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1. Szabályozási 
kihívások
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Állami szintű szabályozás

SZERVEZET KOMPETENCIA PRODUKTUM

EURÓPAI UNIÓ JOGSZABÁLYALKOTÁS IRÁNYELVEK, TSI, 

HATÁROZATOK
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KÖZLEKEDÉSI 
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EGYES NORMATÍV 

SZABÁLYOK 
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SZABÁLYOZÁSOK, 

VAGY SZABÁLYOZÁSI 

ELEMEK JÓVÁHAGYÁSA

MÁV ZRT SZABÁLYKÉSZÍTŐ

NORMATÍV ÉS 

VÉGREHAJTÁSI 

UTASÍTÁSOK 

KIADÁSA

„BETŰS” ÉS „SZÁMOS” 

UTASÍTÁSOK
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MÁV Zrt. szabályozási rendszere
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ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYZAT

(OVSZ I.)

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK MŰSZAKI ÉS ÜZEMI SZABÁLYZATA

VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁSOK

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI  

UTASÍTÁSOK

 Központi forgalomirányítás, távvezérlés, távkezelés

 Mellékvonali forgalomirányítás (MEFI, MERÁFI)

 Egyszerűsített forgalmi szolgálat

 Pályaelágazások forgalomszabályozása

 Kapacitás korlátozások (vágányzár, 

biztosítóberendezési kikapcsolás, feszültség-

mentesítés)

Helyi technológiák

(tárolási, tisztítási, karbantartási)

PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐI TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ ALAPUTASÍTÁSOK

KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK, SEGÉDKÖNYVEK

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

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

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

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

MVSZ, Balesetvizsgálati Utasítás, Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítás, 

D.4. sz. Utasítás, D.9. sz. Utasítás 

Menetrendi segédkönyv, Normatív Utasítások (EVIG, ÁVIGH)
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Utasítások módosításának indokai, 

szabályozási háttere és körülményei 

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő előírásokat tartalmazó 

vasútvállalati utasítások összeállításánál felhasznált irodalom 

(szabályozási háttér):

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

Szabályzat I. kötet az „Országos közforgalmú és saját használatú 

vasutakra”.

• 2005. évi CLXXXIII. Törvény a vasúti közlekedésről

• Magyar Államvasutak Műszaki és Üzemi Szabályzata

• Vasúti Lexikonok

• Vasúti Technikai Kézikönyv
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Utasítások módosításának indokai, szabályozási 

háttere és körülményei 

A vasútvállalati utasítások összeállításával, kezelésével, gondozásával 

megbízott MÁV Zrt. szervezetei:

• „F” jelű utasítások Forgalmi Üzemviteli igazgatóság

• „E” jelű utasítások TEB Főosztály (E.101., E.102.), MÁV-START Zrt. 

(E.1., E.2., E.12.)

• „D” jelű utasítások Pályalétesítményi Főosztály

A vasútvállalati utasítások összeállításának, véleményeztetésének, 

jóváhagyásának szabályozása :

• 24/2015. (V. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG sz. Utasítás a normatív utasítások 

kiadásának szabályozásáról
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Utasítások módosításának indokai, 

szabályozási háttere és körülményei 

A vasútvállalati utasítások összeállításának, véleményeztetésének, 

jóváhagyásának szabályozása :

• a vasúti közlekedés biztonságára nem vonatkozó, illetve azt nem érintő 

utasítások esetén a vasúti társaság vezetője (MÁV Zrt. elnök-

vezérigazgatója, MÁV-START Zrt. vezérigazgatója)
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A vasútvállalati utasítások jóváhagyása:

• A vasút  üzemeltetője köteles a vasúti közlekedés biztonságára 

vonatkozó, illetve azt érintő, általa elkészített, vezetője által elfogadott 

belső szabályzatot (utasítást) a vasúti hatósággal jóváhagyatni.” 

(103/2003. GKM rendelet 4. sz. melléklet, OVSZ I. kötet, általános 

rendelkezések 8. pont)

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

vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Utasítások módosításának indokai, 

szabályozási háttere és körülményei 
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Utasítások módosításának indokai, 

szabályozási háttere és körülményei 

A vasúti közlekedés biztonságára vonatkozó, illetve azt érintő 

előírásokat tartalmazó vállalati utasítások:

• Műszaki Táblázatok I. (Gépészeti táblázatok)

• Műszaki Táblázatok II. (Pályaadat táblázatok)

• D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépek, munkavonatok 

közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra

• H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére

• Balesetvizsgálati Utasítás

• Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás
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Utasítások módosításának indokai, 

szabályozási háttere és körülményei 

A vasúti közlekedés biztonságára vonatkozó, illetve azt érintő 

előírásokat tartalmazó vállalati utasítások módosításának, újbóli 

kiadásának indoklása:

• Egységes Európai Forgalomszabályozási Rendszer (ERTMS) telepítése 

és bevezetése

• Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS-2) szintjének 

bevezetése

• GSM-R értekező rendszer telepítése és bevezetése
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Forgalmi 

Felügyeleti Osztály

Felügyeleti tevékenység

(A TFO és FÜI FFO kapcsolata)
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A felügyeleti és ellenőrzési tevékenység célja, hogy elősegítse:

• a vasúti közlekedés biztonsági szabályainak, előírásainak,

• a technológiai fegyelem és

• a bizonylati fegyelem

betartását és betartatását,

• az eszközök kihasználásának javítását és a foglalkoztatás hatékonyságának 

növelését,

• a szolgáltatások színvonalának emelését,

• A vezetői döntések, intézkedések megalapozottságát, szakszerűségét és 

időben történő meghozatalát.

Felügyeleti tevékenység



A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN
14

Felügyeleti tevékenység ellátásának módja, eszközei

1. A Területi forgalmi osztályok és Forgalmi csomóponti főnökségek

által végzett ellenőrzési tevékenység felügyelete,

végrehajtásának és hatékonyságának vizsgálata

a 34/2014. (VII. 11. MÁV Ért. 13.) ÁVIGH sz. Ellenőrzési Utasítás 

szerint:

• napi ellenőrzési tevékenységgel,

• célellenőrzés keretében,

• forgalombiztonsági és munkaidő-beosztás  tervezési keresztellenőrzéssel,

• területi Forgalmi Osztályok Működési vizsgálatával,

• Forgalmi Csomóponti Főnökségek Területi vizsgálatával (vizsgálati anyag, 

feladat meghatározások jóváhagyása kiadmányozásra).

• forgalombiztonsági szakellenőrzésekkel,
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Felügyeleti tevékenység ellátásának módja, eszközei

2. Végrehajtási Utasítások, Vonali Végrehajtási Utasítások 

felülvizsgálatával, jóváhagyásával,

3. Építési munkákhoz készített kiviteli és fázistervek véleményezésével,

4. Szakmai konferenciák megtartásával
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Munkaidő-beosztás ellenőrzés

A felügyeleti és ellenőrzési tevékenység célja, hogy elősegítse:

• A Munka törvénykönyve, Kollektív szerződés, Kollektív szerződés Helyi 

függelékekben, valamint a hatályban levő utasításokban meghatározott 

szabályozások előírás szerinti alkalmazását, 

• bizonylati fegyelem betartását, továbbá hogy a

• munkaidő-beosztásról a munkavállalók értesítése, valamint a 

módosítások átvezetése a díjazás elszámolása megfelelő-e,
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• A munkavállalókat megillető:

 havi összes pihenőidő biztosítása – kiemelten a napi, heti, és a hétvégi 

pihenő idő, 

 a rendkívüli munkaidőben való foglalkoztatás díjazása,

 átirányítás szabályainak betartása,

 munkaközi szünet biztosítása,

 szabadság jogszerű biztosítása (alapszabadság, pótszabadság, apa 

szabadság, gyerekek után járó pótszabadság) megfelelő-e.

•
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


