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Vasúti közlekedést szabályozó legfontosabb szakmai 
szervezetek

 Nemzetközi Vasútegylet (UIC - Union Internationale des Chemin de Fer)
Döntvények (Kötelező, Ajánlott, Tájékoztató jellegű) kiadása

 Európai Szabványügyi Bizottság (CEN – Comité Européen de 
Normalisation) és Magyar Szabványügyi Testület

(MSZ) EN szabványok (általános és vasúti alkalmazások) kiadása
 Európai Vasútügynökség (ERA – European Railway Agency)

Átjárhatóságot érintő elemek (járművek, pálya, ERTMS) – TSI (Technical 
Specification of Interoperability

 Innovációs és Technológiai Minisztérium
 MÁV Zrt. MÁVSZ szabványok kiadásával.
 NoBo, DeBo



4. Vasúti csomag alkalmazása az ERA tekintetében

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/796 
RENDELETE értelmében az ERA hatósági szintre lép 2019. június 19-től, 
Magyarország 2020. június 19-ig felmentést kért.

 Egyablakos rendszer
 Forgalombahelyezési engedély, típusengedély kiadása



4. Vasúti csomag jogszabályai

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

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/797 
IRÁNYELVE (2016. május 11.) a vasúti rendszer Európai Unión belüli 
kölcsönös átjárhatóságáról (átdolgozás) 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/798 
IRÁNYELVE (2016. május 11.) a vasútbiztonságról (átdolgozás) 



A 4. Vasúti csomag az alábbiakra nem terjed ki

 metrók;  
 villamosok és könnyű vasúti járművek, valamint a kizárólag ilyen járművek által 

használt infrastruktúra;
 az uniós vasúti rendszer többi részétől a működés szempontjából különálló 

hálózatok, amelyek csak helyi, városi vagy elővárosi személyszállításra szolgálnak, 
valamint a kizárólag ilyen hálózatokon működő vállalkozások. 



A tagállamok a 4. vasúti csomag végrehajtó intézkedéseinek 
hatálya alól kizárhatják a következőket
 magántulajdonban álló teherszállítási tevékenységre vagy nem kereskedelmi célú 

személyszállításra használt vasúti infrastruktúra és a kizárólag ilyen infrastruktúrán 
használt járművek; 

 szigorúan helyi, történelmi vagy turisztikai célra használt infrastruktúra és 
járművek; 

 olyan könnyű vasúti infrastruktúra, amelyet alkalmanként nagyvasúti járművek is 
használnak a könnyű vasúti rendszer működési feltételei mellett, kizárólag 
összeköttetési célból; 

 elsősorban könnyű vasúti infrastruktúrán alkalmazott járművek, amelyeket bizonyos 
nagyvasúti összetevőkkel szereltek fel annak érdekében, hogy azok kizárólag 
összeköttetési célból képesek legyenek áthaladni a nagyvasúti infrastruktúrának egy 
jól körülhatárolt, korlátozott szakaszán. 



Teherkocsik engedélyezésének témakörét érintő TSI-k

 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/924 RENDELETE (2015. június 8.) az 
Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére 
vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 321/2013/EU rendelet 
módosításáról

 A BIZOTTSÁG 1304/2014/EU RENDELETE (2014. november 26.) a 
„járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, 
a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat 
hatályon kívül helyezéséről

 INF TSI - Infrastruktúra, ENE TSI - Energia, SRT – Alagút, PRM TSI - 
fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek, LOC&PAS TSI – 
Mozdony és személykocsi, CCS TSI – Biztosítóberendezés, OPE TSI – 
Forgalomirányítás, TAF TSI – Fuvarozás telematika, TAP TSI – Személyszállítás 
telematika



Tárgyi témakört érintő döntvények és szabványok

 UIC 2-es sorozat „Teherszállítás”.
 UIC 5-ös sorozat „Gördülőállomány”.
 MSZ (EN) szabványok: „Vasúti alkalmazások”
 MÁV Szabványok



Innovációs és Technológiai Minisztérium működését érintő 
legfontosabb nemzeti jogszabályok

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak 

részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet.
 A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos 

vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM 
rendelet



Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági 
Főosztály legfontosabb feladatai

Vasúti infrastruktúra engedélyezése 
Vasúti járművek engedélyezése
Vasúti építmények engedélyezése
Személyszállító kötélpályák engedélyezése
Ellenőrzés
Képzés, vizsgáztatás
Nyilvántartás



Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági 
Főosztály vasúti járművek engedélyezéséhez kapcsolódó 
legfontosabb feladatai

 Vontatójárművek típus- és üzembehelyezési engedélyeinek kiadása, 
adatainak nyilvántartása

 Személyszállító járművek típus- és üzembehelyezési engedélyeinek kiadása, 
adatainak nyilvántartása

 Teherszállító járművek típus- és üzembehelyezési engedélyeinek 
kiadása, adatainak nyilvántartása

 Különleges járművek típus- és üzembehelyezési engedélyeinek kiadása, 
adatainak nyilvántartása



Vasúti Hatósági Főosztály vasúti építmények 
engedélyezéséhez kapcsolódó legfontosabb szempontjai

 Rendelkezik-e a tárgyi berendezés építési, átalakítási bontási vagy 
használatbavételi engedéllyel

 Történik-e veszélyes anyag rakodása
 A tárgyi berendezést érintő pályahálózaton alkalmazott korlátozások 

sebesség, tömeg, űr- és szerkesztési szelvények tekintetében. 
 A tárgyi pályahálózaton alkalmazott rátolás elleni védelmi berendezések
 A szakhatóságok bevonásáról az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. Rendelet rendelkezik



MSZ 8691 szabványcsoport

 MSZ 8691-1:1980
Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Általános előírások

 MSZ 8691-2:1980
Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Vágánytengely-távolság

 MSZ 8691-3:1981
Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Nem villamosított pálya 
űrszelvényméretei

 MSZ 8691-4:1981
Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Villamosított pálya 
űrszelvényméretei



MSZ 8693 szabványcsoport - visszavont

 MSZ 8693-1:1984
Vasúti járművek szerkesztési szelvénye. Fogalommeghatározások és 
általános előírások

 MSZ 8693-2:1984

Vasúti járművek szerkesztési szelvényei. Vontató járművek statikus 
szerkesztési szelvénye

 MSZ 8693-3:1987
Vasúti járművek szerkesztési szelvénye. Személykocsik és poggyászkocsik 
kinematikus szerkesztési szelvénye

 MSZ 8693-4:1988
Vasúti járművek szerkesztési szelvénye. Teherkocsik statikus és kinematikus 
szerkesztési szelvénye



MSZ EN 15273 szabványcsoport

 MSZ EN 15273-1:2013+A1:2018
Vasúti alkalmazások. Űrszelvények. 1. rész: Általános előírások. Az 
infrastruktúra és a gördülőállomány közös előírásai

 MSZ EN 15273-2:2013+A1:2018
Vasúti alkalmazások. Szelvények. 2. rész: A járművek szerkesztési szelvénye

 MSZ EN 15273-3:2013+A1:2018

Vasúti alkalmazások. Szelvények. 3. rész: Pályaűrszelvények



UIC 505-1 döntvény

 Vasúti jármű.  A jármű szerkesztési szelvénye. 



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

 feltétfüzet alkalmazási engedély, elvi építési engedély, vasút építési 
engedély, átalakítási, korszerűsítési engedély, használatbavételi engedély, 
ideiglenes használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, megszüntetési 
vagy bontási engedély, üzemszünet engedély, eltérési engedély

 1-7. mellékletek (1-3. melléklet) benyújtandó anyagok
 Építési engedély kiadásához független tanúsító szervezet tanúsítása, 2020. 

december 31-től a használatbavételhez is kell sajátcélú vasúti pálya esetén 
is.



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

 Engedélyezési dokumentációval szemben támasztott minimális 
követelmény: a dokumentációban szereplő adatok valódisága igazolható 
legyen a dokumentáció segítségével.

 Amennyiben a meghatározó adatokban változás történik, eljárás 
megindítását kell kérvényezni a vasúti hatóságnál.

 A tárgyi rendelet szemle megtartását lehetővé teszi.



Köszönöm a figyelmet!
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