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Szabályozási háttér

UIC 450-2 döntvény
▪ A vonatok késés-kódolásának módszeréről, az alkalmazandó 

kódrendszerek felépítéséről és értelmezéséről,

▪ Meghatározza azokat a szempontokat, melyek lehetővé teszik 

az infrastruktúra üzemeltetőknek, valamint a nemzetközi 

forgalommal foglalkozó szervezeteknek, hogy egységes 

adatokat bocsássanak egymás rendelkezésére, a nemzetközi 

személyszállító-, és tehervonatok közlekedésében 

bekövetkezett zavartatások okairól.

28/2012. ( V.18. MÁV Ért. 12.) számú EVIG utasítás
▪ A vonatok pontosságának értékelésére és elemzésére, valamint 

a rendkívüli események információinak kezelésére és 

elemzésére.
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Alapfogalmak

Vonatkésés
▪ Az az esemény, amikor valamely vonat nem a 

menetvonal kiutalásához tartozó menetrendnek 

megfelelően közlekedik valamilyen okból/okokból, a 

menetvonalhoz tartozó menetrendben kijelölt helyeket 

későbbi időpontban érinti. A késés, a közlekedési tény 

időpont és a menetrendben tervezett időpont pozitív 

különbözete egész percekben mérve.

Elsődleges késés
▪ A vonatközlekedtetéshez kapcsolódóan két vasúti 

társaság, vagy pályahálózat működtető és valamely 

vasúti társaság viszonyában bekövetkezett zavartatás, 

amely közvetlenül valamelyik vasúti társaságnak, vagy 

a pályahálózat működtetőnek bizonyítottan felróható. 

Mivel ezek a késési események közvetlenül hatnak a 

közlekedő vonatra, elsődleges késéseknek nevezzük.
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Alapfogalmak

Másodlagos késés
▪ A vonatközlekedtetéshez kapcsolódóan két (vagy több) 

vasúti társaság, vagy a pályahálózat működtető és 

valamely vasúti társaság viszonyában bekövetkezett 

elsődleges késés következménye, de okozhatja egy 

társaság önmagának is. 

▪ Ez a késés valamely kényszer következménye (pl.: 

egyvágányú pályán ellenkező irányban nem lehet vonatot 

indítani, amíg a késett vonat meg nem érkezik az 

állomásra; a meghirdetett csatlakozás miatt a késett vonat 

utasait, meg kell várni, vagy a kocsikat át kell sorozni 

stb.).

▪ A „vizsgált” közlekedő vonatnak egy másik késett vonat is 

okozhat késést, függetlenül attól, hogy ki a menetvonal 

tulajdonosa vagy eredetileg milyen okból késett meg. Az 

ilyen típusú késéseket másodlagos késéseknek nevezzük.
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Késésrögzítés, késéskódolás

Forgalmi szolgálattevő
▪ Forgalmi szolgálattevő vagy az erre kijelölt 

munkavállaló rögzít

▪ Rögzítés helye: állomás, szolgálati hely, ahol a késés 

keletkezik,

▪ EMIG-ből késés érték,

▪ Kódtábla alapján – késési főkód.

Késési főkódok csoportosítása felelős alapján:
▪ Pályavasúti felelősségre visszavezethető késés,

▪ Vállalkozó vasúti felelősségre visszavezethető késés,

▪ Másodlagos okra visszavezethető késés,

▪ Külső okra visszavezethető késés.
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Késési kódtábla
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Késéskódolás
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Késéskódolás

Forgalmi vonalirányító
▪ Késési segédkód,

▪ Forgalmi szolgálattevő számára információ a késéssel 

kapcsolatban,

▪ Késési főkód javítása-pontosítása,

▪ Pályavasúti módosítás – 96 óra,

➢ Vasútvállalati reklamáció – 96 óra,

➢ MÁV kifogásol a fennmaradó időben.

Állomásfőnök/forgalmi koordinátor
▪ Ellenőrzi a helyes kódolást.

Forgalmi szakértők
▪ Késések helyes kódolásának ellenőrzése,

▪ Riportok előállítása – PÁVA.
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Késési segédkódok 
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PÁVA

▪ Pályavasúti Adattárház

▪ Fejlesztés kezdete: 2010.,

▪ A vonatok késéseinek kódolása és

értékelése 2012 előtt – Személyvonatok Menetrendszerűsége 

(SZVM),

▪ A vonatok késéseinek kódolása és értékelése 2012-től,

• Vonatközlekedési adatok rögzítése és kódolása –

FOR00,

• Értékelés – PÁVA.
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PÁVA

A rendszer alapvető tulajdonságai:
▪ Adatbevitel többszörösen ellenőrzött a FOR00 rendszerben, a 

PÁVA rendszer részére automatizált adatátadás,

▪ A FOR00 és PÁVA rendszer kétirányú automatizált interfészen 

kommunikál,

▪ A pontossági és menetrendszerűségi értékelések, pontossági 

mutatók, vonatlisták készítése, a PÁVA portálon történő 

publikálás – automatikus,

▪ Automatikus generálási időszakok: napi, heti, havi, negyedéves, 

féléves, éves.

▪ Elérhető időszakok: menetrendi időszak, szabadon választható 

időszak, naptári napok (pl. csak pénteken és vasárnap közlekedő 

vonatok adatai),

▪ Lekérdezhető területek: állomás, forgalmi csomópont, területi 

igazgatóság, vonal, vonalszakasz, hálózat,

▪ Többszörösen összetett elemzések, grafikus riportok készítése 

lehetséges (több adattáblából összevont adatok lekérdezése).
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PÁVA

PÁVA rendszer alrendszerei:

▪ IBM Cognos Business Intelligence – fejlesztői környezet,

▪ PÁVA portál – riportok (statisztikák) publikálása,

▪ PÁVA portál admin – a portál működtetésének, felhasználói 

hozzáférések karbantartásának alrendszere,

▪ PÁVA portál felhasználói levelezés – lehetőséget biztosít a 

portálon publikált statisztikákkal összefüggő problémák, 

észrevételek, kérdések jelzésére, kétirányú 

kommunikációjára.
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PÁVA

PÁVA rendszer felhasználói:

▪ MÁV Zrt. szinten: 

• MÁV Zrt. felsővezetői,

• MÁV-START Zrt. vezetői, szakértői,

• Forgalmi felhasználók: (állomásfőnökök, forgalmi 

koordinátorok, Forgalmi Csomóponti Főnökség 

munkavállalói, Területi Forgalmi Osztályok vezetői, szakértői, 

Forgalmi Igazgatóság vezetői, szakértői)

• TEB, PLI vezetői és megbízottaik, szakértőik,

▪ Adatszolgáltatási szinten: 

• Közlekedési felügyeletet ellátó Minisztérium,

• Egyéb hatóságok (rendvédelmi szervek stb.).
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PÁVA 
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PÁVA

PÁVA rendszer előnyei:

▪ Régi rendszerek üzemeltetési költségeinek megszűnése 

(SZVM, IGÜIR, VEZÜIR, SZE, RES statisztikai részei, 

SZIR jelentései),

▪ Magasabb szintű lekérdezési logika, adatbázis kezelés 

alkalmazása, gyors adatelérések,

▪ A széleskörű közlekedési és közlekedés-gazdasági 

elemzések révén, mindkét területen intézkedési 

hatékonyság javulás prognosztizálható,

▪ Magasabb szintű közlekedés-ellenőrzési lehetőségek,

▪ Trendek elemzési lehetősége, döntéstámogatás,

▪ Minőségbiztosítási jelentések támogatása,

▪ Egységes adatbázis miatt az adateltérések megszűnése,

▪ Manuális adatfeldolgozás minimalizálása, automatizált 

statisztikák,

▪ Humán erőforrás átstrukturálási lehetősége.
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


