berendezéseket, vonalszakaszonként megállapodott üzemkészségre, 

sebességre és terhelésre 
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− egyéb erősáramú berendezések (váltófűtés stb.) biztosítását. 

2. Együttműködés 

− Kötelezettség: A TEB szakszolgálat biztosítja az elhatárolási körébe tartozó eszközökre 

a vonalszakaszonként megállapodott paramétereket és üzemkészséget. 

− Biztosítás: A forgalmi szakszolgálat biztosítja a TEB szakszolgálat éves tervében 

meghatározott, a hibaelhárítási, karbantartási, felújítási és fejlesztési tevékenységhez az 

utasításokban rögzített technológiai időket, valamint a technológia betartásához 

szükséges kötöttpályás eszközök forgalomba helyezését és feladatuk ellátásához 

szükséges közlekedtetését. 

− Kapcsolattartás: A műszaki állapotot szakigazgatósági és főnökségi szinten évenként 

egyeztetik és értékelik. 

3. Határidők: 

   A szerződés időtartama: naptári év. 

4. Ár-, díjképzés: 

   Az Állam-MÁV közötti kapcsolatban leszabályozottaknak megfelelően. 

5. Teljesítés igazolás: 

   A kiindulási időszakhoz képest a paraméterek összehasonlítása. 

6. Fizetés módja: 

   Jóváírás a teljesítés igazolása alapján a MÁV Rt. számviteli rendszerében. 

7. Vitás kérdések: 

 A szakmai felügyeletet ellátó vezetők döntenek. Amennyiben az előzőekben 

megnevezettek nem jutnak egyezségre, úgy független döntnököt kérnek fel. 

 

8. Minőségi követelmények és szankciók: 

 A minőségi jellemzőkből való pozitív eltérés megrendelés esetén térítésköteles. A 

minőségi követelményeket térben és időben kell meghatározni és külön mellékletben 

rögzítik azt a szerződő felek. Az ettől történő normatív eltérés esetén kölcsönösen 

megtérítik egymás kárát a megállapodott tolerancia határok között. A felek tételes 

jegyzéket dolgoznak ki a térítések mértékére. 

9. A megállapodás meghosszabbításának feltételei 

 A felek minden év novemberében felülvizsgálják a megállapodást és azt közös 

megegyezéssel módosíthatják 

 

 

 

Forgalom — Gépészet 

 

Megrendelés szerkezet és tartalom 

 

1. Megállapodás tárgya: 

Megrendelem a vonattovábbítás, elegyrendezés és kiszolgáláshoz szükséges 

mozdonymennyiséget. 

 

2. Együttműködés: 
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Biztosítás: 

A forgalmi szakszolgálat biztosítja a Gépészeti Szolgálat részére a mozdonyigényt 

sorozatonkénti bontásban, 24 órás képzett mozdonymennyiségben. Ennek keretében 

megadja az éves átlagos és csúcsigényt. 

Kötelezettség: 

A fentiekben meghatározott időpontokra és helyekre a mozdonyt és személyzetet 

biztosítja. 

Kapcsolattartás: 

Vonatközlekedési terv és menetrend módosításával egyidejűleg kerül felülvizsgálatra a 

keretszerződés 

 

3. Határidő: 

Naptári évre 

 

4. Ár-, díjképzés: 

A később kidolgozásra kerülő belső elszámolási rend szerint történik (mozdonyköltség 

+energia + személyzeti költség) 

 

5. Teljesítés igazolás: 

FVS tabló alapján 

 

6. Fizetés módja: 

Jóváírás a Controlling rendszerben, havonta 

 

7. Vitás kérdés: 

A két szakszolgálatot irányító vezető 

 

8. Minőségi követelmények és szankciók: 

A tervszerinti teljesítés 85%-ának jóváírása a tárgyhónap 25-ig történik meg, míg a 

fennmaradó rész a teljesítést igazoló bizonylatok rendelkezésre állásakor. 

 

Szankcionálás: 

A teljesítés elmaradása esetén a későbbiekben kidolgozott rendszer szerint történik. 

Minőségi paramétereket és az azoktól történő elmaradásának szankcionálását külön 

mellékletben szabályozzuk. 

 

Keretmegállapodás keretében kerül megrendelésre a menetrendszerinti, vonatközlekedési 

terv szerint közlekedő vonatok mozdonymennyisége, valamint az állomási 

tolatómozdonyok mennyisége. 

 

Egyedi megrendelések alapján kerül megrendelésre a különvonatokhoz szükséges 

mozdonyok megrendelése. 
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TEB Szakigazgatóság állandó jellegű keretmegállapodása 

 

 

......................... Szakigazgatóság ⎯ TEB Szakigazgatóság 

 

1. Megállapodás tárgya: 

A ......................... szakszolgálat megrendeli: 
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− az állagában lévő, illetve a szolgáltató tulajdonát képező, de megrendelő által 

használt/üzemeltetett ................................................................... távközlési berendezések 

szervizelését, illetve működőképes rendelkezésre bocsátását; 

− a tradicionálisan a szolgáltató által részére végzett szolgáltatásokat (ezek jegyzékét a 

szerződés mellékletében rögzítik). 

2. Együttműködés: 

− Kötelezettség: A TEB szakszolgálat a megállapodott minőségben és határidőre 

biztosítja a szerződésben rögzített szolgáltatásokat. (Ezek mennyiségi és minőségi 

paramétereit a szerződés külön mellékletében rögzítik.) 

− Biztosítás: A ......................... szakszolgálat biztosítja a területén a munkavégzés 

feltételeit. Vállalja, hogy október 1-ig a következő évi igényeit jelzi a szolgáltatónak. 

− Kapcsolattartás: A szolgáltatások mennyiségi és minőségi, időarányos teljesítését 

negyedévente egyeztetik és értékelik. 

3. Határidők: 

A szerződés időtartama: naptári év. 

4. Ár-, díjképzés: 

A műszaki tartalomból, a szolgáltatás mennyiségi és minőségi paramétereiből kiinduló 

költségalapú kalkuláció, elismert nyereségtartalommal. 

5. Teljesítés igazolás: 

A szolgáltatás teljesítését a megrendelő képviselője egyedileg, munkalapon ismeri el. 

6. Fizetés módja: 

Jóváírás a teljesítés igazolása alapján a MÁV Rt. számviteli rendszerében. 

7. Vitás kérdések: 

A szakmai felügyeletet ellátó vezetők döntenek. Amennyiben az előzőekben megnevezettek 

nem jutnak egyezségre, úgy független döntnököt kérnek fel. 

8. Minőségi követelmények és szankciók: 

Hibás, illetve késedelmes teljesítés esetén a szerződő felek egymás kárát kölcsönösen 

megtérítik. Ha a megrendelő a lekötött mennyiségnél 85 %-nál kevesebbet vesz igénybe, 

akkor a szolgáltató igazolt kárát és elmaradt hasznát megtéríti. 

9. A megállapodás felmondásának, meghosszabbításának feltételei: 

A felek minden év novemberében felülvizsgálják a megállapodást és azt közös megegyezéssel 

módosíthatják. Mindegyik félnek jogában áll a megállapodást - 6 hónapos moratóriummal 

- egyoldalúan felmondani. 

 

Szakági külszolgálati egységek közötti kapcsolatok 

 

I. Az egyes szakágak külszolgálati egységei: 

◼ kereskedő vasút 

− személyszállítás: nincs (megbízásból a forgalmi külszolgálati egységek képviselik) 

− árufuvarozás: nincs (megbízásból a forgalmi külszolgálati egységek képviselik) 

− forgalom: csomópontok (csp) 

− gépészet: 

• vontatási főnökségek (vf) 

• műszaki kocsiszolgálati főnökségek (kf) 
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• gépészeti főnökség (gf) 

◼ pályavasút 

− pályagazdálkodási főnökség (pf) 

− épület- és közműgazdálkodási főnökség (ékf) 

− távközlési főnökség (tf) 

− biztosítóberendezési főnökség (bf) 

− távközlő és biztosítóberendezési főnökség (tbf) 

− távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési főnökség (tebf) 

− villamos vonalfőnökség (vvf) 

− villamos fenntartási főnökség (vff) 

− távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési gazdálkodási központ (tebgk) 

− pályagazdálkodási központ (pgk) 

 

II. A szakágak külszolgálati egységei közötti kapcsolatok 

 

1. Személyszállítás → Gépészet 

 

− üzemképes (kiállított, tiszta, kiszerelt, előfűtött, műszaki kocsivizsgált, fékpróbázott 

stb.) személykocsik és motorkocsik (+ személyzet) biztosítása (a SZVÖR szerinti 

bontásban: a szakági szerződés alapján a gépészeti szakág által a gépészeti 

külszolgálati egységekre lebontva) 

− eseti megrendelés alapján történő kocsiigény-kielégítés: 

• SZVÖR-től eltérő összeállítás (többlet, típusváltozás) 

• vonatpótló járatok 

• speciális személykocsik 

• utasellátó kocsik 

• külföldi kocsik 

• külön célú kocsik 

• utazási többletigények 

 

2. Árufuvarozás → Gépészet 

− üzemképes teherkocsik összhálózati szintű biztosítása (beleértve a műszaki 

kocsivizsgálatot) 

− eseti megrendelés alapján történő szolgáltatás: 

• rendkívüli küldemények bemérése 

− döntést igénylő feladatok: 

• kocsitisztítás 

 

3. A gépészeti szakág egyéb teljesítményei és igényei (több szakág vonatkozásában) 

− hőszolgáltatás: a jelenlegi mód megtartásával az adott szakági külszolgálati egységek 

és a gépészeti külszolgálati egységek között 

− szakoktatás (oda-vissza): az adott szakági külszolgálati egységek között 

− baleset-elhárítás, tűzoltó vonat, vegyvédelmi ellenőrzés: az adott szakági 

külszolgálati egységek között a jelenlegi módon 

− gépek, berendezések karbantartása, javítása: az adott szakági külszolgálati egységek 

között a jelenlegi módon 

 

4. Személyszállítás → Forgalom 
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− a menetrendi személyszállító vonatok SZVÖR szerinti összeállítása, komplettálása 

(kocsi- és vonattáblák stb.) és menetrend szerinti közlekedtetése: a szakágak közötti 

megállapodás alapján, a forgalmi külszolgálati egységekre lebontott végrehajtási 

rendben 

− jegyeladás (órában, a menetrend figyelembevételével): a szakágak közötti 

megállapodás alapján, jegykiadó helyekre lebontott végrehajtási rendben 

− jegyvizsgálat (órában) a szakágak közötti megállapodás alapján, vonatokra lebontott 

végrehajtási rendben 

− állomási utastájékoztatás (hangosított/vizuális), információ (élőszóval/telefonon), 

kapus: szakágak közötti megállapodás alapján, forgalmi külszolgálati egységekre 

lebontott végrehajtási rendben 

− egyéb vonati és állomási szolgáltatások 

• útipoggyászfelvétel és továbbítás, 

• poggyászmegőrzés, 

• kofferkuli-szolgálat, 

• kerékpárszállítás, 

• vám- és határforgalmi szolgáltatás, 

• nemzetközi expresszáru, 

• IC-utazók oktatása): 

szakágak közötti megállapodás alapján, forgalmi külszolgálati egységekre lebontott 

végrehajtási rendben 

 

5. Árufuvarozás → Forgalom 

− a teherforgalmi közlekedési rend szerinti tehervonatok összeállítása és 

közlekedtetése: a szakszolgálatok közötti megállapodás alapján, az üzemirányítás és 

a kocsiirányítás által meghatározott végrehajtási rendben 

− áruvédelem (vonaton, állomásokon, árunemekre): a szakágak közötti megállapodás 

alapján, vonatokra és állomásokra lebontott végrehajtási rendben 

− árufuvarozáshoz kapcsolódó szolgáltatások 

  • árupénztári szolgálat (fuvardíj-számfejtés és -beszedés 

• raktárnoki tevékenység (áruátadás és -átvétel) 

• bérelt raktárnok): 

a szakágak közötti megállapodás alapján, árukezelési és díjszabási helyekre lebontott 

végrehajtási rendben 

− nemzetközi árufuvarozáshoz kapcsolódó szolgáltatások 

  • átmeneti pénztár 

• szállítmányozási ügyek 

• áruátadás és -átvétel 

• ólmozás, bárcázás 

• szállítmányozási munkások tevékenysége 

• növényegészségügy 

• állategészségügy 

• vám- és határügyek): 

a szakágak közötti megállapodás alapján, határállomásokra lebontott végrehajtási 

rendben 

− árufuvarozási létesítmények és eszközök (hídmérleg, raktárak, rakodóberendezések 

stb.) karbantartása: a szakágak közötti megállapodás alapján, az árukezelési helyekre 

lebontott végrehajtási rendben. 
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6. Árufuvarozás → Személyszállítás 

− kisáru- és poggyászfuvarozás: a szakágak közötti megállapodás alapján, vonatokra és 

kezelési helyekre lebontott végrehajtási rendben 

 

7. Árufuvarozás → PHM 

− iparvágány (felügyelet, karbantartás): a szakágak közötti megállapodás alapján, 

iparvágányokra és pf-ekre lebontott végrehajtási rendben 

− Áfu-tulajdonú építmények (raktárak, rakodópontok, rakodóterületek stb.) felügyelete 

és karbantartása: a szakágak közötti megállapodás alapján, a létesítményi helyekre és 

pf-ekre lebontott végrehajtási rendben 

 

8. PHM → Árufuvarozás 

− közforgalmú vasúti teherkocsik rendelkezésre bocsátása (föld, sín stb. szállításra): a 

szakágak közötti megállapodás alapján a munkahelyekre lebontott végrehajtási 

rendben 

 

9. PHM, TEB → Gépészet 

− pályavasúti tulajdonú teherkocsik műszaki kocsivizsgálata: szakágak közötti 

megállapodás alapján, helyileg leosztott végrehajtási rendben 

− hóeltakarítási tevékenység: szakágak közötti megállapodás alapján, gépészeti 

külszolgálati egységekre lebontott végrehajtási rendben 

− TVG-javítás: pf és vf közötti közvetlen megállapodás szerint 

− felsővezeték-szerelő járművek karbantartása, javítása: vff és vf közötti közvetlen 

megállapodás szerint 

− hőszolgáltató berendezések karbantartása: ékf és vf, gf közötti közvetlen 

megállapodás szerint 

 

10. Gépészet → PHM, TEB 

− szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálatok, és 

− klf. biztosítékok javítása: TEB és gépészeti főnökségek közötti közvetlen 

megállapodás szerint 

− éberségi stb. telefonok és mozdonyrádiók javítása: szakágak közötti 

keretmegállapodás alapján, TEB és gépészeti főnökségek közötti közvetlen 

megállapodás szerint 

− vonathangosító berendezések javítása: szakágak közötti megállapodás alapján tf-re 

lebontott végrehajtási rendben 

− gépészeti vágányhálózatok és 

− épületek és építmények karbantartása: szakágak közötti megállapodás alapján, a 

gépészeti és PHM főnökségekre bontott végrehajtási rendben 

 

11. Forgalom → Pályavasút 

− kincstári tulajdonú pálya-igénybevétel (felügyelet, zavarelhárítás, javítás) a pálya, 

hidak, bizber., felsővez., távközl. hálózatok, tolató- és vonatfelvevő rádiós körzetek 

tekintetében: szakágak közötti megállapodás alapján, a vonatkozó utasítások szerint 

szabályozottan 

− térvilágítási és utastér-megvilágítási berendezések zavarelhárítása, javítása: szakágak 

közötti keretmegállapodás alapján, helyi lebontással és helyi bejelentés alapján 

− kincstári tulajdonú forgalmi üzemi épületek és építmények javítása: szakágak közötti 

keretmegállapodás alapján, területre lebontott limit szerint 
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12. Pályavasút → Forgalom 

− pályavasúti, építési és villamos felsővezetéki szolgálati és munkavonatok (beleértve 

a pályamesteri kiskocsikat) forgalomba helyezése és forgalom-lebonyolítása, 

menetrend-készítés: eseti megrendelés a pályavasúti és a forgalmi külszolgálati 

egységek közötti kapcsolatfelvétellel 

− anyagvonati mozdony kiállítása: eseti megrendelés a pályavasúti és a forgalmi 

külszolgálati egységek közötti kapcsolatfelvétellel 

 

13. Gépészet → Forgalom 

− futópróbák (mozdony, szerelvény), 

− kísérleti próbák, 

− személykocsik javítása utáni próbák (járműjavítói és saját): jelenlegi szabályozás 

szerint 

 

 

Szakági külszolgálati egységek közötti kapcsolatok 

a forgalmi szakág szempontjából 

 

1. Személyszállítás → Forgalom 

− a menetrendi személyszállító vonatok SZVÖR szerinti összeállítása, komplettálása 

(kocsi- és vonattáblák stb.) és menetrend szerinti közlekedtetése: a szakágak közötti 

megállapodás alapján, a forgalmi külszolgálati egységekre lebontott végrehajtási 

rendben 

− jegyeladás (órában, a menetrend figyelembevételével): a szakágak közötti megállapodás 

alapján, jegykiadó helyekre lebontott végrehajtási rendben 

− jegyvizsgálat (órában) a szakágak közötti megállapodás alapján, vonatokra lebontott 

végrehajtási rendben 

− állomási utastájékoztatás (hangosított/vizuális), információ (élőszóval/telefonon), 

kapus: szakágak közötti megállapodás alapján, forgalmi külszolgálati egységekre 

lebontott végrehajtási rendben 

− egyéb vonati és állomási szolgáltatások 

(• útipoggyászfelvétel és továbbítás 

• poggyászmegőrzés 

• kofferkuli-szolgálat 

• kerékpárszállítás 

• vám- és határforgalmi szolgáltatás 

• nemzetközi expresszáru 

• IC-utazók oktatása): 

szakágak közötti megállapodás alapján, forgalmi külszolgálati egységekre lebontott 

végrehajtási rendben 

− döntést igénylő feladat: utasforgalmi létesítmények (váróterem, WC stb.) üzemeltetése 

 

2. Árufuvarozás → Forgalom 

− a teherforgalmi közlekedési rend szerinti tehervonatok összeállítása és közlekedtetése: a 

szakszolgálatok közötti megállapodás alapján, az üzemirányítás és a kocsiirányítás által 

meghatározott végrehajtási rendben 

− áruvédelem (vonaton, állomásokon, árunemekre): a szakágak közötti megállapodás 

alapján, vonatokra és állomásokra lebontott végrehajtási rendben 

− árufuvarozáshoz kapcsolódó szolgáltatások 

(• árupénztári szolgálat (fuvardíj-számfejtés és -beszedés 
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• raktárnoki tevékenység (áruátadás és -átvétel) 

• bérelt raktárnok): 

a szakágak közötti megállapodás alapján, árukezelési és díjszabási helyekre lebontott 

végrehajtási rendben 

− nemzetközi árufuvarozáshoz kapcsolódó szolgáltatások 

(• átmeneti pénztár 

• szállítmányozási ügyek 

• áruátadás és -átvétel 

• ólmozás, bárcázás 

• szállítmányozási munkások tevékenysége 

• növényegészségügy 

• állategészségügy 

• vám- és határügyek): 

a szakágak közötti megállapodás alapján, határállomásokra lebontott végrehajtási 

rendben 

− árufuvarozási létesítmények és eszközök (hídmérleg, raktárak, rakodóberendezések stb.) 

karbantartása: a szakágak közötti megállapodás alapján, az árukezelési helyekre 

lebontott végrehajtási rendben. 

 

3. Forgalom → Pályavasút 

− kincstári tulajdonú pálya-igénybevétel (felügyelet, zavarelhárítás, javítás) a pálya, 

hidak, bizber., felsővez., távközl. hálózatok, tolató- és vonatfelvevő rádiós körzetek 

tekintetében: szakágak közötti megállapodás alapján, a vonatkozó utasítások szerint 

szabályozottan 

− térvilágítási és utastér-megvilágítási berendezések zavarelhárítása, javítása: szakágak 

közötti keretmegállapodás alapján, helyi lebontással és helyi bejelentés alapján 

− kincstári tulajdonú forgalmi üzemi épületek és építmények javítása: szakágak közötti 

keretmegállapodás alapján, területre lebontott limit szerint 

 

4. Pályavasút → Forgalom 

− pályavasúti, építési és villamos felsővezetéki szolgálati és munkavonatok (beleértve a 

pályamesteri kiskocsikat) forgalomba helyezése és forgalom-lebonyolítása, 

menetrend-készítés: eseti megrendelés a pályavasúti és a forgalmi külszolgálati 

egységek közötti kapcsolatfelvétellel 

− anyagvonati mozdony kiállítása: eseti megrendelés a pályavasúti és a forgalmi 

külszolgálati egységek közötti kapcsolatfelvétellel 

 

5. Gépészet → Forgalom 

− futópróbák (mozdony, szerelvény), 

− kísérleti próbák, 

− személykocsik javítása utáni próbák (járműjavítói és saját): jelenlegi szabályozás 

szerint 

 

 

 

Ezúton fejezem ki köszönetemet mindazon munkatársaknak, kollegáknak, külsősöknek - 

különösen Baross Szabolcs Úrnak - akik az összeállítás elkészítésében részanyagokkal, 

tanácsokkal közreműködtek 
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II Rész 

 

Szemelvények a DB-nél és az ÖBB -nél alkalmazott módszerekről 

 

I Fejezet 

 

Vasútvállalatok együttműködése: verseny és kooperáció 

 

1. Bevezetés 

 



 

 126 

Ez idáig a különböző vasúttársaságok és vasúti vállalatok illetékességi területe fix volt a 

hálózatuk tulajdoni határa alapján. A vonatok kötelező átadás-átvétele minden hálózathatáron 

a mindenkori szomszédos vasútnak/tól különösen a rövid szállítási viszonylatokban 

elviselhetetlenül magas szállítási időkhöz vezetett, ami a vasút versenyképességét 

meghatározóan akadályozta. 

A vasút szervezeti reformja, az infrastruktúra és az üzemeltetés elválasztása, valamint a pálya 

megnyitása a harmadik felek számára történelmi esély arra, hogy a vasutak közötti 

munkamegosztást újjástrukturálják, és hogy különösen a regionális vasúti áruforgalomban, 

javított együttműködéssel, attraktív vasúti teljesítménykínálatot alakítsanak ki. 

Elvileg a vasútvállalatok közötti viszony két szélsőséges fázisa a verseny vagy a kooperáció . 

Az egymással versenyben álló vállalatok egymástól függetlenül, az egyedi vállalatgazdasági 

és politikai érdekeiknek megfelelően hozzák meg piaci és fejlesztési döntéseiket. Ebben az 

esetben a közlekedési módok közötti versenyen belül, még a vasútvállalatok között is van 

versenynyomás, ami a vasútvállalatokat a piaci követelményekhez való igazodásra 

kényszeríti. Az ügyfelek szabadon és tisztán piaci viszonyok között választhatnak. 

A kooperáció lehetővé teszi egymás erőforrásainak kölcsönös használatát, a közös fellépést az 

ügyfelek tekintetében, és az adott vállalatok specifikus erősségeinek összekapcsolását az 

attraktív összteljesítmény kialakítása és piacra vitele érdekében. 

 

2. A regionális vasúti áruszállítás jelenlegi környezete 

 

A vasútvonalak és a vasútállomások és létesítményeik a szállítási teljesítmények 

előállításának fontos kapcsolódásai a DB és a magánvasutak között, ugyanakkor a 

magánvasutak között csak nagyon kevés kapcsolat van. Általános értelemben a magánvasutak 

vonalai együtt nem képeznek közös társult hálózatot, hanem rendszerint csak elágazási típusú 

kapcsolatuk van a DB-hálózattal. Ezek a vonalelágazások elsősorban a helyi kapcsolódást 

szolgálják, hasonlóan a DB mellék- és csatlakozó vonalaihoz. A DB-vonalakat már jelenleg is 

használhatják a magánvasutak. A magánvasúti vontatójárművek használata azonban 

rendszerint a vállalati székhely körüli körzetre korlátozódik. A kölcsönös hálózatmegnyitás 

következtében a közlekedés a nem saját hálózaton is lehetséges. A távolsági közlekedés 

bonyolítása számára azonban a magánvasutak részéről még hiányoznak a technikai és 

logisztikai feltételek, mint pl. nagyteljesítményű mozdonyok, vonali ismerettel rendelkező 

személyzet, és a jármű- és személyzetvezénylési szervezet. Ugyanakkor a magánvasutak 

részéről sem ismeretes ilyen jelenlegi igény. Ebben az is szerepet játszik, hogy a 

magánvasutak általában kicsik. Tevékenységük általában behatárolt területre terjed ki, mint 

pl. kikötői vagy ipari üzemi terület. A vasútüzem általában nem elsődleges vállalati cél, 

hanem szervizfunkció. 

A DB AG-nak a nagysága és a távolsági, valamint a kistávolságú forgalom széles területén 

betöltött domináns helyzete révén is különleges szerepe van. A DB AG bonyolítja le az összes 

kocsirakományú szállítást, amit a magánvasutak átadnak a távolsági fogalomnak. A DB AG 

kistávolságú forgalmát viszont a vagonok gyűjtése és szétosztása tekintetében a magas 

költségek jellemzik. A magánvasutak általában az egyszerűbb üzemük és a rugalmasabb 

személyzet-felhasználásuk révén sokkal hatásosabban dolgoznak, mint a DB. 

A DB AG kisebb, decentrális egységeket alakított ki helybeni önfelelősségű regionális 

részlegek formájában, hogy - a magánvasutakhoz hasonlóan nagyobb ügyfélközeliséget 

valósítson meg, és rugalmasabban működjék. Ez megkönnyíti a régióban a DB és a 

magánvasutak együttműködését. 

Pilotprojekt keretében célszerű a DB AG és a magánvasutak közötti munkamegosztást 

optimálni, és lehetővé tenni a vonalhálózat és más erőforrások kölcsönös használatát. Első 

lépcsőben ez a helyi kétoldalú együttműködés formájában történhet, amint ez már Kölnben a 

HGK AG és a DB AG között gyakorlat. 
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3. A regionális vasutak teljesítménynagysága 

 

A DB AG és a Német Közlekedési Vállalatok Egyesülete (VDV) mint a magánvasutak 

érdekképviselete jelenleg tárgyalásokat folytatnak arról, hogy - a pilot projektek gyakorlati 

tapasztalataiból kiindulva - kidolgozzák a jövőbeni szereposztást. 

 

A VDV támogatja azt az elképzelést, hogy a DB AG szolgálja ki a nagy nemzeti és 

nemzetközi tengelyeket, a gyűjtés és a szétosztás pedig a regionális vasutak feladata 

legyen. Ezek a regionális vasutak egyrészt a magánvasutak, másrészt a DB AG regionális 

részlegei. 

A regionális vasutak a vasúti áruforgalmat egy térben lehatárolt illetékességi területen 

bonyolítják, az ügyfelek és a távolsági forgalmi kapcsolódási hely között Az illetékességi 

terület független az infrastruktúra tulajdonviszonyaitól, sőt az egymással szomszédos 

regionális vasutak illetékessége át is fedheti egymást. Ennek során nem lehet szó 

monopóliumokról. Nincs kizárva a verseny sem a szomszédos regionális vasutak és az 

iparvasutak, sem a távolsági forgalmat lebonyolítók között, akik kiszolgálhatják az ügyfelek 

iparvágányát. A regionális vasutak nem kizárólag egy-egy nagy fuvaroztatóra épülnek, hanem 

kínálatuk bármely ügyfél felé nyilvános. Ezzel ellentétben a távolsági vasút a szállítást a 

nemzeti és nemzetközi csomópontok között (p1. gurító-pályaudvar vagy KÁF-terminál) 

végzi. A zártvonati forgalomban már az ügyfél iparvágánya is csomópontnak tekinthető. 

Egy regionális vasút optimális teljesítményvolumenét a kínálatának választéka (a 

kínálatformák száma), a térbeli kiterjedésének foka és a saját előállítású teljesítményének 

volumene együttesen határozza meg. Az egyes paraméterek egymással kölcsönhatásban 

vannak, ezért nem vizsgálhatók egymástól elkülönítve. Így pl. a térbeli akciósugár 

befolyásolja a termékpalettát, ha a KÁF-terminálhoz hozzájutásról vagy kombinált forgalmi 

teljesítményekről van szól. 

A termékválaszték maximális terjedelme magában foglalja a vasúti áruszállítás valamennyi 

igényelt típusát, beleértve a logisztikai összolgáltatási csomagba tartozó valamennyi 

kiegészítő szolgáltatást. 

A maximális akciósugár magában foglalja az összes olyan vasúti áruforgalom akvizícióját, 

amelyeknek az adott regionális vasút illetékességi területén van a forrása vagy a rendeltetési 

helye, valamint az összes helyben előállított vasúti áruszállítási teljesítményt. A maximális 

teljesítménymélységet az összes, az akvizícióval és az áruszállítással kapcsolatban álló 

teljesítmény saját kivitelezése jelenti. 

 

4. A vasútvállalatok stratégiai pozícionálásának sarokpontjai 

 

A regionális és a távolsági vasúttársaságok a regionális vasúti áruszállítás újrastrukturálására 

- defenzív (főként költségorientált) vagy - offenzív (főként teljesítményorientált) stratégiát 

követelhetnek. 

A defenzív stratégia esetén a felkínált termékválasztékot a jelenleg gazdaságosan előállított 

teljesítményekre korlátozzák, azaz a kocsikat főként egyenként diszponálják. Az egyedi 

kocsik gyűjtését és elosztását a területen belül mellőzik. A teljesítménymélységet csökkentik: 

a vasút a szállítási funkcióra koncentrál, a marketingtevékenységet a szállítmányozókra, 

ügynökökre, kombitársaságokra stb. bízza. A gazdaságtalan vonalakat harmadik feleknek adja 

át a vasút, vagy üzemen kívül helyezi. A beruházási döntések tisztán pénzügyi előirányzatok. 

Az offenzív stratégia esetén a vasúttársaság kész a kockázatok vállalására is. A 

termékválasztékot az ügyfelek igényei szerint szélesítik. A teljesítmények átfogó 

minőségének garantálása és a nagy alakítási játéktér elérése érdekében a teljesítményeket a 

legmesszebbmenőkig saját maguk állítják elő. Ha az adott teljesítmény előállításához 
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szükséges know-how nem áll rendelkezésre, akkor azt pl. a speditőröktől, raktártársaságoktól, 

szoftver házaktól stb. vásárolják meg. Az idegen hálózatok használata révén, valamint más 

vasutak üzemének átvételével kiterjesztik az akciósugarukat. A beruházásokat stratégiai 

szempontból rangsorolják. A logisztikai összkínálat mint egész kell gazdaságos legyen, 

nem pedig feltétlenül minden egyes egyedi teljesítmény. 

 

5. A kooperáció előnyei 

 

A két szélsőséges - a defenzív és az offenzív - stratégián kívül lehetséges a kooperatív 

stratégia követése is. Ebben az esetben az orientáció mind a költségekre, mind a 

teljesítményekre is kiterjed: 

- a termékválaszték tekintetében más logisztikai szolgáltatókkal együtt közös komplett 

kínálatot alakítanak ki és értékesítenek, ugyanakkor a feladókkal való együttműködés 

erősödik a logisztikai követelményeik jobb teljesítése következményeként, 

- a pénzeszközök felhasználása során a partnerek összehangolják, illetve megosztják a 

beruházásokat és a kockázatokat, 

- a teljesítmények értékesítésére vagy előállítására leánytársaságokat alapítanak a 

magánvasutakkal vagy más partnerekkel. 

A DB AG bekapcsolódása az ilyen típusú kooperációba a következő okokból elkerülhetetlen: 

- a magánvasutak hálózata kevés kivétellel csak a DB vonalain keresztül kapcsolható össze 

egymással, 

- a kistávolságú és a távolsági forgalom termeléstechnikai és kínálati összekapcsolását 

célszerű fenntartani, 

- a magánvasutak jelenleg általában nincsenek abban a helyzetben, hogy távolsági 

teljesítmények tekintetében versenyezzenek a DB AG-val, 

- a DB AG-a kívül jelenleg nem áll a piacon rendelkezésre távolsági áruszállítást végző más 

vállalat. 

 

6. A kooperáció terjedelme és intenzitása 

 

A terjedelmet az határozza meg, hogy a kooperáló partnerek milyen funkcionális és térbeli 

területen és milyen időtartamban dolgoznak együtt. Az intenzitás azt fejezi ki, hogy mennyire 

mélyek a kooperáció kialakításának közös szabályai. Így pl. a termeléstervezés funkcionális 

területén a kooperáció intenzitása az esetenkénti tapasztalatcserétől a közös tervezésig 

terjedhet, amely utóbbi esetén szükséges a vállalati kultúrák, az üzemviteli és a számítógépes 

adatfeldolgozás műszaki normáinak, valamint a szervezési folyamatok összehangolása. 

A két szélső eset természetesen nem számít kooperációnak. A megfelelő típus kiválasztását, 

illetve a kooperáció, optimális terjedelmének és intenzitásának meghatározását a főcéloknak - 

költségcsökkentés és teljesítményjavítás - megfelelően kell végrehajtani, valamint a 

mindenkori vállalat- és régióspecifikus feltételek figyelembevételével. 

 

 

 

7. A vasútvállalatok közötti együttműködés célszerű típusai 

 

a. Regionális áruszállítási szövetség 

 

A regionális áruszállítási szövetség gondolata a közhasznú kistávolságú személyszállítás 

összehasonlító kooperációs eseteiből vezethető le. A szövetségi gondolat középpontjában a 

regionális áruszállításban a térben szomszédos vasutak kooperációja áll. A szövetség célja, 

hogy a kooperációs stratégia a regionális vasúti áruszállításban főként azért célszerű, mert: 
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- a közúttal való intenzív verseny megköveteli a vasút összes racionalizálási 

potenciáljának kiaknázását, 

- a vasútvállalatok közös erőforrás-felhasználása révén a szinergiahatás erősebben 

működik, és ez különösen a magánvasutakra igaz, amelyek többnyire olyan kicsik, 

hogy egyedül nincsenek abban a helyzetben, hogy problémamentes átmenetet 

biztosítsanak a távolsági forgalomhoz. jelenlegi és a potenciális, új vasúti ügyfelek 

logisztikai követelményeit az eddigieknél jobban elégítse ki, és a részes vasutak 

infrastrukturális erőforrásait hatékonyabban használja ki. 

A szövetség csírasejtjei az egymással szomszédos vasútvállalatok közötti kétoldalú 

kooperációk. 

A szövetség főbb feladatai:   

 - a kooperációs partnerek tevékenységének koordinációja,  

 - a közös stratégiák és minőségnormák kialakítása. 

Központi jelentőséget kap a marketing és az értékesítés. Ezért célszerű a szövetség hatáskörét 

kiterjeszteni a kistávolságú és a távolsági teljesítmények értékesítésére és marketingjére, a 

teljesítmények elszámolására, a közös beszerzésre és a külső megjelenésre. 

A szövetség elsősorban szállítmányozóként funkcionál, a vasúti áruszállítási teljesítményi 

súlyponttal. A regionális áruszállítási szövetség az ügyfelekkel tárgyaló központi partner. A 

DB AG főként a kocsirakományú szállítási üzleti területen és a pálya tekintetében 

kapcsolódik a szövetséghez. A jövőben egy alternatív távolsági forgalmi szolgáltató 

kooperációs bekapcsolása is elképzelhető. 

 

b. Közös értékesítési társaság 

 

A közös értékesítési társaság megvalósítása lehetséges a regionális vasút és a DB AG közötti 

kétoldalú megállapodás formájában, de egy átfogó megállapodás - mint pl. a regionális 

áruszállítási szövetség - részeként is. 

A regionális áruszállítás jelenlegi helyzetében a feladó az egyes különböző kínálatok esetében 

különböző tárgyalópartnerekkel kerül kapcsolatba. A tanácsadás termékorientáltan történik, 

külön-külön a DB kocsirakományú forgalmi regionális irodáival, a magánvasutak 

ügyfélszolgálatával és a KÁF-szolgáltatókkal. 

A közös értékesítési vállalat az összes kínálatot egy kézből kínálja fel, azaz ügyfélorientált 

tanácsadást végez. Információs csatlakozási pontként funkcionál, és átveszi a megrendelés 

lebonyolítás irányítási feladatát is. A megfelelő ügyfélközelség megteremtése érdekében több 

értékesítési irodát alakítanak ki a feladási súlypontokban. 

 

c. Ügyfélorientált szállítás lebonyolítás 

 

A vasúti áruszállítás attraktív és versenyképes összteljesítménye érdekében a specifikus 

ügyfélkívánalmakat a távolsági szállítási teljesítmények alacsony költségszintű előállításával 

kell összekapcsolni. 

A regionális vasutak logisztikai szolgáltatóként intenzív kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, 

és meghatározott komplett teljesítményeket személyesen kínálnak fel a piacon. A szállítási 

alapteljesítményt kiegészítő teljesítményekkel bővítik az ügyféligényeknek megfelelően. A 

regionális vasutak erősségei: a térbeli közelségük az ügyfelekhez és a rugalmas, decentrális 

szervezetük. A regionális vasút feladata, hogy a közúti versenytárssal lépést tartson az adott 

regionális vasútvonal túlélésének biztosítása érdekében. 

A távolsági vasút szállítási vállalatként lép fel, a regionális vasutak számára kocsicsoportos és 

zárt, valamint vonaljárati irányvonatok formájában szabványosított teljesítményeket bocsát 

rendelkezésre. A szállítási teljesítmények területén a költségvezető szerep a döntő 

sikertényező, elsősorban az egyes szállítási volumenek összekapcsolásával biztosított 
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termelésnagyság előnye révén, amely volument aztán a DB AG az egyes gazdasági régiók 

közötti nagy távolságokban fuvaroz. A távolsági közlekedés központilag tervezett és 

irányított. Feltétlenül szükség van a háztól házig szállítás átfogó szabályozására és 

felügyeletére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzemvitel/Trasszmenedzsment üzteti terület /ÖBB/ 

 

A reform céljai - eredményfelelősségű területek, szervezet kialakítása, hatáskörök 

delegálása a területre - jellemzik az Üzemviteli/Trasszmenedzsment üzleti terület (ÜV/TM-

ÜT) új jövőképét : -az ÜV/TM-ÜT az infrastruktúra eredményfelelősségű üzleti 

területe, 
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- az üzletirányítást a személyzeti és gazdasági 

szempontból a területen 21 

eredményfelelősségű regionális vezetőség 

végzi, 

- - a vezérigazgatóság - területi igazgatóság - 

állomásfőnökség háromszintű szervezet 

kétszintűvé vált, 

- -az eredményfelelősségű regionális 

vezetőségek révén lényeges decentralizációra 

került sor. 

Az ÜV/TM-ÜT két súlyponti feladata: 

- az üzemvitel és 

- a hálózatmenedzsment. 

Az üzemviteli feladathoz tartozik lényegében a konkrét üzem lebonyolítás, a rendezési 

(tolatási, gurítási) feladatok és a személyszállítás és az áruszállítás üzleti területek, valamint 

a más vasutak számára végzett szervizteljesítmények. 

Az üzemviteli célok a magasabb minőség és biztonság a lehető legalacsonyabb költségek 

mellett. 

A minőség tekintetében a pontosság fokozása és az utastájékoztatás javítása - különösen a 

zavaresetekben - áll az előtérben. 

Az üzemvitel infrastrukturálásának alapja a 440/9l.sz. EU-irányelv azon előírása, amely 

szerint az infrastruktúrát és az értékesítést világosan el kell választani a vasúttársaságok 

szervezetében és tevékenységében. Ezért kerültek át az olyan munkakörök, mint pl. a 

vonatkísérők, kocsitisztítás, kínálatorientált személy- és tehervonati tervezés, személykocsi-

gazdálkodás és -elosztás, valamint a posta- és csomagforgalom, amelyek eddig évtizedeken 

keresztül súlyponti üzemviteli tevékenységek voltak. 

Ezáltal az ÜVlT-M-ÜT kizárólag az Infrastruktúra vállalati területhez tartozik, és állami 

érdekeket képvisel, amelynek során minden trasszigénylőt (ÖBB személy- és áruszállítás, 

harmadik felek) egyenlően kezel a vonatkozó 440/9l.sz. EU-irányelv vonatkozó előírásainak 

megfelelően. Ezáltal az üzemvitel mellett egy új feladatterület jött létre, a 

hálózatmenedzsment (vagy trasszmenedzsment TM). 

A hálózatmenedzsment feladata mindaz, ami a trasszok kialakításával és bérbe adásával, 

valamint a trasszdíjak ki- és elszámolásával kapcsolatos. A feladatkörbe tartozik még annak 

műszaki megítélése, hogy a járművek közlekedhetnek-e az ÖBB-hálózaton, vagy az olyan 

jogi problémák tisztázása, mint pl. a rendkívüli események közlése, továbbá a meghirdetett 

szervizfunkciók az infrastruktúra-ügyfelek és trasszérdeklődők részére. 

Tehát a trasszmenedzsment (TM) nem pusztán a "menetrend" munkaterületre (ÜV/MR) 

korlátozódik, hanem az üzemviteli üzleti terület (ÜV-ÜT) széles teljesítményspektrumát 

foglalja magában, ami a TM megvalósításának jó feltételeit is jelenti: számítógépes 

menetrendszerkesztés, vonali és állomási szimulációs módszerek a kapacitások 

meghatározására, szakértő jogászok a szerződéses problémákra, sok évtizedes tapasztalattal 

rendelkező menetrendszerkesztők, forgalomtechnológusok és üzemirányítók. Az ÜV/TM-

ÜT célja a vonalak kapacitásának a lehető legjobb kihasználása, és a lehető legtöbb trassz 

értékesítése az ÖBB személy- és áruszállítás üzleti területe, valamint más vasútvállalatok 

számára. 

A TM hatásköre az üzemviteli létesítmények mennyiségéről és minőségéről való döntések 

is. Ezen a területen az ÜV-ÜT szerepe lényegesen nőtt, és ugyanakkor mindazon 

infrastruktúra megrendelője is, amelyek az üzem lebonyolításához szükségesek. Ennek 

során az ÜV-ÜT-t támogatják a műszaki üzleti területek. Ugyanakkor az ÜV-ÜT vette át a 

vágányzár-tervezési ügyek művezetését is. A cél a létesítmények és fenntartások optimálása 

a megfelelő üzemi minőség biztosítására. 
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Az ÜV-ÜT súlyponti feladata továbbra is az üzemirányítás és forgalomlebonyolítós. Ezen a 

területen a Kelet/Közép/Nyugat/Dél Regionális Üzemirányítás (RÜI) hatásköre 

megerősítésre került, akik az üzemviteli külszolgálati helyekkel együtt gondoskodnak a 

lehető legjobb üzemviteli végrehajtásról. Az ezzel kapcsolatos célok: az üzemi minőség 

emelése, az utasinformációk javítása, az üzemi folyamatok hatékonyságának növelése és az 

infrastruktúra működtetéséből eredő költségek jelentős csökkentése. 

A tolatás a költség szempontjából és szervezetileg az Infrastruktúra vállalati területhez van 

rendelve és az ÜV/TTv részleg menedzseli. Ezen a területen a legfontosabb célok: a tolatási 

költségek meghatározása, és az okozókra való felosztása, a költségek csökkentése, új tolatási 

koncepciók kialakítása a személy- és áruszállítással és a gépészettel közösen, valamint az új 

tolatási technofógiák bevezetéseAz Üzemviteli Külszolgálati Helyek (ÜKH) - amelyek a 

korábbi üzemviteli értelmezésben az állomások voltak - az új szervezetben az állomások 

üzemviteli részét jelentik, amelyek lényegében a forgalomlebonyolítósért felelősek, és ebből 

kifolyólag kapcsolatban vannak a RÜI-kkel, akiknek a székhelye a korábbi 

vasútigazgatóságokon van. 

Az ÜKH-k koncepciója lehetővé tette az eredményfelelősségű üzleti területek bevezetését 

(divizionálás). Az üzemviteli munkatársak az ÜV-ÜT-a kívüli esetleges (pl. kereskedelmi) 

feladatokat a megrendelő-teljesítő viszony keretében látják el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törvény a közhasznú kistávolságú személyközlekedés tervezéséről, szervezetéről és 

kialakításáról 

 

 

Baden - Württemberg, 1995. június 8. 

 

1.§ Célkitűzés 
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A közhasznú kistávolságú személyközlekedésnek (KKTSZK) a tartomány teljes területén egy 

integrált összközlekedési rendszer keretében a motorizált egyéni közlekedés teljes értékű 

alternatívájaként kell rendelkezésre állnia. Hozzá kell járulnia ahhoz, hogy megoldja a 

lakosság mobilitását, és biztosítsa és javítsa Baden-Württemberg gazdaságának helybeni 

attraktivitását, valamint vegye számításba a környezetvédelem és a közlekedés 

energiatakarékosságának, biztonságának és egyszerűségének szempontjait. A KKTSZK 

minden közlekedési eszköze a saját különleges előnyeinek keretei között kell működjék. A 

vasúthálózat teljesítőképességét és az igényeknek megfelelő közlekedési hozzáférhetőségét 

fenn kell tartani, és tovább kell fejleszteni. Hosszabb távon arra kell törekedni, hogy ezen a 

hálózaton attraktív és a lehetőség szerint ütemes kínálat álljon rendelkezésre a VKTSZK-ban. 

 

2.§ Fogalmi meghatározások 

 

(1) A KKTSZK a Törvény értelmezésében a személyek mindenki által igénybe vehető 

szállítása vonaljárati közlekedési eszközzel, amely túlnyomórészt arra szolgál, hogy a 

közlekedési keresletet a városi, elővárosi és a regionális forgalomban elégítse ki. Kétségkívül 

ez az eset áll fenn, ha egy közlekedési eszköz szállítási eseteinek többségében a teljes utazási 

távolság nem haladja meg az 50 km-t, vagy a teljes utazási idő az egy órát. 

(2) KKTSZK a taxis vagy a bérkocsis közlekedés is, amennyiben az az (1) bekezdés szerinti 

közlekedést pótolja, egészíti ki vagy sűríti. 

(3) A kétséges esetekben a Közlekedési Minisztérium dönt az (1) és (2) bekezdésben foglalt 

feltételek fennállásáról. 

 

3.§ Tervezési alapelvek 

 

(1) A KKTSZK tervezését össze kell hangolni a területrendezés és a tartományi tervezés, 

valamint a kommunális építési vezértervezés alapelveivel és céljaival. 

(2) A tartományi, a regionális és az építési vezértervezés vegye figyelembe a lakó- és 

üdülőövezetek, a munkahelyek és a közhasznú, szociális és kulturális létesítményekhez 

megfelelő hozzájutás megteremtését a KKTSZK révén. 

(3) A tervezésnél a KKTSZK-nak mindenekelőtt a sűrűn betelepült térségekben kell előnyt 

kapnia a motorizált egyéni közlekedéssel szemben, ha ez a közhasznú közlekedés érdekeivel 

és a gazdaságossági, valamint takarékossági alapelvel is megegyezik. Ennek során a meglévő 

közlekedési utak kiépítését előnyben kell részesíteni az új építésekkel szemben. 

 

 

4.§ A KKTSZK kialakítási vezérfonala 

 

(1) A felelősöknek figyelemmel kell lenniök a KKTSZK kialakításánál a következő 

irányelvekre az önkéntes feladatmegoldás keretében. 

(2) A KKTSZK járatvezetését és menetrendjét az igényeknek megfelelően kell kialakítani, és 

úgy, hogy az az integrált összközlekedési rendszer kialakítását és folyamatos javítását 

célozza. 

(3) Megfelelő mértékű és felhasználóbarát átszállóhelyeket kell kialakítani a KKTSZK járatai 

és közlekedési eszközei közötti átszálláshoz, valamint a távolsági forgalomhoz és az egyéni 

közlekedéshez való eljutáshoz. 

(4) A menetrendekben az igényeknek megfelelő kiszolgálási ütemet kell biztosítani, valamint 

a kapcsolódási pontokban átszállási lehetőségeket. A bevezetést állandó és azonosítható 

formájú információs rendszerrel kell támogatni. 

(5) Amennyiben vasúti közlekedés van, vagy ilyet építenek ki, akkor azt alapkínálatként kell 

kialakítani, és a KKTSZK egyéb teljesítményeit erre kell alapozni. 
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(6) A közlekedési teljesítményekkel szembeni időben és térben különböző szükségleteknek 

megfelelően fázisokra bontott kiszolgálási koncepciót kell megvalósítani. Ennek során 

alternatív kiszolgálási formákat is fel kell használni. 

(7) A KKTSZK erősítésére különjáratokat is be kell állítani az 1990. augusztus 8-i 

Személyszállítási törvény (SzSz tv.) 43. §-a szerinti esetekben az SzSz tv. 42. §-a szerinti 

vonaljáratokban. Ilyen esetekben a fennálló kiszolgálási tilalmak feloldására is intézkedni 

kell. 

(8) A közlekedési infrastruktúra, a járművek és a közlekedési kínálatok tervezésekor és 

kialakításakor a KKTSZK-ban figyelembe kell venni a gyerekes családok és a nők igényeit is. 

Ugyancsak figyelemmel kell lenni a mozgáskorlátozottakra is: az ő számukra akadálymentes 

hozzájutást, és a megfelelő esetekben a mozgáskorlátozottaknak megfelelően kialakított 

járműveket kell biztosítani 

 

5.§ Feladatok 

 

  A lakosság megfelelő kiszolgálásának biztosítása a közlekedési teljesítmények tekintetében a 

KKTSZK területén a létről való gondoskodás önként vállalt feladata. 

 

6.§ Felelősök 

 

(1) Az 5 § szerinti önként vállalt feladat felelősei a (2) bekezdés szabályozása szerinti 

kivétellel a városi kerületek és a járások a saját felelősségi körükben. A községek hatáskörét a 

KKTSZK közlekedési teljesítmények támogatása vagy saját közlekedési vállalat útján való 

ellátása tekintetében ez a szabályozás érintetlenül hagyja. Amennyiben valamelyik község 

eltekint attól, hogy továbbra is a jelen bekezdés második mondata szerint tevékenykedjen, 

akkor a jelen szabályozás nem kötelezi a felelőst arra, hogy ezt a teljesítményt tovább 

folytassa, vagy önmaga lássa el. 

(2) A VKTSZK felelőse az 1993. december 27-i Általános Vasúti Törvény (ÁV tv.) 2. § (5) 

bekezdése szerint a tartomány, amennyiben a jogi szabályozás a 7. § szerint másképp nem 

határoz. A Stuttgart Regionális Szövetség megalakításáról szóló törvény (SRSZ tv.) 3. § (1) 

bekezdése a 4. § (1) 

(3) Az (1) bekezdés 1 mondata és a (2) bekezdés 1 mondata szerinti felelősök, valamint az 

SRSZ tv. 3. § (1) bekezdése szerint a 4. § (1) bekezdésével összhangban az SRSZ, együttesen 

az illetékes hatóságok az 1993. december 27-i Regionalizálási Törvény (R tv.) 4. § 2 mondata, 

az ÁV tv. 15. § 1 mondata, valamint a SzSz tv. 8. § (4) bekezdés 4 mondata és a 13a. § (1) 

bekezdése szerint az SzSz tv. 6 cikkely (116) bekezdése értelmében. 

 

7.§ A vasúti kistávolságú személyközlekedés 

   felelősségének szabályozása 

 

A Közlekedési Minisztérium a jogi szabályozással meghatározhatja, hogy a 6. § (2) bekezdés 

1 mondata szerinti közlekedési kiszolgálási felelősségnek a VKTSZK területileg vagy a 

forgalom kiszolgálás módja szerinti lehatárolt része kivétel lehet. Az 1 mondat szerinti esetről 

van szó, ha: 

1. a feladat része túlnyomórészt helyi vagy regionális jelentőségű, vagy 

2. a közlekedési kiszolgálás gazdaságossága egy adott térségben a teljes KKTSZK-ért való 

felelősség egyesítése révén javulhat, vagy 

3. a területi testületek együttműködése révén garantálható, hogy a VKTSZK területén a 

meghatározott és a forgalmi igényeknek megfelelő kiszolgálás a túl erős forgalmi 

összefonódással jellemzett térségben biztosítható. 
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Az 1 mondat szerinti szabályozás esetén az egyedi szabályokat a tartomány és a mindenkori 

felelős közötti megállapodásban kell szabályozni. 

 

8.§ A felelősök együttműködése 

 

(1) A felelősöknek együtt kell működniük a tervezés és a szervezés összehangolása, valamint 

a KKTSZK kialakítása érdekében. Az együttműködés ki kell terjedjen a forgalmi kapcsolatok 

esetében a szomszédos tartományok illetékes helységeire is. Amennyiben szükség van a 2 

mondatban foglaltak érvényesítésére, és ez az 1. § szerinti célkitűzés megvalósítását szolgálja, 

akkor a jogfelügyeleti hatóságok egyetértésével eltérhetnek a Törvény 5-7. és 9., 11., 12. §-

ában foglaltaktól. 

(2) A kommunális együttműködésről szóló 1974. szeptember 16-i tv. 10. és 11. §-óban 

foglaltakat a jelen törvény nem érinti. 

(3) A tartomány köteles összehangolni a VKTSZK-t illető feladatainak teljesítését a KKTSZK 

egyéb felelőseivel. 

 

9.§ Közlekedési kooperáció 

 

(1) A KKTSZK javítása és attraktivitásának emelése érdekében, különösen a 

teljesítménykínálat koordinált kialakítása révén, valamint az egységes és utasbarát tarifa útján, 

az integrált közlekedéskialakítás céljából törekedni kell a felelősök és a közlekedési vállalatok 

vagy a közlekedési vállalatok közötti együttműködésre (közlekedési kooperáció). Az 1 

mondat szerinti közlekedési kooperáció különösen: 

1. adíjszabási együttműködés az átmeneti tarifa vagy átárazás formájában, 

2. a közlekedési vagy tarifaközösség kialakítása, vagy 

3. a közlekedési és tarifaszövetség kialakítása. 

(2) A közlekedési kooperációs megállapodások során azt a formát kell választani, amelyiknél 

a kooperáció területének strukturális adottságai, a közlekedési igények és a közlekedési 

kínálat, valamint a gazdaságosság és a takarékosság figyelembevételével a legnagyobb haszon 

várható. 

 

10. § Beruházástervezési program a KKTSZK-ban 

 

A Közlekedési Minisztérium évente állít össze beruházástervezési programot a KKTSZK-ban 

a jelentkező igények alapján, ötéves időtartamra. A program összeállításánál figyelni kell a 

területrendezési és tervezési célokat, valamint figyelembe kell venni a közlekedés fejlődését 

és a környezetvédelmi és városépítési érdekeket. 

 

 

 

 

 

 

11. § Közlekedési terv 

 

(1) A 6 ~ {1) bekezdés 1 mondata szerinti felelősök közlekedési tervet állítanak össze 

területük részére a KKTSZK biztosítására és javítására a SzSz tv. 8. § (3) bekezdése szerint 

(szabad kötelezettség). A szomszédos felelősök közös közlekedési tervet készíthetnek. 

(2) A közlekedési terv összeállításánál az 1. és 3. § rendelkezéseit, valamint a célkitűzéseket, 

amelyek a 4. § rendelkezésein alapulnak, kell figyelembe venni. A közlekedési tervek 

figyelembe kell vegyék az integrált összközlekedési koncepciókat, és részei lehetnek az ilyen 

C . 
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koncepcióknak. Az SRSZ szövetségi területén lévő felelősök figyelemmel kell legyenek még 

a regionális közlekedési tervezésre is. 

(3) A közlekedési terv keretet képez a KKTSZK fejlesztésére is. Tartalmaznia kell legalább: 

1. egy tényfelmérést a meglévő létesítményekre és struktúrákra, valamint a kiszolgálásra 

vonatkozóan, 

2. a tényfelmérés értékelését (forgalomanalízist), 

3 a tervezési időszakban várható közlekedési volumen becslését a motorizált egyéni 

közlekedés és a KKTSZK tekintetében (közlekedési prognózis), 

4. célokat és keretfeltételeket a KKTSZK kialakítására. 

(4) A közlekedési tervben be kell mutatni a KKTSZK céljából tervezett beruházásokat, és 

azok előrelátható költségét és finanszírozását. 

(5) A közlekedési tervet ki kell egészíteni a fejlesztési tervel, amely kijelentéseket kell 

tartalmazzon. 

1. a forgalmi helyzet kívánt alakulására, amely túl kell terjedjen a közlekedési terv 

tervezési időszakán (hosszú távú forgalomfejlődési prognózis), 

2.  a kívánt kínálatjavításokra üzemi és tarifális szempontból, a támogatási 

lehetőségek bemutatásával. 

 

12. § A közlekedési terv összeállítása 

 

(1) A közlekedési terv előkészítésében a felelősök, a helyileg illetékes regionális tervezők 

területén lévő községek, a közútépítők, a meglévő közlekedési vállalatok, valamint a SzSz tv. 

szerint a vonaljárati forgalom engedélyeinek szétosztására illetékes hatóságok vesznek részt. 

Más illetékesek is bekapcsolhatók a tervezésbe. 

(2) Amennyiben a VKTSZK érintett az ÁV tv. 2. § (5) bekezdés értelmében, akkor a terv 

összeállítását az erre illetékes felelősökkel vagy az általuk megbízottakkal érintkezésben kell 

végezni. 

(3) Amennyiben a községek jelentős mértékben támogatják a KKTSZK teljesítményeket, 

vagy azt saját közlekedési vállalataik révén nyújtják, akkor egyetértésük szükséges a 

közlekedési terv területüket érintő részeihez. 

(4) A szomszédos felelősök közlekedési terveit a közlekedési kooperáció keretében egyeztetni 

kell egymással. 

(5) A közlekedési terv összeállítása a felelősök határozata alapján történik. A felelős 

megbízhat harmadik feleket vagy regionális szövetségeket a közlekedési terv tervezetének 

elkészítésével. A közlekedési tervet a felelősöknél úgy kell elhelyezni, hogy a fogadási időben 

bárki ingyen beletekinthessen. 

(6) A közlekedési tervet be kell mutatni a kormányelnökségnek. 

(7) A 11. § szerinti közlekedési tervet legkésőbb 1998. december 31-ig kell összeállítani. 

Legkésőbb öt évvel a lejárta előtt felül kell vizsgálni, és szükség szerint tovább kell 

fejleszteni. A felülvizsgálatra és a továbbfejlesztésre azonos elvek vonatkoznak, mint a 

közlekedési terv összeállítására. 

 

 

13. § Finanszírozás 

 

(1) A tartomány a KKTSZK-t az államháztartási tervben megszabott mértékben támogatja. 

(2) Az R tv. 5 § szerint a 8. -sal összefüggésben a tartományra eső eszközöket elsősorban a 

VKTSZK-ra kell fordítani. A VKTSZK-ra rendelkezésre álló eszközöket különösen a 

vasúthálózat és a teljesítményi kínálat fenntartására, valamint az új vasútvonalak építésére és 

az üzemen kívül helyezett vasútvonalak reaktiválására kell fordítani. 
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(3) A tartomány különösen azon közlekedési és tarifaszövetségek szövetségfüggő terheinek 

fedezésére biztosít támogatást, amelyeknek magas a szállítási teljesítménye, magas arányú a 

KKTSZK közlekedési eszközei közötti átszállási kapcsolatai, valamint saját szövetségi 

szervezetük van. Ha nincsenek meg a 9. § (2) bekezdés szerinti feltételek a közlekedési és 

tarifaszövetség alakításához, akkor a felelősök vagy a közlekedési vállalatok részére adott 

támogatások az egységes tarifarendszer bevezetésére folytatódhatnak, ha ennek mértéke a 

közlekedési feltételek jelentős javítását biztosítja a kooperáció területén. 

 

 

 

A Bayerni közhasznú kistávolságú személyközlekedésről szóló törvény 

(BKKTSZK tv.) 1993. december 24. 

 

Első rész Általános előírások 
 

1. cikkely Fogalmi meghatározások 

 

(1) Közhasznú kistávolságú személyközlekedés (KKTSZK) a jelen törvény értelmezésében a 

személyek általános hozzáférhető szállítása vonaljárati közlekedési eszközökkel, amelyek 

túlnyomórészt arra szolgálnak, hogy a városi, az elővárosi vagy a regionális forgalom 

közlekedési keresletét kielégítsék. Kétségtelenül erről az esetről van szó, ha egy közlekedési 

eszköz szállítási eseteinek többségében rendszerint nem haladja meg a teljes utazási távolság 

az 50 km-t, vagy a teljes utazási idő az egy órát. A KKTSZK az általános KKTSZK-ra és a 

vasúti kistávolságú személyközlekedésre (VKTSZK) tagolódik. 

(2) Az általános KKTSZK körébe tartozik különösen az a szállítás, amelyik villamossal, 

magas- és földalatti vasúttal, vagy különleges építési vasúttal, valamint városi buszokkal és 

vonaljárati gépjárművekkel történik. A VKTSZK körébe tartozik az (1) bekezdés feltételeinek 

megfelelő vasúti vonatokkal történő szállítás. 

(3) Általános KKTSZK körébe tartozik a taxi- vagy bérkocsi forgalom is, amennyiben az az 

(1) és (2) bekezdésben foglalt forgalmak pótlását, kiegészítését vagy sűrítését szolgálja. 

 

2. cikkely Célok 

 

(1) A KKTSZK a létről való gondoskodás* egyik feladata. A környezetvédelem, a 

közlekedési biztonság, a közlekedési infrastruktúra, valamint az állam egész területén az 

azonos életfeltételek megteremtése és biztosítása érdekében a KKTSZK-nak úgy kell 

rendelkezésre állnia, hogy lehetőleg teljes értékű alternatívát képezzen a motorizált egyéni 

közlekedéssel szemben. 

(2) A tartományi, regionális és építési vezértervezések során arra kell törekedni, hogy a 

lakóterületeknek a munkahelyekkel, a közhasznú, szociális és kulturális létesítményekkel és 

az üdülőterületekkel alkalmas összeköttetés legyen közhasznú közlekedési eszközökkel a 

lehető legrövidebb útvonalon, és hogy ezeknek legyen kapcsolata a meglévő KKTSZK-

infrastruktúrához. 

(3) A vasúti és az egyéb sínpályás közlekedés kell képezze a KKTSZK alapkínálatát, és a 

többi kínálatnak is erre kell irányulnia. Az állam közlekedési szempontból távol fekvő 

területein a vasúti közlekedés kell biztosítsa a közlekedési főtengelyekhez való rácsatlakozást. 

A sűrűn lakott térségekben a közlekedési alapkínálatot az S- és U-Bahn-okkal vagy 

villamosokkal kell kialakítani. 

 

3. cikkely. A KKTSZK elsőbbsége 
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(1)A KKTSZ - nak mindenek előtt a belvárosokban a kiépítés és finanszírozás tekintetében 

kell a motorizált egyéni közlekedéssel szemben elsőbbséget adni, amennyire ez a kistávolságú 

összeköttetések hozzárendeléséhez szükséges, ha megfelel a gazdaságosság és a takarékosság 

alapelvének és ezt a kereslet is igazolja. 

(2)A KKTSZK igénybevételének támogatása érdekében,ahol közlekedési igény van,ott a 

városmagon kivüli megállóhelyeknél gépjármű tárolóhelyeket, és minden megállóhelynél 

kerékpár tárolóhelyeket kell biztosítani. A KKTSZK - ra való lehető legkorábbi átszállást 

forgalomvezérlő rendszerekkel és más megfelelő intézkedésekkel kell támogatni 

(3)A különjárati forgalmat a Személyszállítási törvény (Szeszá tv.) 43. §-a értelmében, és a 

Szeszá tv. felszabadítási rendelkezése alapján felszabadított forgalmat, amennyire csak 

lehetséges, át kell terelni a KKTSZK-ra. A tanulókat alapvetően a Szeszá tv. 42. §-a szerinti 

közhasznú vonaljárati közlekedéssel vagy VKTSZK-val kell szállítani. Az iskolabuszokat 

csak akkor kell alkalmazni, ha így a szállítás gazdaságosabban és szakszerűbben 

kivitelezhető. A hivatásforgalmat a Szeszá tv. 42. §-a szerinti közhasznú vonaljárati 

közlekedéssel vagy VKTSZK-val kell lebonyolítani, amennyiben ez gazdaságilag és 

közlekedési szempontból kívánatos vagy célszerű. 

 

4.cikkely Általános követelmények 

 

(1) A KKTSZK-t az igények szerinti vonalvezetésű vonalakon az integrált közlekedési 

hálózat minden előnyének kihasználása mellett, és igényorientált kiszolgálási kínálattal kell 

megszervezni. A mindenkori sűrűn lakott és vidéki térségek követelményeit lépcsőzetes 

kiszolgálási koncepcióval kell számításba venni. 

(2) A közlekedési eszközök és a közlekedési összeköttetések összekapcsolását különösen az 

integrált ütemes menetrendek révén kell javítani. 

(3) A KKTSZK-t olyan járművekkel kell végezni, amelyek a beszerzéskor megfelelnek a 

technika mindenkori fejlettségének, a környezetvédelmi szempontoknak és a biztonsági, 

kényelmi, forgalomgyorsítási és ráfordítás csökkentési követelményeknek. A 

mozgáskorlátozottak, az idősebb emberek és a gyerekes anyák szempontjait a járművek 

beszerzésénél és kiépítésénél figyelembe kell venni. Az emberi és technikai üzemeltetés során 

az utasok biztonsági szükségleteit kell megfelelően számításba venni. 

(4) A vasúti és a közúti KKTSZK jobb igénybevételének céljából az egyéni közlekedés 

különböző formáival szorosabb kooperációra kell törekedni. Ehez szükség van a 

rácsatlakozási pontok optimális kialakítására. 

(5) A VKTSZK és a vasúti távolsági személyközlekedésnek, valamint az általános KKTSZK-

nak a csomóponti állomásokon történő összekapcsolására és az egységes tarifakialakításra 

kell törekedni. A VKTSZK-t Bayernban 

 

5.cikkely Kiszolgálási norma 

 

(1) A közhasznú közlekedési eszközökkel való megfelelő hozzáférhetőség biztosítása céljából 

a kiszolgálásnak a gazdaságosság és a takarékosság figyelembevételével a lakosság igényeire 

és a helybeni és a helyközi közlekedés követelményeire kell irányulnia. 

(2) A sűrűn lakott térségekben, valamint a vidéki városi és környéki területeken alapvetően 

keresletorientált kiszolgálási ütemet kell tervezni. Ezt szombatonként, vasárnaponként és 

ünnepnapokon is fel kell kínálni. Az (1) és (2) bekezdés szerinti kiszolgálási normát a 

pénzügyi teljesítőképesség keretén belül lépcsőzetes kiszolgálási koncepcióval a többi vidéki 

területen is fel kell kínálni. 

(3) A VKTSZK-t úgy kell tervezni, hogy az alapvetően a szükségletekre orientált ütemes 

menetrend alapján az egész tartományban összehasonlítható kiszolgálási normákat kell elérni, 

különösen az összehasonlítható menetrendi kínálat, a sűrűn lakott területek és a vidéki 
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térségek különböző közlekedési szükségleteinek kiemelt figyelembevételével. Az általános 

KKTSZK és a VKTSZK menetrendjeit és tarifáit egymással össze kell hangolni. 

 

6. cikkely Az általános KKTSZK regionális térségei 

 

(1) Amennyiben az általános KKTSZK kapcsolatai és hálózatai lényeges mértékben 

túlnyúlnak a járási jogú közösségek vagy egy járás területén, akkor a kormány az érintett 

feladattelelősökkel egyetértésben (8. és 9. cikkely) a területet a területrendezési és -fejlesztési 

követelmények figyelembevételével regionális kistávolságú közlekedési térségnek (RKKT) 

nyilvánítja. A kistávolságú közlekedési tervezések és döntések számára ezt a térséget mint 

összetartozó területet kell figyelembe venni. Az RKKT nagyságának lehetővé kell tennie a 

kiszolgálást a szervezetileg és gazdaságilag ésszerű egységekben, és a közlekedési kooperáció 

szempontjait különösen figyelembe kell vennie. 

 

{2) Amennyiben az RKKT olyan területeket foglal magában, amelyekben több kormányzat 

illetékes, akkor az a kormányzat illetékes az RKKT meghatározására, amelynek területén van 

az RKKT súlypontja. Amennyiben több kormányzat tartja magát erre illetékesnek, vagy egyik 

sem vállalja fel az erre illetékességet, akkor az Állami Gazdasági, Közlekedési és Techno-

lógiai Minisztérium dönt a helyi illetékességről. 

 

 

7. Cikkely.Közlekedési kooperáció az általános KKTSZK-ban 

 

(1) Egy RKKT általános KKTSZK-fáért felelős szerveknek (8. és 9. cikkely) az általános 

KKTSZ biztosítása és javítása során együtt kell működniük a közlekedési szempontból 

szükséges mértékben. Az együttműködés kiterjed a mindenkori közlekedési vállalatokra, 

különösen a járatok vonalvezetése, a menetrendek és a tarifák összehasonlítása, a 

menetjegyek kölcsönös elfogadása, a járatkiszolgálás gyakorisága, valamint a közlekedés 

gazdaságos kialakítása (közlekedési kooperáció) kérdéseiben. A kooperáció lehetséges fajtái 

ezen törvény értelmében különösen: 

1. A tarifális együttműködés az átmeneti tarifa vagy az áttarifálás formájában. 

2. Közlekedési szövetség létrehozása. 

3. Közlekedési és tarifaszövetség kialakítása. 

,A feladatért felelősöknek oda kell hatniuk, hogy a közlekedési vállalatok a közlekedési 

szempontból szükséges mértékben együttműködjenek, és hogy a kooperációban részes 

közlekedési vállalatok számára a fennálló kiszolgálási tilalmak feloldásához hozzájáruljanak. 

(2) Amennyiben ez közlekedési vagy gazdasági okból ajánlatos, akkor a feladatért felelősök 

az általános KKTSZK több RKKT-ját is összevonhatják. 

 

 

 

 

Feladatfelelősség 

 

   Feladatfelelősség az általános KKTSZK-ért 

 

8.cikkely A feladatért felelősök 

 

(1) Az általános KKTSZK tervezése, szervezése és biztosítása a járások és a járási jogú 

községek önként vállalt feladata a saját működési körzetükben. Ezeket a feladatokat 
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teljesítőképességük keretein belül teljesítik. Ezekre a feladatokra harmadik feleket, különösen 

magán tervezőirodákat és magán közlekedési vállalatokat kell felhasználnia. 

(2) Az általános KKTSZK-ért felelősök ugyanakkor illetékes hatóságok is az 1991. június 20-

i 1893/9l.sz. EGK Tanács rendelettel módosított 1969. június 26-i 1191/69.sz. EGK Tanács 

rendelet értelmében az általános KKTSZK területén. 

(3) Ez nem érinti a tanulóknak az iskolába járáshoz szükséges utazására vonatkozó 

illetékességi szabályozást, azaz az iskolába járás költségmentességéről szóló törvény és a 

bajor iskolafinanszírozási törvény érvényességét. 

 

9. cikkely A járási községek közreműködése 

 

(1) A járások rendeletileg a járási községekre vagy azok társulásaira átruházhatják azok 

kívánságára az általános KKTSZK egyes feladatait, ha a kistávolságú közlekedési kapcsolatok 

lényegében egy község vagy a községek társulásának területére korlátozódnak. 

 

(2) A járások a járási községekre vagy azok társulására az (1) bekezdés feltételeinek megléte, 

és azok beleegyezése esetén ruházhatják át az általános KKTSZK egyes feladatait. 

 

(3) A 8. cikkely (1) bekezdés első mondata ebben az esetben is érvényes. 

 

(4) A községek a tárolóhelyek megváltásáért járó bevételeket az építési jog előírásai szerint 

egészében vagy részben az általános KKTSZK céljára felhasználhatják a Bay BO 56. cikkely 

(1) bekezdés első mondata szerinti mértékben, vagy ugyanezen célból továbbadhatják a 8. 

cikkely (1) bekezdése szerinti feladatfelelősöknek. 

 

10. cikkely A feladatfelelősök társulása 

 

Az általános KKTSZK feladatért felelősök magánjogi formában, vagy a kommunális 

együttműködésről szóló törvény rendelkezései szerint együttműködhetnek, különösen 

munkaközösségekben vagy célszövetségekben társulhatnak. 

 

11. cikkely. Az általános KKTSZK végrehajtásának jogi formái 

 

A feladatfelelősök az általános KKTSZK intézményeit a községi vagy a járási rendszabályok 

szerint rezsiüzemként, saját üzemként, közjogi önálló kommunális vállalatként vagy a 

magánjogi formában vezethetik, vagy részesedhetnek a magánjogi formában vezetett 

intézményben. 

 

 

 

 

 

 

l2.cikkely A feladat végrehajtása 

 

 

Az általános KKTSZK feladatfelelősei, amennyiben ezek járások és járási jogú városok, 

területükre maguk készítik el a terveket 

1.a kistávolságú közlekedési kapcsolatok rendszabályaira és a kistávolságú közlekedési 

teljesítmények iránti igényre vonatkozóan- (kistávolságú közlekedési terv), valamint 

r 

a 

`_ 
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2.a kistávolságú közlekedési beruházási igényekre vonatkozóan (KKTSZK beruházás 

tervezés), beleértve a költségeket. 

 

13.cikkely.A kistávolságú közlekedési terv 

 

(1)Az általános KKTSZK feladatfelelősei területükön, és - amennyiben a 6.cikkely(1) 

bekezdés első mondata szerinti RKKT meghatározásra került - az RKKT-re vonatkozóan a 

KKTSZK biztosítására és javításáravonatkozó tervezéseket e törvény követelményei 

szerint kell végezzék. A meglévő közlekedési vállalatok ennek során megfelelő 

közreműködést kell biztosítsanak. Ennek során különösen 

1. fel kell mérni a KKT-ben meglévő közlekedési intézményeket, 

2. prognosztizálni kell a jövőben várható közlekedési fejlődést a motorizált egyéni 

közlekedésben és a vasúti és a közúti KKTSZK-ban, 

3. ki kell alakítani a célelképzeléseket a jövőben tervezett közlekedési fejlődésről a 

vasúti és a közúti KKTSZK-ban, 

4. meg kell tervezni azokat a tervintézkedéseket, amelyek a KKTSZK lehető legjobb 

kialakítását biztosítják az összközlekedési szempontok figyelembevételével. 

(2) A kistávolságú közlekedési terv tartalmazza az általános KKTSZK céljait és 

koncepcióját, és össze kell hangolni a kistávolságú közlekedési tervezés elismert 

alapelveivel, a területrendezés, -tervezés és a városépítési tervezés követelményeivel, a 

környezetvédelem szempontjaival, valamint a gazdaságossági és takarékossági 

alapelvekkel. Amennyire szükséges, össze kell hangolni a tervezést a KKTSZK egyéb 

tervezőivel és feladatfelelőseivel. A kistávolságú közlekedési tervet szabályos 

időközönként felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell. 

 

14. cikkely 

A KKTSZK beruházási terve 

 

   (1) Az általános KKTSZK beruházási tervében a mindenkori következő öt évben esedékes 

vagy tervezett KKTSZK célú beruházások vannak bemutatva, beleértve az előre 

meghatározható költségeket, elkülönítve a következő beruházástípusokat: 

1. villamosvasutak, magas- és földalatti vasutak, különleges felépítésű vasutak és nem 

szövetségi tulajdonú vasutak közlekedési pályái, 

2. központi városi buszpályaudvarok és megállóhelyi létesítmények, valamint üzemi 

telephelyek és központi műhelyek, 

3. gyorsító intézkedések (a községi közlekedésfinanszírozási törvény 2. § (1) 4.sz), 

4. keresztezési intézkedések a vasúti kereszteződésekről szóló törvény, vagy a 

szövetségi vízi utakról szóló törvény szerint, amennyiben a nem szövetségi tulajdonú 

vasutakról van szó, 

5. standard városi vonaljárati buszok, standard csuklós városi buszok és vasúti 

járművek, villamosok és magas- és földalatti vasúti járművek, valamint a különleges 

felépítésű vasúti járművek beszerzése. közlekedési kooperációra, valamint a vonaljárati 

kínálat bővítésére vonatkozó információkat is. Tájékoztatótag be kell mutatni a meglévő 

közlekedési vállalatok tervezett beruházásait is. 

(2)Amennyiben szükséges, a KKTSZK beruházási tervében a kistávolságú közlekedési terv 

kiegészítő részében fel kell venni a meglévő és tervezettközlekedési koncepcióra, valamint 

vontatási vonaljárati kínálat bővítésére vonatkozó információkat is. Tájékoztatólag be kell 

mutatni a meglévő közlekedési vállalatok tervezett beruházásait is 

(3) A KKTSZK beruházási tervét mindenkor azon év február 1-ig kell a felügyelő hatóság 

részére előterjeszteni, amelyikben a beruházási időtartam megkezdődik. A felügyelő hatóság a 
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KKTSZK beruházási tervét soron kívül továbbküldi az Állami Gazdasági, Közlekedési és 

Technológiai Minisztériumnak. 

 

 

 

A VKTSZK-ért való feladatfelelősség 

 

15. cikkely A VKTSZK-feladatfelelősök 

 

(1) A KKTSZK tervezése, szervezése és biztosítása Bayernban a Bajor Szabadállam feladata. 

Illetékes az Állami Gazdasági, Közlekedési és Technológiai Minisztérium. 

(2) Az Állami Gazdasági, Közlekedési és Technológiai Minisztérium nem csorbítja a Bajor 

Vasúttársaság ezen törvény 16. cikkely (3) bekezdés első mondata szerinti illetékességét. 

Mindketten ugyanakkor illetékes hatóságok is az 1991. június 20-i 1893/91 sz. EGK Tanács 

rendelettel módosított 1969 június 26-i 1191/69 sz. EGK Tanács rendelet értelmében a 

VKTSZK területén 

 

 

 

16. cikkely A Bajor Vasúttársaság 

 

(1) A Bajor Szabadállamot a VKTSZK tekintetében a feladatok megvalósításában a magán 

jog egy jogi személye szolgálja ki, amely az állam megbízásából és annak előírásai szerint 

tevékenykedik (Bajor Vasúttársaság). A társaság az Állami Gazdasági, Közlekedési és 

Technológiai Minisztérium szakmai felügyelete alatt áll. 

 

 

(3) Amennyiben szükséges, a KKTSZK beruházási tervében a kistávolságú közlekedési terv 

kiegészítő részében fel kell venni a meglévő és tervezett szerint a szükséges beruházásokat is 

nekik kell finanszírozniuk és megvalósítaniuk. 

 

 

 

 

A VKTSZK-ért felelősök így a pálya kérdésében cselekvőképessé lettek, és ott, ahol az 

üzemköltség-támogatásokat meghaladóak a trasszdíjak, illetve ahol a beruházástámogatások a 

trasszdíjakban nincsenek figyelembe véve, a Pálya üzleti területnek a vonal átvételét saját 

rezsiben tudják felajánlani. 

A szerződések szerint az RST a vonalat pályahasználati díj (vonatkmdíj) vagy állandó 

szervizátalány ellenében bocsátja a potenciális üzemeltető rendelkezésére. Ezáltal a jövőben 

azokat a többletteljesítményeket, amelyek nem igényelnek infrastruktúraintézkedéseket (mint 

pl. az esti órákban egy többletvonat beállítása), határköltségen lehet kiajánlani. 

 

 

 
 

A kisvasutak és a DB~ 
 

Az RST-k második tevékenységi területe, a pályaszerviz révén a területi testületek számára 

egy új partner jön létre, aki a DB veszélyeztetett létű vonalainak átvétele során támogatja a 

testületeket, és lecsökkenti számukra az infrastruktúra működtetésének kockázatát. 
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A pályaszerviz-koncepcióból a VKTSZK-ért felelősök is profitálnak, mivel az RST-k 

segítségével először jön létre konkrét alternatíva a DB AG trassz- és állomásdíjrendszere 

mellett. 

Összességében tehát az RST-k révén az új szempontok és cselekvési játékterek egész sora jön 

létre, amelyek lényegesen hozzájárulnak az aktív VKTSZK-kialakításhoz, és még több utast 

vonzanak a vasútra. 

Egyre több vonalon közlekednek az NE-vasutak (nem állami vasút = Nicht Bundeseigene 

Bahn) járművei. Olyanokon, amelyeket a DB AG-től vettek át, vagy olyanokon, amelyeken a 

működtetők tenderek keretében nyertek el, vagy olyanokon, amelyeket a DB megbízásából 

üzemeltetnek, vagy éppen a DB-vel együttműködve  

  

Az NE-vasutak a DB AG-től átvett vasútvonalakon 
 

Ezen a területen éllovas volt a Südwestdeutsche Verkehrs AG (SWEG),amikor 1983-ban 

átvette a DB-től a Meckesheim - Neckarbischofsheim Aglasterhausen vonalat. erre a lökést a 

DB azon bejelentése adta, hogy ebben a viszonylatban be akarja szüntetni a személyvonati 

közlekedést. Mivel az SWEG már üzemeltetett egy a DB-vonalhoz csatlakozó szárnyvonalat 

{Neckarbischofsheim - Hüffenhardt), a viszonylat bezárása esetén a saját vonataihoz nem lett 

volna semmiféle csatlakozás. A viszonylat átvétele nélkül a saját vonalán is be kellett volna 

szüntetnie a forgalmat. A DB-hálózatból az eddigi legnagyobb részt az Elbe-Weser Vasutak 

és t ' Közlekedési Vállalatok (EVB) vette át. Több éves huzavona után az EVB és i . a DB 159 

km-nyi vasútvonal átvételéről írtak alá szerződést (BremerhavenWulsdorf - Hollenstedt, 

Hesedorf - Stade, Rotenburg (Wümme) Bremervörde, Rotenburg - Brockel vonalak). Az 

eladási ár 1 DM volt.  Ugyanakkor a DB egy egyszeri indulási segélyt is adott 21 millió DM 

értékben. További 7,3 M DM-et adott a Niedersachsen tartománynak a 

felépítményrehabilitációra. Az új EVB-be olvadt bele a BuxtehuderHasefelder Vasút is. Az 

EVB-hálózat már kereken 300 km hosszúságú, szemben a korábbi 111 km-rel. 

A vállalat végzi a vasúti kistávolságú személyközlekedést (VKTSZK) Bremerhaven és 

Hamburg-Neugraben között. A Hesedorf - Buxtehude vonalszakasz újramegnyitásával 

helyreállt a VKTSZK Hesedorf és Stade között is. Problémás viszont - nem is lehet másképp - 

a Buxtehude Neugraben DB-vonal együttes használata. A sajtóbeszámolók szerint a DB AG a 

mintegy 12 km hosszú menetért 1 M DM-et követel. 

A személyszállítást öt VT 628 tip. motorkocsi végzi, valamint tartalékként néhány öreg 

sínbusz áll rendelkezésre. Munkanapokon kb. 2500 utast szállítanak, főként ingázókat, akik 

meg akarják spórolni Hamburg belvárosában a fáradságos autózást. 16 éven keresztül függött 

az üzembezárás Damoklesz kardja a Düren Jűlích és Düren - Heimbach vonalszakaszok felett. 

Először a DB 1977-ben jelentette ki, hogy Heimbachig meg akarja szüntetni a vasúti üzemet. 

Aztán hosszadalmas tárgyalások után 1992. március 6-án parafálták az átadási szerződést, 

amelyet a megyegyűlés július 7-én, a DB szeptember 12-én írt alá. Ebben a DB kötelezte 

magát, hogy a következő 10 év során 11 M DM indulási segélyt ad építési intézkedésekre, 

infrastruktúrára és karbantartásra, valamint további 6 M DM-et a kínálat fenntartására és 

javítására. Aztán végül 1993. május 23-án átvette a Dürení Megyei Vasút Kft. (DKB = 

Dürener Kreisbahn GmbH) mindkét vonalat. Az üzemátvétel után azonnal a következő 

intézkedéseket kezdte meg a DKB: 

1. Az üzemi folyamatok racionalizálása.  

2. A kínálat javítása. 

3. A meglévő megállóhelyek korszerűsítése, és további megállók létesítése.  

4. Új járművek beszerzése: 

Ad 1. Üzemvitel-racionalizálás 

Már a DB bevezette a vonalon az NE-vasutak forgalmi szolgálati szabályzata szerinti 

mellékvonali menetirányítást. Az átmeneti idő alatt a DKB a Jülich, Lendersdorf és Heimbach 
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állomásokon visszaépítette az egyszerűsített jelzőberendezéseket a rugós váltók alkalmazása 

mellett. A HuchemStammeln állomás jelzőberendezését 1993-ban az átépítés során a kézi 

kezelésűről járműfüggő sorompóberendezésre változtatták. A korábbi 11 munkatársból (a 

leegyszerűsített üzem mellett) 3 maradt meg (kibővített kínálat mellett). A munkakörök 

leépítésének költségei egyszeri 0,7 M DM-et tettek ki, a megtakarítások 1,1 M DM-et (ez 

utóbbi évről évre). 

Ad 2. Kínálat/avítás 

A vonalak átvételével a DKB munkanapokon mindkét vonalon órás ütemet vezetett be, vasár- 

és ünnepnapokon Jülichbe egyórás, Heimbachba kétórás ütemet. Az érkezési és indulási idők 

Düren állomáson a kölni vonatokhoz lettek illesztve, ezáltal a déli órákban ütemnövekedés 

állt elő. Az 1996. évi májusi menetrendváltozáskor Jülich és Düren között a csúcsidőkben 30 

perces ütemet vezettek be. 

Ad 3. Megállóhely-intézkedések 

Az előzőekkel párhuzamosan a DKB megkezdte a megállóhelyek korszerűsítését. Minden 

megállóhelyet a jövőben 38 cm magas peronnal B+R (Bike&Ride) tárolóval és utasbarát 

információs létesítménnyel terveztek ellátni. A jülichi vonalon két új megállóhelyet {Jülich-

Kutatóközpont, Selhausen), a heimbachi vonalon ugyancsak kettőt (Kuhbrücke, Tuchmüle) 

létesítettek. 

 

Ad 4. Járműbeszerzés 

A DKB az első olyan NE-vasút, amelynek a teljes kocsiparkja korszerű, alacsony padlószintű, 

könnyűszerkezetű motorkocsikból áll. Összesen 16 db RegioSprinter típ. járművet szereztek 

be, amelyek a jövőben Vogtlandban is közlekedni fognak. 

A javított vasúti kínálat (a buszkínálat hozzáillesztésével összekapcsolva) rövid idő alatt az 

utasvolumen növekedéséhez vezetett. A Düren - Jülich vonalon különösen jelentős a fejlődés: 

A DB-üzem idején (1992) átlagosan napi 392 fő volt az utasszám, 1993-ban (DKB-üzem) már 

513, egy éwel később már 1045, és az 1995. évi nyári utasszámlálás szerint 1124 fő. A Düren 

- Heimbach vonalon is 100% felett volt az utasnövekedés. A megnövekedett utasszám miatti 

bevételnövekmény - és a végrehajtott racionalizálási intézkedések - a deficit jelentős 

csökkenéséhez vezettek (a DB-üzem kb. 7 M DM-es nagyságával szemben 1,5 M DM alá 

csökkent a két vonal együttes deficitje). 

 

Az NE-vasutak a célszövetségi tulajdonü vonalakon 

 

Mintegy robbanásszerűen növekedett a kereslet a FriedrichsdorfGrávenwiesbach Taunusbahn 

vonalon. A DB-üzem idején a munkanapokon átlag 1500 utassal szemben (a 29 km-nyi 

vonalon), amikor a bezárással fenyegetődztek, jelenleg 6500-an utaznak a munkanapokon, 

közülük sokan átmenő vonatokkal Frankfurt főpályaudvarig és vissza. Hochtaunus megye a 

vonalat 1989. július 14-én vásárolta meg 2,8 M DM-ért (az összes magasépítménnyel együtt). 

Az üzemeltetéssel a Hochtaunus Közlekedési Célszövetség a Frankfurt-Königsteiner 

Eisenbahn AG-t (FKE), a Hessischer - Landesbahn GmbH egy leányvállalatát bízta meg. 

Ehhez csupán 11 db 6tengeiyes, dízel-villamos motorkocsi áll rendelkezésre, amelyek a VT 

2E típ. AKN motorkocsiknak feleltek meg. Miután ezek már nem képesek a megnövekedett 

forgalmat ellátni, az FKE még 3 db VT 628 típ. járművet szerzett be, amelyek egyike 

kétmotoros. 

Közben zöld fényt kapott a Taunusbahn meghosszabbítása, az északi végponttól 

Brandoberndorfig, 8 km hosszban. A néhány éwel azelőtt felbontott vonal a két helyet 

közvetlenül köti össze (1 km-es alagúttal). Az autósoknak és a busszal utazóknak a 

hegycsúcson keresztül kell utazniuk, ami a téli hónapokban nehézkes. 
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NE-vasutak a DB vonalain, a területi testületek megbízásából 

 

1990. szeptember 3-a óta üzemel a Hohenzollerische Landesbahn GmbH (HzL) a Tuttlingen 

járás megbízásából különösen az iskolakezdési és -befejezési időszakokban Tuttlingen és 

Fridingen között. A racionalizálási intézkedések keretében a DB feladta a helyi közlekedést 

Tuttlingen és Sigmaringen között. 

A HzL 1997. márciusában vette át a RagionalBahn-vonatok közlekedtetését a Tübingen - 

Sigmaringen Zollerbahnon. A kínálatot önbeállós vonatokra fogják áthelyezni, amelyeket a 

DB AG a jövőben kétórás ütemben fog közlekedtetni Stuttgarttól Sigmaringenig (és 

esetenként tovább Ulmig). A Zollerbahnon a HzL 22 db Adtranz RegioShuttle járművet állít 

be, amelyet a RaiIChartertől bérel. A járművek javítását a tübingeni javítóműhelyben fogják 

végezni. Itt gondozzák majd még azt a 8 db Regio Shuttle járművet is, amelyeket a DB 

leányvállalata, a ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH szerez be, ha megnyeri a 

Tübingen - Herrenberg Ammertalbahn kiszolgálására kiírt pályázatot. 

1993 júliusa óta végzi a Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH (BOB) a helyi VKTSZK-t 

Ravensburg és Friedrichshafen között. A BOB-ban részesek Friedrichshafen város (a 

Technische Werke Friedrichshafen GmbH révén) 27,5%-kal, Ravensburg város (a Stadtwerke 

Ravensburg révén) 25%kal, Bodensee megye 20%-kal, Ravensburg járás 17,5%-kal és 

Meckenbeuren község 10%-kal. 

Egy kft. alapítását a szokásos háromlépcsős döntési hierarchia (társasági közgyűlés, tanács, 

üzletvezetés) mellett még a társasági adózás optimálása érdekében a mindenkori 

társaságalapítóknak, akik ezt a vasútmenedzsmentet a városi vállalataik adózási 

keresztszövetségébe akarják bevonni, is kell irányítaniuk. Már az elején dönteni kell arról, 

hogy az új társaságot saját személyzet nélkül kell vezetni. Ez a különböző partnerek részéről 

szerződéses bekapcsolódást feltételez. Ez a HzL esetében a következő partnereket és 

feladatokat jelenti: 

· A HzL (túlnyomórészt a Baden-Württenberg tartomány tulajdonában): a vállalat lényegi 

feladata a vasútüzemeltetés, a járműkarbantartás és a vasútjogi feltételek biztosítása. 

· A Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (BahnBus utódtársaság, a DB AG tulajdonában): 

feladata a személyzet alkalmazása, és részvétel az értékesítési szervezetben (jegy- és 

bérletellenőrzés, forgalomszámlálás, elszámolás a megyékkel és a közlekedési 

vállalatokkal). 

· A Deutsche Bahn AG: alapvető feladata az állomások és a trasszok rendelkezésre bocsátása, 

és az állomási menetjegy-automaták karbantartása. 

 A Technischen Werke Friedrichshafen GmbH: átveszi a vállalkozói feladatokat 

(vállalkozástervezés, számvitel, évzárás, tarifarendszer kialakítása és továbbfejlesztése, 

támogatási kérelmek összeállítása, menetrend-kialakítás, PR, marketing). 

A vállalat által teljesítendő kifizetéseket a kiindulási értékükre vonatkozóan az üzemkezdet 

időtartamára vetítik, és a költségorientált díjklauzula alapján ellenőrizhető referenciaértékkel 

továbbszámítják. 

Ehhez különszerződésekre van szükség a DB AG-vel. A BOB és a DB között 1991-ben 

megkötött "regionalizálási szerződés" pontosan szabályozza a pálya, a megállóhelyek és 

állomások területének, valamint más műszaki infrastruktúrák (tárolóberendezések, 

mellékvágányok) igénybevételét. 

A vasútüzem beindításához 1991 és 1994 között kereken 20 M DM került befektetésre. Ebből 

mintegy 12 M DM-t az építészeti létesítményekre fordították, a többit a BOB tulajdonába jutó 

járművek beszerzésére (2 NE81 típ. dízel motorkocsi; négytengelyes, 80 ülő- és 100 

állóhelyes). Minden állomást és megállóhelyet menetjegy-automatákkal és várócsarnokkal 

láttak el. Ezenkívül P+R és B+R létesítményeket is kialakítottak. Az eredeti elvárás, a 

közbenső megállók reaktiválása csekély beruházásokkal, nem teljesült. Inkább szükség volt a 
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peronok és az oda vezető utak teljes felújítására. A friedrichshafeni DB vasúti műhely 

egyrészt mozdonyszínként a járművek tárolására szolgál, másrészt műhelyként a kisebb 

javítási munkákra. 

A közlekedés 1993 júliusában indult be csupán 14 vonatpárral (hétfőtől péntekig és 5,00-tő! 

20,00-ig) a 19 km-nyi vonalon. Szombaton kisebb volt a kínálat. A BOB a meglévő DB-

kínálatot kb. két utazási lehetőségre egészítette ki óránként Ravensburg és Friedrichshafen 

között. Amíg ezek a DBvonatok e két város között csak Meckenbeurenban és Löwentalban 

(az utóbbiban csak kevés vonat) állnak meg, a BOB-vonatok kiszolgálják a Wei(3enau, 

Oberzell és Kehlen reaktivált megállókat is. Időközben a kínálatot héttőtől péntekig 19 

vonatpárra bővítették. 

Az első utasszámlálás szerint 1993 októberében - az üzemindítás után négy hónappal 1100 

utas/nap forgalom volt. Egy évvel később már 1500 utast számláltak, 1996-ban pedig 1600-at. 

A BOB gazdasági eredményét jelentős mértékben a DB-trassz díja határozza meg. Ez az 

üzemindításnál 1,3 DM/vonatkm volt, amelyet fokozatosan 5 DM-re emeltek. 

Az 1997. évi menetrendváltás óta a BOB-vonatok Ravensburgtól tovább közlekednek 

Aulendorfig. ltt két állomást nyitottak meg újra. Ezenkívül még a BOB Friedrichshafenben a 

városi állomástól a kikötői állomásig közlekedik. 

Ugyancsak 1997. júniusától vette át a Hessiche Landesbahn (HLB) a Friedberg - 

Friedrichsdorf és a Bad Soden - Frankfurt-Höchst vonalak üzemét. Az utóbbi képezte eddig a 

Höchst - Bad Soden - Eschborn Frankfurt Hbf - Frankfurt Süd S3 S-Bahn-vonal egy részét, 

amelyik most Bad Sodenben végződik. Mindkét vonalon egyelőre az FKE járműállományát 

képező dízel-villamos motorkocsik közlekednek. A hírek szerint az FKE megrendelt 15 db 

GTW 2/6 típ. járművet, amelyekből egy villamos motorkocsi, amely a Bad Soden - Höchst 

villamosított vonalon közlekedhet. 

Ugyancsak a menetrendváltáskor vette át a Breisgau-S-Bahn GmbH a Freiburg - Breisach 

vonal kiszolgálását. A vállalkozás az SWEG és a Freiburg Verkehrs AG közös leányvállalata. 

A vonalon egyrészes RegioShuttle jármúvek közlekednek, amelyeket a vállalati tulajdonú 

járművek leszállításáig az SWEG biztosít. 1998-99-re az NE-vasutak a következő vonalakon 

veszik át az üzemeltetést: Az SWEG az Ortenau megye megbízásából átveszi az Offenburg 

Hausach, Offenburg - Bad Griesbach és Offenburg - Kehl (- Straf3burg) vonalak 

kiszolgálását. 

· A Dortmunder Stadtwerke és a Márkische Verkehrsgesellschaft GmbH 

(MVG) közös leányvállalata, a Dortmund-Márkische-Eisenbahn GmbH 

(DME) Dortmund Hbf. és Lüdenscheid között közlekedik. 

· Az Ostmecklenburgische Eisenbahngesellschaft mbH (OME) és a 

Neubrandenburger Verkehrs AG (a Stinnes konszern része) váltakozva a 

DB AG-val szolgálják ki a Bützow - Güstrow - Neubrandenburg -

Pasewalk és Pasewalk - Ueckermünde vonalakat. Az OME a 

Talbot/Eurorailnél kilenc 3 részes Talent motorkocsit rendelt meg. 

Bayernban a DEG (jelenleg a francia CGEA többségi tulajdona) veszi át 

üzemeltetést a Bayerische Landesbahn megbízásából a München -

Holzkirchen - Lenggries/TegernseeBayrischzell vonalon, ahol 

(Németországban első alkalommal) 17 db ötrészes Integral szerelvény 

(az osztrák Jenbacher Művek járművei) fogja lebonyolítani a forgalmat. 

· 320 km összhosszúságú három vonal kiszolgálását pályáztatja a 

Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen GmbH (LNVG). Az 1999. 

évi menetrendváltásra új üzemeltetőnek kell átvenni az Osnabrück -

Oldenburg - Wilhelmshaven, Wilhelmshaven - Sande - Esens és 

Osnabrück - Delmenhorst vonalakat. Ehhez nincs szükség új járművekre, 

mert az LNVG maga szerzi be a szükséges 22 könnyűszerkezetű 

motorkocsit. 
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NE-vasutak a DB AG megbízásából 

 

1993 májusában az AKN vette át a VKTSZK-t a 63 km hosszú Heide Neumünster vonalon, 

ahol a teherforgalmat továbbra is a DB AG bonyolítja. Az AKN 16 M DM-ért korszerűsítette 

a vonali infrastruktúrát (a peronok megemelése 76 cm magasra, új, távirányítású központi 

állítóközpont Hohenwestedtben, új jelzők és közúti átjárók). A vonal engedélyezett sebességét 

60-ról 80 km/h-ra emelték, a menetidő 25 perccel csökkent (60 percre). A munkatársak száma 

28 fővel csökkent. 

A DB AG legnagyobb szubvállalata jelenleg a bajor Regeltalbahn (RAG), amely a Plattling - 

Zwiesel - Bayrisch Eisenstein fővonal helyi forgalma mellett átvette a Zwiesel - Bodenmais és 

a Zwiesel - Grafenau mellékvonalak üzemeltetését is.Ugyanakkor a RAG a DB megbízásából 

már néhány éve kiszolgálja a Cham - Kötzting ésCham - Waldmünchen viszonylatokat is.A 

Prignitzer Eisenbahn GmbH egy sínbusszal üzemelteti a Prignitz Putlitz mellékvonalat. A 

hétvégeken a DKB Regio-Sprinterei pótolják a DB mozdonyvontatású vonatait Horrem és 

Neuss között. 

 

 

Kritikai értékelés 

 

 

A bajor "Oberlandbahn" projekt megvalósításával első alkalommal helyeztek üzembe egy 

RST által beszerzett járműveket. A Bajor RST, amelynek alapítója a München székhelyű 

Schaltbau AG, üzem- és gyártósemlegesen összesen 17 modern motorvonatra írt ki nyílt 

pályázatot, és most meg is rendelte ezeket. 

A választás a tiroli Jenbach-üzem által kifejlesztett Integrált típusú járművekre esett, amely a 

többi járműtípushoz képest teljes mértékben megfelelt a feladatért felelős és az RST által 

megadott teljesítményjellemzőknek. Az RST-teljesítmények az Oberlandbahn 

üzemeltetésének kiírásában részes összes közlekedési vállalat számára azonos mértékben 

nyitva álltak. Ennek során a mindenkori felkínált teljesítményspektrum (járműfinanszírozás, 

járműkarbantartás) pontosan az üzemeltető igényeihez volt illesztve. 

A pályaszerviz keretén belül a Bayreuth - Warmensteinach szakaszra olyan konkrét 

karbantartási koncepciót dolgoztak ki, amellyel a trasszhasználati költségeket kb. harmadával 

lehetne csökkenteni a jelenlegi DB-trasszdíjhoz képest. Ilyen költségcsökkentések másutt is 

várhatók, így a létükben veszélyeztetett vonalszakaszok egész sora kaphat új perspektívát. 

 

Egyes esetekben az RS-koncepció ellen szól, hogy az üzemeltető a periodikus járműbérlet 

során nemcsak a beszerzési finanszírozási költségeket, hanem még az RST költségeit és 

nyereségét is ki szeretné gazdálkodni. Ekkor mindenesetre figyelmen kívül hagyják, hogy az 

RST maga is versenyben állhat az üzemeltetői szintű közvetlen járműbeszerzéssel. Minden 

üzemeltetőnek megvan a lehetősége, hogy projektspecifikusan egyénileg döntsön a járművek 

rendelkezésre bocsátásának módjáról, amellyel a feladatért felelős követelményeit (pl. 

szerződési futamidő) a leggazdaságosahban tudja teljesíteni. Egy RST tehát pontosan csak 

akkor állhat helyt a piacon, ha tevékenysége valódi értékalkotással kapcsolatos. Ilyen 

tevékenységek pl.: 

· a korszerű magángazdasági finanszírozási eszközök következetes kihasználása (pl. 

értéklízing modell), 

· kedvező beszerzési árak a nagy darabszámok révén, kedvező költségű karbantartási 

koncepció, 

· az üzemeltető tehermentesítése a kockázatoktól (pl. rendelkezésre állási kockázat, 

újraalkalmazási/maradványérték-kockázat az új járműveknél). 
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 Ebből következően a járműbérlet nyereségrésze pusztán azt a nyereséget jelenti, amit az 

üzemeltető más esetekben a kockázati vagy nyereségfelárként kalkulál a tőke-, illetve jármű 

szervizköltségre. Alapvetően az RST bekapcsolása esetén az üzemeltető számára az összes 

járműköltség fix költség, mint ahogy a trassz- és állomási díjakat is nyereségfelár nélkül 

számolják. 

  A továbbiakban a közlekedési vállalatok oldaláról van még némi félelem attól, hogy 

szerepüket a járműszektor kihelyezése az ún. "bérkocsis" szerepére korlátozza. Az RST 

rugalmas teljesítményspektruma révén az üzemeltetők azonban csak annyira "bérkocsisok", 

amennyire ők akarják, vagy amennyire számukra ez előnyös. Minden részterületen, amit egy 

RST átvesz, az üzemeltetők a know-how-juk és infrastruktúrájuk bevonásával mindig alkotó 

módon tudnak tevékenykedni, amelynek során a terheik és a kockázataik szükség szerint 

csökkenthetők. 

(2) A Bajor Vasúttársaság a VKTSZK-t az Állami Gazdasági, Közlekedési és Technológiai 

Minisztérium megbízásából és előírásai szerint tervezi meg az állam egész területére, és a 

tervezést egyezteti a vasútinfrastruktúra 

 

Ősszefoglalás 
 

A vasúti reform és a regionalizálás révérc a VKTSZK-bon a verseny törvényi feltételei 

létrejöttek. Ezáltal a törvényalkotó elvárja a vasúti kínálat attraktivitásának emelését és 

költségének csökkentését a VKTSZK-bon. Néhány példa már eddig is mutatta, hogy a 

verseny megvalósítása ténylegesen megfelelő az innovatív, a régiók igényeihez igazított 

VKTSZK-koncepció megvalósításához, és a koncepció költségei nagy részének a 

termelékenység növekményből való finanszírozásához. Még az is nyilvánvaló, hogy a verseny 

önmagától nem alakul ki, hanem azt a feladatért felelősöknek aktívan kell támogatniuk. 

Az RST járműszerviz-koncepciója a verseny kialakításának egyik fő nehézségén alapul, ez a 

járművek rendelkezésre bocsátása. A gyártó semleges további bérbe adás megkönnyíti az 

RST-k számára a potenciális üzemeltetők versenyrészvételét. A kis üzemeltetők számára 

elmarad a járműberuházási célú túl magas saját tőkebefektetés mint akadályozó tényező, az új 

üzemeltetők számára a kötelezettségvállalás a rövid szerződéses futamidő keretében is 

lehetséges, mivel a beruházás biztosításának kockázata kiváltható. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


