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2014. május 2014. május –– júniusjúnius
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Hálózati Hálózati Üzletszabályzat készítéseÜzletszabályzat készítése

Közzététel  (n-2)

az éves menetvonal-igények benyújtási 
határidejének lejárta elıtt legalább négy 
hónappal 

Hatály

közzétételt követı naptári év december hónap közzétételt követı naptári év december hónap 
második szombat

1 menetrendi év 3 HÜSZ
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A 2015/2016-os 
menetrendi évre 
vonatkozó HÜSZ 
adatszolgáltatási 

határideje 

Hatályba lép a 
2013/2014-es 
menetrendi évre 
vonatkozó HÜSZ

Érvénybe lép a 
2014/2015-ös 
menetrendi évre 
vonatkozó HÜSZ

A 2015/2016-os 
menetrendi évre 

vonatkozó HÜSZ  tervezet 
nyilvánosságra hozatala

A 2015/2016-os 
menetrendi évre 

vonatkozó HÜSZ tervezet 
véleményezési határideje

Hatályba lép a 
2014/2015-ös 

menetrendi évre 
vonatkozó HÜSZ

Érvénybe lép a 
2015/2016-os 

menetrendi évre 
vonatkozó HÜSZ

HÜSZ készítésének folyamata

vonatkozó HÜSZ

2014. 
09.14.

2013/2014 
menetrendi év

2014/2015 
menetrendi év

2013. 
12.14.

2014. 
12.14.

2014. 
11.23.

2014. 
11.13.
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Hálózati Hálózati Üzletszabályzat módosításaÜzletszabályzat módosítása

MódosításokMódosítások

Naprakészségi

•Minden hónap elsı 

10+30 nap díjakat 
nem érintı
•Hiánytalan 

adatszolgáltatás

Díjakat érintı
•Hiánytalan 

adatszolgáltatás
•Díjfelülvizsgálat

•Minden hónap elsı 
napjáig adatszolgáltatás

•Költséghatás 
vizsgálat

•10+30 nap

•Díjfelülvizsgálat
•10+30 nap + 3 

hónap

4



HÜSZ módosítások

2014. május 2014. május –– június havi módosításokjúnius havi módosítások

2013-2014 Hatályos 2014-2015 Érvényes
21B. 2014.05.09.

21C. 2014.05.20. 4B. 2014.05.20.

5. 2014.05.25.
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6. 2014.05.26.

22. 2014.06.10. 7. 2014. 06.10.

22A. 2014.06.12. 7A. 2014.06.12.

23.tervezet 2014.06.30. 8. tervezet 2014.06.30.

24. tervezet 2014.07.16. 9. tervezet 2014.07.16.



HÜSZ módosítások 2013-2014

20132013--20142014

Módosítás száma Érintett fejezetek, mellékletek

21B. 3.3.1.1 sz. melléklet – Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi

21C. 3.3.1.1. sz. melléklet – Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi
3.8.2 sz. melléklet – Kimutatás a nyílt hozzáféréső pályahálózat rakterületeirıl (MÁV Zrt.)
3.8.5.2 sz. melléklet – Vasúti jármőmérlegek

22. 3.8.2 sz. melléklet – Kimutatás a nyílt hozzáféréső pályahálózat rakterületeirıl (MÁV Zrt.)
3.8.4 sz. melléklet – Üzemanyag vételezı helyek
5.3.8.2 sz. melléklet – Szolgálat-megszakítás, szolgálat-szünetelésben érintett szolgálati 
helyek

6

helyek
5.4.8 sz. melléklet – Pályavasúti személyzet rendelkezésre állása mérlegelés szolgáltatás 
igénybevételéhez

22A. 3.3.1.3 sz. melléklet – Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történı elhelyezkedése, 
legfontosabb mőszaki, üzemi jellemzık 
3.8.5.2 sz. melléklet – Vasúti jármőmérlegek

23. tervezet 3.5  sz. melléklet – Kimutatás a pályahálózaton a 2013-2014 . Menetrendi évben tervezett 
karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról
3.8.2 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáféréső pályahálózat rakterületeirıl (MÁV Zrt.)

24. tervezet Törzsszöveg 2.4.1 pont – Vasúti utasítások alkalmazásának kötelezettsége
3.8.5.2 sz. melléklet – Vasúti jármőmérlegek
5.3.8.2 sz. melléklet - Szolgálat-megszakítás, szolgálat-szünetelésben érintett szolgálati 
helyek



HÜSZ módosítások 2014-2015

20142014--20152015

Módosítás száma Érintett fejezetek, mellékletek

4B. 3.3.1.1 sz. melléklet – Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi
3.8.2 sz. melléklet – Kimutatás a nyílt hozzáféréső pályahálózat rakterületeirıl (MÁV Zrt.)

5.5. TörzsszövegTörzsszöveg
4.3.3. 4.3.3. –– Pályavasúti szolgáltatások igénylésének határidıi és eljárásaPályavasúti szolgáltatások igénylésének határidıi és eljárása
5.3 5.3 –– Járulékos szolgáltatásokJárulékos szolgáltatások
6.1 6.1 –– DíjszabásiDíjszabási rendszerrendszer

6. 3.5  sz. melléklet – Kimutatás a pályahálózaton a 2014-2015 . menetrendi évben tervezett 
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6. 3.5  sz. melléklet – Kimutatás a pályahálózaton a 2014-2015 . menetrendi évben tervezett 
karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról
3.8.2 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáféréső pályahálózat rakterületeirıl (MÁV Zrt.)
3.8.4 sz. melléklet – Üzemanyag vételezı helyek

7. 3.8.2 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáféréső pályahálózat rakterületeirıl (MÁV Zrt.)
3.8.4 sz. melléklet – Üzemanyag vételezı helyek

7A. 3.3.1.3 sz. melléklet – Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történı elhelyezkedése, 
legfontosabb mőszaki, üzemi jellemzık 

8. tervezet 3.5  sz. melléklet – Kimutatás a pályahálózaton a 2014-2015 . menetrendi évben tervezett 
karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról
3.8.2 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáféréső pályahálózat rakterületeirıl (MÁV Zrt.)

9. tervezet9. tervezet TörzsszövegTörzsszöveg
6. Fejezet  6. Fejezet  -- DíjakDíjak



Díjképzési evolúció

EURÓPAI UNIÓ 
kötelezettségszegési 

eljárás

MAGYARORSZÁG
jogszabály módosítás

DÍJKÉPZÉSI 

- járulékos szolgáltatások hozzáférés jellegő rész
- díjban figyelembe vehetı költségek

-Díjképzési rendelet – 83/2007 GKM-PM
o járulékos szolgáltatások
o költségek
o szegmensvizsgálat
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DÍJKÉPZÉSI 
MÓDSZERTAN 

módosítása

DÍJSZÁMÍTÁSI 
DOKUMENTUM 

elkészítése

-járulékos szolgáltatások átalakítása
- költségek átalakítása

-díjak és felárak kiszámítása



Járulékos szolgáltatások megbontása

Hozzáférés 
jellegő 

szolgáltatások

A létesítményekhez és
berendezésekhez való
hozzáférés biztosítása

A hozzáférés jellegő
szolgáltatásrészek és a
közremőködés jellegő
szolgáltatásrészek egy
szolgáltatáson belüli egyszerre
történı biztosítása.
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Közremőködés 
jellegő 

szolgáltatások

Összetett 
szolgáltatások

A létesítményekhez és
berendezésekhez
kapcsolódó szolgáltatások
biztosítása



HÜSZ – 5.sz. módosítás 

Hozzáférés jellegő Hozzáférés jellegő 
szolgáltatásokszolgáltatások

• Felsıvezetéki rendszerek 
használata

• Jármőtárolás
• Vasúti jármő karbantartására 

Közremőködés jellegő Közremőködés jellegő 
szolgáltatásokszolgáltatások

• Vasúti jármőmérleghez való 
hozzáférés

• Szolgálat-megszakítás, 
szolgálat-szünetelés 
felfüggesztése

Összetett szolgáltatásokÖsszetett szolgáltatások

• Üzemanyag vételezı helyekhez
való hozzáférés

• Személyszállító vonatok
megállás célú
állomáshasználata
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• Vasúti jármő karbantartására 
szolgáló létesítményekhez való 
hozzáférés

szolgálat-szünetelés 
felfüggesztése

megállás célú
állomáshasználata

• Személyszállító vonatok
kiinduló-/végállomás
használata

• Tehervonatok induló-
/célállomás használata

• Tehervonatok közbensı
állomáshasználata



Költségek átalakítása

megosztandó 
költségek -

változó

közvetlen 
költségek -

változó

közvetett 
költségek

megosztandó 
költségek –

állandó
közvetlen 
költségek -

állandó

Alapszolgáltatások + hozzáférés jellegő járulékos szolgáltatások
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DÍJ FELÁR

FIZETENDŐ ÖSSZEG



HÜSZ – 9.sz. módosítás 
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HÜSZ – 9.sz. módosítás 
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Árajánlat készítı
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KAPELLA Menetvonal-Igénylés kezelı Informatikai rendszer

A közeli múlt, jelen és jövı változásaiA közeli múlt, jelen és jövı változásai
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A közeli múlt, jelen és jövı változásaiA közeli múlt, jelen és jövı változásai

2014. június2014. június



Szolgálati menetrend továbbítás Interfészen keresztül 

PDF formátumban
• Kiutalás esetén az 
állapotváltás hatására -
küldéssel
• Felhasználó igény 
kérése alapján-
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kérése alapján-
lehívással



Szolgálati menetrend továbbítás IF-en keresztül 

RailMl 1.1 fájl formátumban
• a megrendelı cégnek
• a vontatási szolgáltatónak (A menetvonal tulajdonos 
elızetes hozzájárulása esetén)
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� kijelölés
� lemondás
� módosítás
� milyen információ megy a vontatási szolgáltatónak



KFJ

� Ki lehet KFJ
� Kapacitás foglalás rögzítése

� Menetrendszerkesztéshez szükséges adatok
� Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok

� Ki veszi igénybe a lefoglalt kapacitást
� HJ kijelölése
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� Vontatási szolgáltató megadása



Kapacitást igénybe vevı HJ kijelölése

� A HJ kijelölésének idıpontja korlátos,

� 10 napos szabály:

„ A határidı értelmezésére vonatkozóan a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 103. §-a szerint a napokban megállapított határidıbe a
kezdı nap nem számít bele, így jelen esetben a megelızı tízedik napnak
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kezdı nap nem számít bele, így jelen esetben a megelızı tízedik napnak
teljes naptári napnak kell lennie”

� egy igénylésben csak egy HJ választható.
� „10 napos szabály” lejártáig kötelezı kijelölni.
� Mit láthat a HJ



Kapacitást igénybe vevı HJ kijelölése

• Mihez képest vizsgálódunk?
• Kötelezı?
• Módosítható?
• És ha nem történik meg?

20



Kapacitást igénybe vevı HJ kijelölése

A kijelölés menete:
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Kapacitást igénybe vevı HJ kijelölése
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Kapacitást igénybe vevı HJ kijelölése
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Vontatási szolgáltató kijelölése

• Kötelezı megadni?

• A „Vontatási szolgáltató még nem 
ismert”
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• És a HJ kijelölése után?

• A vontatási szolgáltató különbözıségei � menetrend és menetrend

� menetrenden belül



A lefoglalt kapacitás kezelése

• HJ nem módosítható
• A lefoglalt kapacitás jóváhagyása
• 10 napon belül már semmi sem módosítható
• A KFJ és a szolgáltatás igények
• Lemondás (a tervezett indulási idıpont után max. 24 óra).
• 10 napon belül mit lehet
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Vágányzárak és az Interfész kapcsolat

Ami eddig is rendelkezésre állt:
• beadott és kiutalt vágányzári igények �a pályahálózat mőködtetık,

�vasútvállatok részére

• közbensı státuszváltásokról
(XML, webservice)
• Hozzáférésre jogosultak részére
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• Hozzáférésre jogosultak részére
csak a kiutalt igények
• MÁV START (vontatás) felé a
„kiutalt”, és „visszavonva”
státuszú vágányzári igények
adatainak átadása



Vágányzárak és az Interfész kapcsolat

Készülı fejlesztés:
•kétirányú
•státuszvezérelt
•XML formátumú
•webservice alapú

A cél a tervezhetıség:
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A 2014/2015. évi Teljesítményösztönzı A 2014/2015. évi Teljesítményösztönzı 

Rendszer Rendszer 

Teljesítményösztönzı Rendszer

Rendszer Rendszer 

tervezett módosításainaktervezett módosításainak

bemutatásabemutatása



Céljai:
�Pályahálózat zavarainak 

minimalizálása
� Vasúti pályahálózat 

teljesítményének javítása
Eszköze: Pénzügyi 
elınyök-hátrányok

A Teljesítményösztönzı Rendszer kialakításának mérföldkövei

14/2001/
EK 
Irányelv 
11. cikk

2005. évi 
CLXXXIII 
törvény a 
vasúti 
közlekedés-
rıl

101/2007 
(XII. 22.) 
GKM 
rendelet  
VI. fejezet

Az elsı 
2010/2011. 
évi TÖR 
hatályba 
lépése

2012/34/EU 
Irányelv az 
egységes 
európai 
vasúti térség 
létrehozásár
ól

2001. 02.  26. 2006. 01. 01. 2007. 12  22. 2010. 12. 12. 2012. 11. 21. 2014.07.25.
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2014/2015. 
évi 1. számú 
módosítás 
nyilvános-
ságra
hozatala



• Pontosság ösztönzı elem

• Késıi menetvonal igényléshez kapcsolódó 
többletfizetési kötelezettség

A Teljesítményösztönzı Rendszer jelenlegi elemei

• Lemondási díj ösztönzı elem

• Környezetbarát közlekedési módot támogató 
ösztönzı elem

• Egyéb vonatközlekedtetéshez kapcsolódó 
minıségi paraméterek – szolgáltatások idıbeli 
tervezhetısége
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A TÖR újragondolása

Az újragondolási projekt során kitőzött fıbb célok:

• Arányosság felé való elmozdulás• Arányosság felé való elmozdulás

• A hozzáférésre-jogosultak terheinek csökkentése

• Pozitív ösztönzık bevezetése

• A vasút versenyképességének növelése

• Új piaci szegmensek elérésének segítése

• Hatékonyság ösztönzése
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Az újragondolási projekt eredményeként bevezetni 
tervezett új ösztönzı elemek I.

• Pozitív ösztönzı elem az áruszállító vonatok korai 
menetvonal igényléséhez kapcsolódóan

o Évközio Évközi

o Éves pótlólagos

o Éves 

menetvonalak esetében
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Az újragondolási projekt eredményeként bevezetni 
tervezett új ösztönzı elemek II.

• Vasúti árutovábbítást ösztönzı elemek: 
– két országhatárpont között történik a közútról átterelt 

áru továbbítása
– kiemelt szolgálati helyek között történik az árutovábbítás
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Célja:
A vasúti áruszállítás versenyképességének 
növelése más szállítási módokkal szemben



Az újragondolási projekt eredményeként bevezetni 
tervezett új ösztönzı elemek III.

• Szórt küldeményt támogató ösztönzı elem

Célja:
A forgalom vasúton tartása az önmagában 
kevésbé költséghatékony, azonban a vasúti 
rendszer egésze számára fontos viszonylatokon

• Rakodóterületekhez való hozzáférés pontosságát 
ösztönzı elem
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Célja:
A rakodási kapacitás hatékonyabb 
kihasználhatóságának ösztönzése



Az újragondolási projekt eredményeként bevezetni 
tervezett új ösztönzı elemek IV.

• Kiemelt pályaudvarok hatékony kihasználását 
ösztönzı elem 

Célja:
Minél több vonat zárt egységben történı 
közlekedtetése és ezáltal a fordulóidık 
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közlekedtetése és ezáltal a fordulóidık 
csökkentése a kiemelt fejpályaudvarok 
esetében 



Köszönjük a figyelmet!Köszönjük a figyelmet!
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