
Hogyan kerülnek be a HÜSZ-be az 
igénybe vett szolgáltatásokért 

fizetendő összegek? 

Tálasné Balla Klára HÜSZ Akadémia 2021.10.28.



Közvetlenül kapcsolódó jogi szabályozás:

Uniós jogszabályok

• 2012/34/EU irányelve (2012.11.21.) és annak módosítása 

• 2015/909 végrehajtási rendelete (2015.06.12.) (közvetlen költségek)

Hazai jogszabályok

• vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. Törvény (Vtv.)

• 58/2015. (IX. 30.) NFM rendelet (Díjrendelet)

• 55/2015. (IX.30.) NFM rendelet 

Pontos jogszabályi felsorolás a Díjképzési Módszertan 2.1. pontjában

Jogszabályi környezet



DM, DD, mint alapvető 
VPE feladat

Díjmegállapító szervezet:

- A hatályos Vtv. Alapján a VPE

Alapfeladatként a VPE:

- A hálózat-hozzáférési díjak 

meghatározásának módszertani 

dokumentumaként elkészíti és 

közzéteszi a Díjképzési 

Módszertant (DM)

- A módszertan alapján 

összeállítja és közzéteszi a 

Díjszámítási Dokumentumot 

(DD), a hálózat-hozzáférési díjak 

meghatározására vonatkozó 

részletes számítások 

alapadataival:

- PHM legutolsó lezárt 

üzleti év tényadatok

- PHM üzleti terv

- Állami szerepvállalás



Díjképzés kapcsolódása a HÜSZ-höz

Menetrendi évenként változik

A díjtételek kalkulációját mutatja be

A HÜSZ 5.2.-2. melléklete

Díjképzési 
Módszertan (DM)

Díjszámítási 
Dokumentum (DD)



Alapfolyamat

1 2 3 4 5

• Öt évre szóló díjképzés elvek meghatározása

DM III. közzétételre került 2017.11.09-én. 

Hatályba lépett a 2020/2021-es üzleti év díjképzésében.

Utolsó módosítása (3.0. verzió) közzétételre került 2021.09.11.

Hatályos a 2022/2023-as üzleti év díjképzésében

Díjképzési Módszertan (DM)

• DM alapján a díjképzési modell előállítása

• Adatszolgáltatás
• Konzisztenciavizsgálat
• Kalkuláció
• Utókalkuláció
• Díjtömeg vizsgálat, vonatprofil
• Állami szerepvállalás
• Fizetendő összeg véglegesítése

Kalkulációs időszak (x-2)Adatgyűjtés,

benchmark elemzések

Díjszámítási Dokumentum (DD)

Közzététel
• Öt éves DM, adott időszak díjképzési elveinek 

közzététele - december

• A DM módosításainak (szolgáltatástartalom 

változás, új szolgáltatás bevezetés, vagy 

szolgáltatás törlése, alapelvek NEM) 

közzététele – szeptember

• DD közzététel – december n-2-es HÜSZ 

közzétételével egyidőben

• DD módosítás 30 vagy 30+90 nap 

• Szegmenslista közzététel december



Szegmens, szegmenslista (Díjrendelet 9.§)

Szegmens definiálás

- Releváns szegmens

- Potenciális szegmens

Szegmenslista 5 évre szól

- Jelenlegi ötéves szegmenslista 2021/22 – 2025/26

- Hol kerül közzétételre? HÜSZ 2021/22. 5.2.-3. sz.melléklet

A lista módosítása: Legkésőbb a HÜSZ közzétételére vonatkozó határidő előtt

6 hónappal lehetséges kezdeményezni

Mi az, ami nem kerülhet ki a listából az 5 éves időszak alatt? 

POTENCIÁLIS SZEGMENS



Szegmensek



2012/34/EU IRÁNYELVE (14)

A pályahálózat-működtetők

eredménykimutatásának ésszerű

időtartamra vetítve egyensúlyban

kell lennie.

Alapelv



A pályahálózat-

működtetők 

költségei

Működési 

támogatás DÍJ

A vállalkozó 

vasúti társaságok 

teljesítménye

Állami szerepvállalás

Költség

Teljesítmény
Fizetendő díj  = 

Szolgáltatás díja

1. Közvetlen költség alapú díj

2. Felár mértéke 

3. Kedvezmény mértéke

4. Állami szerepvállalás mértéke 

Fizetendő díj (1 + 2 - 3 - 4)

Díjképzés – díjra ható tényezők, fizetendő díj kalkulálása



DM „típusai”
- DM készítés (ötéves)

- Módosítás

DM tartalma

DM felépítése

Véleményezési lehetőségek

Külön is érintve a technikai mellékleteket

DÍJKÉPZÉSI 

MÓDSZERTAN



Szolgáltatáscsoportok

Kalkulációs folyamat

Hogyan lehet mérni a díjak változását?

DD felépítése és módosítása

- Díjtömeg vizsgálat

- Vonatprofil vizsgálat

DÍJSZÁMÍTÁSI 

DOKUMENTUM

- Szükséges adatok köre

- Folyamatlépések



- KAPELLA2

- Árajánlatok

- Előtervezői felület

- Lekérdezések

BI-riportok (TÖR és DÍJ kapcsolódások)

ÁRAJÁNLAT, előtervezés, BI



A díjképzés nemzetközi vetülete

• VPE belső folyamataiban rögzített vizsgálati terület

– nemzetközi benchmark vizsgálata

• Minimális hozzáférési csomag bemutatása

• Díjak összehasonlítása néhány vonatprofil felhasználásával

– Covid19 járvány hatása

• EU rendelet és nemzetközi intézkedések

• Részvétel nemzetközi felmérésekben:

– PRIME DEEP DIVE ON „CHARGING AND STATE FUNDING OF EUROPEAN 

INFRASTRUCTURE MANAGERS”



Köszönöm a figyelmet!


