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11/2020. számú Vezérigazgatói Utasítás
Kapacitáskorlátozást eredményező karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek
tervezéséről és üzemviteli feltételeiről
I. Az utasítás célja
1.1.
Jelen utasítás célja, hogy szabályozza a GYSEV Zrt. által üzemeltetett nyílt hozzáférésű vasúti
pályahálózaton pályahálózat-kapacitásigénnyel kapcsolatos tervezési-, előkészítési- és
végrehajtási tevékenységet valamint a pályahálózat-kapacitásigénylésével, felhasználásával
kapcsolatosan előírásokat határozzon meg a vasúti pályahálózat karbantartási, felújítási és
fejlesztési munkái tervezésében, előkészítésében és lefolytatásában érintett GYSEV Szervezeti
egységek, vállalkozók, Vasúti társaságok valamint minden egyéb érintett fél számára.
Jelen utasítás a hatályos jogszabályok, de különösen a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. tv. (a továbbiakban: Vtv.) előírásai alapján, a vasúti pályahálózathoz történő nyílt
hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) és a Hálózati Üzletszabályzat (a továbbiakban: HÜSZ) rendelkezései alapján készült,
e jogszabályokkal és szabályzattal együttesen értelmezendő.
II. Az utasítás hatálya
2.1. Az Utasítás személyi hatálya
Az utasítás személyi hatálya kiterjed a GYSEV Zrt. magyar üzemének minden szervezetére és
szervezeti egységeire, szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat alapján a vasúti pályahálózat
karbantartási, fejlesztési és felújítási munkák elvégzésével megbízott vállalkozókra, a GYSEV
Zrt. magyar üzemének területére egyéb munkavégzés céljából belépő vállalkozókra,
pályahálózat-kapacitásigénnyel vagy szolgáltatás-korlátozással érintett hálózatot igénybevevő
vállalkozó vasúti társaságokra a HÜSZ-ben, a miniszteri rendeletekben és szerződésekben
rögzítettek figyelembevételével.
2.2 Az Utasítás területi hatálya
Az Utasítás területi hatálya kiterjed a GYSEV Zrt. üzemeltetésében lévő magyarországi nyílt
hozzáférésű vasúti pályahálózatra.
2.3. Az utasítás tárgyi hatálya
2.3.1.
Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a vonatforgalom szervezését, lebonyolítását zavaró
valamennyi pályahálózat-kapacitásigénnyel járó munka tervezésére és megvalósítására,
továbbá nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül, vagy belül végzendő olyan
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István – Vezérigazgató
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munkára, amely a vasút üzemszerű működését akadályozhatja, vagy veszélyeztetheti a
munkavégzés közelsége, vagy a technológiája miatt.
2.3.2. Az utasítás hatálya nem terjed ki:
Olyan, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon kívül végzendő munkákra, amelyek
a) kívül esnek a vágánytengelytől mért 9 m-es távolságon, vagy
b) kívül esnek a GYSEV Zrt. által üzemeltetett pályahálózathoz tulajdonjogilag tartozó
terület határán, még akkor is, ha az az a) pontban közölt távolságon belül van, vagy
c) dőlési távolsága nem kerül feszültség alatt álló berendezéshez 2 m-nél közelebb és nem
kerül űrszelvénybe, vagy
d) az a) pontban említett távolságon belüli épületben végeznek el, vagy
e) az a) pontban említett távolságon belüli kerítés nem a vasúti űrszelvény felőli oldalán
végeznek el.
III. Értelmező rendelkezések
3.1. Alternatív megoldás:
Alternatív útvonalra és/vagy működésképes alternatívára és/vagy korábbi/későbbi közlekedésre
tett javaslatok összefoglaló elnevezése. Személyszállító vonatok esetén a menetvonal
lemondott részének autóbusszal történő pótlására történő javaslattétel is alternatív megoldásnak
minősül.

3.2. Belépési engedély:
GYSEV Zrt. Vezérigazgatói utasítás a külső vállalkozások, GYSEV Zrt. területén történő
munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről szóló utasítás előírása szerint kiállított engedély.
3.3. Biztosítóberendezési kikapcsolás: (F.2. Ut. definíciója alapján)
A biztosítóberendezés egészének, részegységének, szerkezeti elemének üzemen kívül
helyezése, korlátozása, amely annak a forgalom lebonyolításában betöltött funkcióját
időlegesen meggátolja.
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István – Vezérigazgató
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3.4. Feszültségmentesítés: (F.2. Ut. definíciója alapján)
A feszültségmentesítés a villamos felsővezetéki hálózat, berendezés egészének,
részegységének, szerkezeti elemének üzemen kívül helyezése, amely annak a forgalom
lebonyolításában betöltött funkcióját meggátolja. Részletes rendelkezéseket az E.101. és az
E.102. sz. Utasítások tartalmaznak.
3.5. Forgalmi Technológiai Utasítás:
Az általános munkavégzési szabályoktól eltérő, vasútüzemet érintő feladatok végrehajtásának
szabályozására kiadott rendelkezés.
3.6. KAPELLA:
A VPE Kft. menetvonal igénylő informatikai rendszere. A pályahálózat-kapacitásigények
benyújtása a VPE Kft. felé és kiutalása ezen az informatikai rendszeren keresztül történik.
3.7. Kivitelező:
Külső vállalkozó vagy a GYSEV Zrt. azon szakszolgálata, amely a pályahálózatkapacitásigénnyel járó munka helyszíni irányításában és/vagy kivitelezésében részt vesz.
3.8. Koordinációs intézkedési terv (KIT):
A vasútüzemet befolyásoló pályahálózat-kapacitásigénnyel járó munkavégzés folyamatát,
egyes tevékenységek kapcsolódását összefoglaló, a Kivitelező által elkészített dokumentum.
3.9. Közös pályahálózat-kapacitásigény:
F.2. utasítás 18.4.5. pontja alapján értelmezendő.
Amennyiben egy vonalszakaszon több, elhatárolt munkaterületen történik munkavégzés, és a
munkavégzések időtartama részben vagy egészben átfedő, vagy egymást időben közvetlen
követő, abban az esetben a közös pályahálózat-kapacitásigényt az első munkaterületet
megelőző és az utolsó munkaterületet követő állomások között kell igényelni.
A közös pályahálózat-kapacitásigény-felhasználásért felelős szakterületet/külső vállalkozót az
Infrastruktúra vezető jelöli ki. Elsődlegesen az időben kritikus munkáltatást végző Kivitelezőt
kell kijelölni.
3.10. Menetvonal:
A vasúti pályahálózat-kapacitásnak az a része, amely egy adott időszakban egy vonat két pont
között történő közlekedtetéséhez szükséges.
3.11. Működőképes alternatíva:
Kiszolgáló létesítmény rendelkezésre állásának hiányában, vagy az odavezető vasútvonal
elérhetetlensége esetén egy másik kiszolgáló létesítményhez való hozzáférés, amely
gazdaságilag elfogadható a vállalkozó vasúti társaság számára, és lehetővé teszi számára az
érintett árutovábbítási vagy személyszállítási szolgáltatás működtetését.
3.12. Pályahálózat-működtető (továbbiakban: pályaműködtető):
A vasúti pályahálózat üzemeltetését, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységeket, továbbá
a vasúti pályahálózat használatával összefüggő egyéb szolgáltatásokat nyújtó szervezet.
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István – Vezérigazgató
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3.13. Pályahálózat-kapacitásigény (továbbiakban: PKI):
A vasúti pályahálózat fejlesztése, felújítása, karbantartása érdekében igényelt vágányzár,
feszültségmentesítés és biztosítóberendezés kikapcsolás.
3.14. Pályahálózat-kapacitásigény kiutalt menetvonalak zavarása nélkül:
Olyan évközi pályahálózat-kapacitásigény, amely a már kiutalt menetvonalak közötti szabad
időzónákban jelölendő ki úgy, hogy az ebben az időszakban új menetvonal a VPE Kft. részéről
nem kerül befogadásra.
Soron kívüli pályahálózat-kapacitásigény: olyan kiutalt menetvonalak zavarása nélküli
pályahálózat-kapacitásigény,
• mely az előre elfogadott igények benyújtásakor még nem volt tervezhető,
• melyben az alábbi munkákat lehet elvégezni:
o a felügyeleti tevékenység alapján a beavatkozási mérethatár kategóriába sorolt
pályahibák helyreállítása,
o hibás sín cseréje,
o síntörés végleges helyreállítása
o nem átmenő fővágányban végzendő munkáltatás
o nem átmenő fővágányban fekvő kitérőben alkatrészcsere, alkatrész
felhegesztése
3.15. Pályahálózat-kapacitásigény kiutalt menetvonalak zavarásával:
Olyan pályahálózat-kapacitásigény, amely esetén a kiutalt menetvonalak módosítása
szükséges. A menetvonalak tulajdonosaival egyeztetést kell lefolytatni.
3.16. Pályahálózat-kapacitásigény-tétel:
a) a 24 órán belüli időtartamba eső kiutalt menetvonal(ak) zavarása nélküli
pályahálózat-kapacitásigények, amennyiben azok azonos állomásközre,
állomásra, zavartatásra, munkára, kivitelezőre vonatkoznak,
b) a pályahálózat-kapacitásigények, melyek kizárólag kiutalt menetvonal(ak)
biztosítása miatt kerültek megszakításra és a megszakítás nem haladja meg a 3
óra időtartamot,
c) a 6 órán belüli időtartamba eső kiutalt menetvonal(ak) zavarásával járó
pályahálózat-kapacitásigények, amennyiben azok azonos állomásközre,
állomásra, zavartatásra, munkára, kivitelezőre vonatkoznak.
d) Ezen túlmenően valamennyi önálló KAPELLA számmal rendelkező
pályahálózat-kapacitásigényt külön – külön esetként kell kezelni.
3.17. Pályahálózat-kapacitásigény beadása:
A pályahálózat-kapacitásigény GYSEV Zrt.-hez történő beérkezésének ideje, illetve a
pályavasúti informatikai rendszerben történő igénylése.
3.18. Pályahálózat-kapacitásigény engedélyezése:
A pályahálózat-kapacitásigények pályavasúti informatikai rendszerben az arra jogosult
szakszolgálatok által történő elfogadása.
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
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3.19. Pályahálózat-kapacitásigény jóváhagyása:
A pályahálózat-kapacitásigények Vágányzári Bizottság által történő elfogadása.
3.20. Pályahálózat-kapacitásigény benyújtása:
A pályahálózat-kapacitásigény VPE Kft. részére történő hivatalos benyújtása. A pályahálózatkapacitásigény benyújtásával együtt a VPE Kft. részére meg kell küldeni az érintett felek
megállapodása alapján elkészült vágányzári közlekedési tervet is.
3.21. Pályavasúti informatika rendszer:
A
pályahálózat-kapacitásigények,
sebességkorlátozások,
feszültségmentesítések,
biztosítóberendezési kikapcsolások igénylését, bevezetését, módosítását, lemondását,
nyilvántartását, valamint a vágányzári tárgyalások adminisztrálását, lebonyolítását végző
szoftver. A program kezelését külön utasítás szabályozza.
3.22. Söntérzéketlenség
Olyan típusú vágányfoglaltság érzékelő berendezésnél, amely működése során a vasúti
vágányt, mint áramvezetőt felhasználja, a vasúti sín elektromos vezetőképességének olyan
mértékű romlásának (sínkorona, vasúti jármű kerekének szennyeződése, korrodálása … stb …)
következtében fellépő hibajelenség, amelynek hatására a közlekedő vasúti járművet a
berendezés nem érzékeli.
3.23. Technológiai sebességkorlátozás:
A munkákhoz szükséges, technológiai, munkabiztonsági és műszaki utasításokban
meghatározott, a munkavégzés időtartamára bevezetendő sebességkorlátozás.
3.24. Üzemviteli utasítás:
A Forgalom által kiadott dokumentum, amely rögzíti a területet érintő jóváhagyott nem
vágányzárban, elsodrási határon kívüli / belüli munkavégzéssel kapcsolatos intézkedéseket,
üzemviteli teendőket.
A kinyomtatott üzemviteli utasításokat a munkavégzés befejeztét követő hónap 10-ig a
szolgálati vezető vagy megbízottja köteles legalább egy tanú részvétele és az iratkezelési
rendszerben iktatott jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíteni.
3.25. Vágányzári utasítás:
A Forgalom által kiadott dokumentum, amely rögzíti a területet érintő jóváhagyott
kapacitásigény lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket, üzemviteli teendőket.
A kinyomtatott vágányzári utasításokat a munkavégzés befejeztét követő hónap 10-ig a
szolgálati vezető vagy megbízottja köteles legalább egy tanú részvétele és az iratkezelési
rendszerben jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíteni.
3.26. Vágányzár: (F.2. Ut. definíciója alapján)
Vágány vagy vágányrész előre látott vagy előre nem látott okból történő ideiglenes kizárása a
forgalomból.
3.27. Vágányzári Bizottság:
A 2. sz. mellékletben meghatározott összetételű és feladatokkal megbízott szervezet.
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István – Vezérigazgató
- 5/14 -

Győr - Sopron - Ebenfurti Vasút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Utasításszám:
11/2020. VIG
Változatszám:
1.
Ügyiratszám:
009105/2020.

anno 1872

3.28. Vágányzári előadó:
Jelen utasításban a GYSEV Zrt. Pályavasúti Üzletág Forgalom azon munkavállalója, aki a
GYSEV Zrt. magyarországi területén a pályahálózat-kapacitásigény ügyekben eljár.
3.29. Vágányzári Közlekedési terv:
A kapacitás-elosztási rendeletben előírt dokumentum, tartalmazza a munkálatok helyét és
idejét, valamint a kapacitásra gyakorolt hatását is.
3.30. Vágányzári normaidő:
A kivitelezési munkák – átlagos körülmények közötti – szakszerű elvégzéséhez szükséges
vágányzári időszükséglet. Pályahálózat-kapacitásigények tervezésekor alkalmazható
maximális vágányzári időket jelen utasítás 6. sz. melléklete tartalmazza. A 6. sz. mellékletben
rögzített vágányzári normaidőknél hosszabb vágányzárat csak a Pályavasúti Üzletág
vezetőjének engedélyével lehet megkérni. Ezt az engedélykérelmet a pályahálózatkapacitásigény mellékleteként kell benyújtani.
Az engedélykérés minimális tartalma:
a) részletes műszaki leírás, koordinációs intézkedési terv,
b) legalább órás bontású vonalas ütemterv (Gantt-diagram) – igény esetén
részletesebb ütemterv is készíthető,
GYSEV Zrt. saját kivitelezésű munkavégzés esetében az engedélykérést kivitelező (beleértve
a szakfelügyeleti tevékenységet is) szakszolgálat vezetőmérnöke és a végrehajtási szervezet
vezetője által kell aláírni.
Külső vállalkozó által bonyolított munkavégzés esetében az engedélykérést a felelős műszaki
vezetőnek és a leendő pályahálózat-kapacitásigény felhasználásért felelős személynek kell
aláírnia. E két szerepben egy személy is aláírhat.
3.31. Vállalkozó vasúti társaság:
2005. évi CLXXXIII. törvény 2. §. 5.9. pontjában definiáltak szerint. Jelen utasítás értelmezése
során ide kell sorolni a GYSEV Zrt. Személyszállítási Üzletágát és a GYSEV Zrt. Gépészeti
Üzletágát is.
3.32. Vasúti védőtávolság (103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet alapján):
A vasúti védősáv a vasúti pálya, illetve a vasúti közlekedési terület része.
Új építéseknél az országos közforgalmú vasút védősáv szélessége v = 160 km/h
sebességhatárig, a szélső vágány tengelyétől mérve 9,0 m, töltésben lévő vasúti pálya esetén a
töltés lábától, bevágásban annak szélétől 5,0 m.
3.33. Vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett
munkák:
Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 18.3. pontjában szabályozott munkavégzés.
3.34. Vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül
végzett munkák:
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István – Vezérigazgató
- 6/14 -

Győr - Sopron - Ebenfurti Vasút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Utasításszám:
11/2020. VIG
Változatszám:
1.
Ügyiratszám:
009105/2020.

anno 1872

Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 18.2. pontjában szabályozott munkavégzés.
3.35. VPE Kft.:
Vasúti pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság az a szervezet, amely az országos
vasúti pályahálózat kapacitásának elosztását, valamint a hálózat-hozzáférési díj (HHD)
megállapítását és beszedését végzi.
IV. Rendelkező rész
4.1. Pályahálózat-kapacitásigény tervezési irányelvei
4.1.1. A szabályozás alapja:
Jelen utasítás végrehajtása során be kell tartani az érvényben levő jogszabályokat, utasításokat.
4.1.2. Pályahálózat-kapacitásigény tervezésének vasútüzemi feltételei:
4.1.2.1. A Vágányzári Bizottság által jóváhagyott technológia alapján – ha a képesség, vagy az
eszközkihasználás indokolja – tervezhető több állomásközre kiterjedő pályahálózatkapacitásigény felhasználás is.
Folyamatos nyíltvonali vágányzár feltétele a minimum 16 órás napi munkavégzés a technológia
szempontjából kritikus munkáltatás tekintetében, amennyiben ez nem biztosítható,
megszakításos vágányzárral kell a munkavégzést tervezni. Ettől eltérni csak a 3.30. pont alapján
készített, benyújtott és elfogadott engedélykérés alapján lehet.
4.1.2.2. A vágányzári utasítás készítése során a pályahálózat-kapacitásigényekkel egyidejűleg
a kapacitásszűkülésben érintett vonalszakaszra érvényes technológiai, munkabiztonsági és
egyéb sebességkorlátozásokat, illetve azok megszüntetésének időbeliségét is tervezni kell,
figyelembe véve a vonatok menetidejébe beépített tartalékidőt.
4.1.2.3. Menetvonalak zavarásával járó pályahálózat-kapacitásigény az alábbi
vonalszakaszokon egyidejűleg a Pályavasúti Üzletág vezetőjének engedélyével tartható:
• Csorna-Sopron
• Csorna-Szombathely
• Sopron-Szombathely
Olyan vágányzár, amely egy valamely személyszállító vonat teljes útvonalán 1-nél több helyen
tesz szükségessé autóbuszra való átszállást a Pályavasúti Üzletág vezetőjének engedélyével
tervezhető.
4.1.2.4. Kizárólag a Pályavasúti Üzletág vezetőjének engedélyével tervezhető, kiutalt
menetvonalak zavarásával járó pályahálózat-kapacitásigény:
• Az éves menetrendváltozástól január 2-ig
• Többnapos ünnepnapokon
4.1.2.5. Azonos időszakra igényelt pályahálózat-kapacitásigény felhasználás esetén a külön
készített koordinációs intézkedési tervnek és a vágányzári utasításnak a vonatközlekedésre
gyakorolt közös hatását vizsgálni kell.
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4.1.2.6. A pályahálózat kapacitás-igénnyel járó tervek készítésénél az egyes vonalak
idényjellegű forgalmát, a nemzetközi kötelezettségeket és az ünnepi forgalom sajátosságát is
figyelembe kell venni.
4.1.2.7. Amennyiben a pályahálózat-kapacitásigény a szomszédos pályahálózat-működtetők
technológiáját is érinti, akkor a vágányzári előadó az érintett szomszédos pályahálózatműködtetővel is egyeztetni köteles.
4.1.2.8. Azokat a vállalkozó vasúti társaságokat, akiknek kiutalt menetvonalát érinti a
pályahálózat-kapacitásigény, valamint a szomszédos pályahálózat-működtetőket, a
pályahálózat-kapacitásigénnyel járó munkákról értesíteni kell. Az értesítést a vágányzári előadó
köteles megtenni.
4.1.2.9. Kiutalt menetvonalak zavarásával járó pályahálózat-kapacitásigény tervezésekor:
• a személyszállítással kapcsolatos szolgáltatások meghatározása, és a vágányzári utasítás
személyszállítást érintő részének elkészítése,
• az áruszállítással kapcsolatos feladatok meghatározása, és a vágányzári utasítás
áruszállítást érintő részének elkészítése,
valamint ezek a vágányzári előadó részére történő megküldése az érintett vállalkozó vasúti
társaság feladata.
4.1.2.10. Az érintett vállalkozó vasúti társaság feladata az átszállásos pályahálózatkapacitásigény olyan személyi- és tárgyi feltételeinek biztosítása, szerződések megkötése,
szolgáltatások megrendelése, amely biztosítása alaphelyzetben a vonat induló, közbenső, illetve
célállomásán is az érintett vállalkozó vasúti társaság feladata lett volna, valamint – ha
szükséges, akkor – a vonatpótlással kapcsolatos feladatok ellátása.
4.1.2.11. A 4.1.2.9. pontban szabályozottak szerint összeállított Hirdetmények kifüggesztését
az érintett vállalkozó vasúti társaságok Személyszállítási Üzletszabályzatának előírásai szerint
kell elvégezni.
Ilyen pályahálózat-kapacitásigény esetben az utastájékoztató berendezési adatok
módosításának, a Forgalom szervezet közreműködésével történő összeállítása az érintett
vállalkozó vasúti társaság feladata.
4.1.3. Pályahálózat-kapacitásigény tervezésének műszaki feltételei
4.1.3.1. Kivitelező részére kiajánlott, pályahálózat-kapacitásigény felhasználásban végzendő
munkákhoz szükséges szerződések ajánlattételi kiírásának műszaki tartalmában, annak
összeállítója köteles a GYSEV Zrt. honlapján meghirdetett jelen utasítás elérési linkjét, és az
utasítás vállalkozó(k) részéről történő tudomásulvételi kötelmét előírni.
4.1.3.2. A pályahálózat-kapacitásigény időtartamának tervezése
A pályahálózat-kapacitás-igénnyel járó munkák műszaki technológiai időszükségletét a
tervezésnél alapadatnak kell tekinteni. A Vágányzári Bizottság a vágányzári tárgyaláson dönt a
pályahálózat-kapacitásigény
felhasználási
időkről.
A
pályahálózat-kapacitásigény
felhasználásának időtartamát úgy kell megállapítani, hogy az abban elvégzendő munkákhoz
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biztosan elegendő legyen.
4.1.3.3 Közös pályahálózat-kapacitásigény felhasználást kell megvalósítani, ahol a
munkaterületek illetve a munkavégzés időtartama azonosak vagy összefüggőek. A vágányzári
utasításban kell meghatározni a közös pályahálózat-kapacitásigény felhasználásáért felelős
személyt és azt, hogy e személy melyik forgalomszabályozónál köteles az előjegyzéseket
elvégezni, bejelentéseket megtenni.
4.1.3.4. Pályahálózat-kapacitásigény felelőseként – a szerződés alapján munkát végző
vállalkozók esetén is – csak olyan személy jelölhető ki, aki rendelkezik pályahálózatkapacitásigény felhasználás lefolytatására vonatkozó szakvizsgákkal. Erről a szerződés alapján
munkát végző vállalkozók nyilatkozni kötelesek a 4. sz. melléklet, a „Építési, fenntartási
munkákhoz szükséges korlátozást igénylőlap” megfelelő kitöltésével.
4.1.3.5. A beadott pályahálózat-kapacitásigény igénylésének tartalmaznia kell a pályahálózatkapacitásigény felhasználás keretében bevezetendő (beleértve a technológiai ill.
munkabiztonsági) sebességkorlátozásokat. Amennyiben a tervezett pályahálózatkapacitásigényhez kapcsolódóan sebességkorlátozás bevezetése szükséges, úgy a
sebességkorlátozás bevezetését a vágányzári utasításban kell kiadni.
4.1.3.6. Amennyiben a pályahálózat-kapacitásigényhez, a hozzá kapcsolódó vágányzári utasítás
kiadása után válik szükségessé vasúti sebességkorlátozás bevezetése, úgy ez irányú igényeket
– vállalkozó esetén az 5. sz. melléklet kitöltésével az Infrastruktúrához kell benyújtani, majd –
az Infrastruktúra kijelölt munkavállalójának kell a sebességkorlátozáshoz történő
hozzájárulásuk után a pályavasúti informatikai rendszerben az arra vonatkozó utasítás előírásai
szerint előjegyezni.
4.1.3.7.Az idegen kivitelezőnek a nem vágányzárban, elsodrási határon belül (3.33.) vagy kívül
(3.34.) végzett munkát a 4.sz. mellékleten kell bejelentenie a GYSEV Zrt. felé az 1.sz.
táblázatban előírt határidő betartásával, a szükséges vasúti vizsgákkal rendelkező
munkavezető(k) megnevezésével.
A GYSEV Zrt. szakszolgálatai ettől eltérően az F.2. Forgalmi utasítás és a GYSEV KÖFI
Végrehajtási Utasítás szerint kötelesek bejelenteni a nem vágányzárban elsodrási határon belül
ill. kívül végzett munkavégzéseiket a forgalomszabályzó szolgálati helyek felé.
4.2. Építési, fenntartási, karbantartási munkákhoz szükséges korlátozások általános
leírása:
4.2.1. Az igények beadása:
4.2.1.1. Építési, fenntartási munkákhoz szükséges korlátozásokat az 1. sz. táblázat szerinti
határidők betartásával lehet díjmentesen beadni. Ezen határidők elmulasztása esetén az 3. sz.
melléklet szerinti különeljárási díjat kell fizetni.
6 óránál hosszabb vágányzár esetében annak igénylésekor legalább órás bontású sávos
ütemtervet (Gantt-diagram) is be kell nyújtani. Az ütemtervet a 3.29. pontban meghatározott
személyeknek kell aláírniuk.
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1. sz. táblázat:
Építési, fenntartási, karbantartási
munkákhoz szükséges korlátozás típusa:
Pályahálózat-kapacitásigény menetvonalak
zavarásával
Pályahálózat-kapacitásigény menetvonalak
zavarása nélkül

Beadási határidő a munkavégzés
első napját megelőzően:
minimum 120 nap
minimum 55 nap

Soron kívüli pályahálózat-kapacitásigény

minimum 20 nap

Nem vágányzárban elsodrási határon kívül vagy
belül végzett munkák

minimum 12 nap

4.2.1.2. A kivitelező építési, fenntartási munkákhoz szükséges korlátozásokat az erre kialakított
pályavasúti informatikai felületen, vagy a 4. sz. melléklet „Építési, fenntartási munkákhoz
szükséges korlátozást igénylőlap” szerinti formanyomtatványon kell az Infrastruktúra felé
beadnia felülvizsgálat céljából, amelyet az Infrastruktúra illetékes munkavállalójának
legkésőbb a beérkezést követő munkanapon el kell végeznie. A felülvizsgálat megtételéért ill.
berögzítésért az Infrastruktúra vezető felelős.
Az Infrastruktúra, vállalkozó esetén ellenőrzi cégszerűen aláírt megbízás/meghatalmazás
meglétét, és amennyiben az igénylő, vagy a felelős megbízottja nem rendelkezik az előírt
feltételekkel, úgy az igényelt pályahálózat-kapacitásigényt el kell utasítani.
A pályahálózat-kapacitásigény beadás ideje alatt az igény a GYSEV Zrt.-hez történő beérkezési
idejét, amennyiben az munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanapot kell érteni, és
erről az igénylőt írásban tájékoztatni kell.
4.2.1.3. Az igények módosításának beadása esetén is a 4.2.1.1. illetve a 4.2.1.2. pontok szerint
kell eljárni. Azonban ez esetben a módosított igénynek a GYSEV Zrt.-hez történő beadás ideje
alatt a módosítás beérkezési idejét kell érteni, és erről az igénylőt írásban tájékoztatni kell.
4.2.2. Az igények elbírálása
A pályavasúti informatikai rendszerben rögzített igényeket az infrastruktúra szakterületei 5
munkanapon belül kötelesek műszaki szempontból elbírálni. A bírálat során a szakszolgálati
előírások megtételéért ill. helyességéért az azt végző munkavállaló felelős.
Az Infrastruktúra Szervezet a bírálat eredményéről a beadó részére az erre kialakított
pályavasúti informatikai rendszerben vagy a 4. sz. melléklet kitöltésével, visszaküldésével
értesítést küld.
Az igények módosításának elbírálása esetén is e pont előző bekezdései szerint kell eljárni.
Az Infrastruktúra kijelölt munkavállalója az elfogadott igényről a pályavasúti informatikai
rendszerben, vagy a 4. sz. melléklet kitöltésével értesítést küld a vágányzári előadó részére.
4.2.3. Igények vágányzári tárgyalásra történő előkészítése
A vágányzári előadó a vágányzári igények esetén meghatározza az ütköző kiutalt
menetvonalakat. Az érintett menetvonalakra elkészíti az alternatív megoldási javaslatokat, és
ezt legkésőbb az érintett pályahálózat kapacitás-igényt tárgyaló vágányzári tárgyalás
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
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meghívójával együtt megküldi a menetvonal tulajdonos részére.
Az így előkészített alternatív megoldási javaslatokat beterjeszti a vágányzári tárgyaláson való
tárgyalásra.
A nem vágányzárban az állomáson vagy nyíltvonalon elsodrási határon kívül, vagy belül
végzett munkákat a vágányzári bizottság nem tárgyalja, azokat a vágányzári előadó saját
hatáskörben fogadja el és azok végrehajtásához Üzemviteli Utasítást készít.
4.2.4. A Vágányzári Bizottság vizsgálati szempontjai
A Vágányzári Bizottság csak a pályavasúti informatikai rendszerben engedélyezett
pályahálózat-kapacitásigényeket tárgyalja és a tervezett munkák előzetes egyeztetését végzi az
alábbi szempontok figyelembe vételével:
• Az igény beadásának formai megfelelősége.
• A pályahálózat-kapacitásigény megalapozottsága.
• Különeljárási díj és esetleges ütköző menetvonal tulajdonosok kárigény megfizetésének
vállalására vonatkozó nyilatkozat elfogadása, aláírása.
• Igény hatása GYSEV Zrt. üzleti érdekeire.
• Pályahálózat-kapacitásigény hatása kiutalt menetvonalakra (érinti-e az adott
pályahálózat-kapacitásigény már kiutalt menetvonalat).
• Alternatív javaslat megfogalmazása (amennyiben már kiutalt menetvonalat érintő
igényről van szó, javasolható-e alternatív időpont).
4.2.5.
A pályahálózat-kapacitásigényt el lehet utasítani abban az esetben, ha
• az igény formailag nem megfelelő,
• az igény késedelmesen került beadásra,
• a PKI-hoz előírt koordinációs intézkedési terv nem került beadásra, vagy nem került
elfogadásra.
• nem lehet a vasúti társaságokkal megegyezni,
• túl nagy zavart okoz a menetrendben (felül kell vizsgálni a sebességkorlátozás mértékét,
a biztosítóberendezés üzemszerű használatának igényét),
• vágányzári tilalom alá esik (jelen utasítás 4.1.2.3.- 4.1.2.4. pontok)
A Vágányzári Bizottság döntéseiről jegyzőkönyv készül.
4.2.6. Pályahálózat-kapacitásigény felhasználás meghirdetése:
A pályahálózat-kapacitásigény felhasználás a rá vonatkozó vágányzári utasítás érintetteknek
történő megküldésével kerül meghirdetésre. A vágányzári utasítás megküldése a vágányzári
előadó feladata.
Érintettnek a pályahálózat-működtető szervezeti egységeit és a pályahálózat-kapacitásigény
beadóját kell tekinteni.
Amennyiben a pályahálózat-kapacitásigény felhasználás a szomszédos pályahálózatműködtetők technológiáját is érinti, akkor a vágányzári technológiát tartalmazó vágányzári
utasítást legalább 7 nappal a pályahálózat-kapacitásigény felhasználás megkezdése előtt
részükre meg kell küldeni.
A pályavasúti informatikai rendszerben a megkapott vágányzári utasításokat azonnal nyugtázni
kell és gondoskodni kell arról, hogy a bennük foglaltakról valamennyi érdekelt tudomást
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szerezzen. A nyugtázások végrehajtását a műszaki diszpécser köteles figyelemmel kísérni. A
kiadástól számított 1 óra elteltével is fennálló nyugtázási hiányosság esetén a –
szolgálatmegszakítás, szolgálatszünetelés kivételével – a nyugtázásra kötelezett szolgálati hely
munkavállalójának figyelmét felhívni a nyugtázási kötelezettségre.
Amennyiben a nyugtázást a felhívás ellenére sem hajtják végre, ennek tényéről a műszaki
diszpécser eseménykönyvi jelentést köteles készíteni.
A pályahálózat-kapacitásigény felhasználására engedély csak valamennyi nyugtázás
beérkezése után adható meg.
4.2.7. Nem vágányzár keretében elsodrási határon kívüli / belüli munkavégzéshez
kapcsolódó korlátozás meghirdetése:
Idegen kivitelezők nem vágányzár keretében elsodrási határon kívüli / belüli munkavégzése a
rá vonatkozó Üzemviteli Utasítás érintetteknek történő megküldésével kerül meghirdetésre. Az
Üzemviteli Utasítások megküldése a vágányzári előadó feladata.
Érintettnek a pályahálózat-működtető szervezeteit és a korlátozás beadóját kell tekinteni.
A pályavasúti informatikai rendszerben megkapott Üzemviteli Utasításokat azonnal nyugtázni
kell és gondoskodni kell arról, hogy a bennük foglaltakról valamennyi érdekelt tudomást
szerezzen.
A nyugtázások végrehajtását a műszaki diszpécser köteles figyelemmel kísérni. A kiadástól
számított 1 óra elteltével is fennálló nyugtázási hiányosság esetén a – szolgálatmegszakítás,
szolgálatszünetelés kivételével – a nyugtázásra kötelezett szolgálati hely munkavállalójának
figyelmét felhívni a nyugtázási kötelezettségre.
Amennyiben a nyugtázást a felhívás ellenére sem hajtják végre, ennek tényéről a műszaki
diszpécser eseménykönyvi jelentést köteles készíteni.
4.3. Pályahálózat-kapacitásigény felhasználás elvégzéséhez kapcsolatos feladatok
4.3.1. A Pályahálózat-kapacitásigény lebonyolítására vonatkozó rendelkezések:
4.3.1.1. Pályahálózat-kapacitásigény megtartása
Pályahálózat-kapacitásigényt úgy kell megtartani, és befejezni, ahogyan azt az arra vonatkozó
vágányzári utasításban jóváhagyták. Amennyiben nem kerül az előírt időre befejezésre a
pályahálózat-kapacitásigény felhasználás, akkor a hálózati főüzemirányító értesíti az érintett
vasútvállalatokat, a rendelkező és vonatindító állomásokat, a VPE Kft.-t. Minden, a vágányzári
utasításban foglalttól eltérő lebonyolítást GYSEV Zrt. a jelen utasítás 5. sz. mellékletében
foglaltak szerint szankcionál.
4.3.1.2. A pályahálózat-kapacitásigény felhasználásban végzett munkák lebonyolítása
A pályahálózat kapacitásigénnyel járó munkákat csak azt követően szabad megkezdeni, miután
a vágányzári utasításban kijelölt forgalomszabályozó szolgálati hely Fejrovatos előjegyzési
naplójában az azért felelős személy a pályahálózat-kapacitásigény felhasználás megkezdését az
F.2. Forgalmi Utasítás, valamint a GYSEV Zrt. Központi forgalomellenőrző és Központi
Forgalomirányító Rendszer Végrehajtási Utasítás előírásai szerint előjegyezte.
4.3.1.3. Eljárás söntérzéketlenség esetén
Az igénylő erről a KIT-ben köteles nyilatkozni, illetve megszüntetéséről intézkedni.
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A megfelelőségről a koordinációs tárgyaláson, vagy vágányzári tárgyaláson az üzemeltető
GYSEV Zrt. Infrastruktúra Biztosítóberendezés köteles nyilatkozni, illetve a KIT
módosításáról intézkedni.
4.3.2. Pályahálózat-kapacitásigény felhasználás akadályoztatása esetén követendő eljárás
Amennyiben az engedélyezett pályahálózat-kapacitásigény a GYSEV Zrt. érdekkörében, a
GYSEV Zrt. vétkes közrehatása miatt az vágányzári utasításban meghatározotthoz képest a
tervezettnél később kezdhető meg, abban az esetben a pályahálózat-kapacitásigény
felhasználásért felelős személynek nyilatkoznia kell, hogy a forgalmi vonalirányító által
meghatározott idő elegendő-e a munka elvégezéséhez. Amennyiben a fennmaradt idő nem
elegendő a munka elvégzéséhez, akkor a munkavégzés nem kezdhető meg.
4.3.3. Építési, fenntartási, karbantartási munkákhoz szükséges korlátozás módosítása
esetén történő eljárás
4.3.3.1. Elsodrási határon kívüli / belüli munkavégzésről történő lemondás
• Elsodrási határon kívüli / belüli munkavégzés lemondásának kezdeményezése vagy a
pályavasúti informatikai rendszerben történik, vagy az infrastruktura@gysev.hu email címre történő írásbeli lemondó nyilatkozattal. A 3. sz. mellékletben foglaltak
szerint az igénylő részére jogosult a GYSEV Zrt. a különeljárási díjat felszámítani.
• A lemondásról a vágányzári előadó vagy a hálózati főüzemirányító értesíti az
érintetteket.
4.3.3.2. Pályahálózat-kapacitásigényről történő lemondás
• Vágányzárutasítás hatályba lépése előtt a pályahálózat-kapacitásigényről történő
lemondásnak kezdeményezése vagy a pályavasúti informatikai rendszerben történik,
vagy az
infrastruktura@gysev.hu
e-mail címre történő írásbeli lemondó
nyilatkozattal.
• Vágányzári utasítás hatályba lépését követően a pályahálózat kapacitás igényt csak a
vágányzári utasításban megnevezett pályahálózat-kapacitásigény felhasználásáért
felelős személy jogosult lemondani. Amennyiben a lemondásra jogosult személy a
vágányzári utasításban érintett személyzettel rendelkező szolgálati helyen tartózkodik,
akkor a lemondást a szolgálati hely Fejrovatos előjegyzési naplójába történő
bejegyzéssel is megteheti. A 3. mellékletben foglaltak szerint az igénylő részére jogosult
a GYSEV Zrt. díjat felszámítani.
• A lemondásról a vágányzári előadó vagy a hálózati főüzemirányító értesíti az
érintetteket.
4.4. Pályahálózat-kapacitásigény felhasználásnak kiértékelése
A forgalmi vonalirányító a pályahálózat kapacitás-igény felhasználás tényleges kezdetét és
befejezését a pályavasúti informatikai rendszerben köteles rögzíteni. A tervezett időponttól
történő eltérés esetén köteles az eltérés okát is rögzíteni, röviden indokolni.
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V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
5.1. Az utasítás tájékoztatási kötelezettsége
Jelen utasításból a GYSEV Zrt.-nél az érintett személyzetet kimutatható módon értesíteni kell.
5.2. Az utasítás hatályba lépése
Jelen utasítás 2020. július 1. napján lép hatályba.
5.3.
Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a 6/2014. sz. Vezérigazgatói Utasítás – A GYSEV
Zrt. pályahálózat-működtetői kapacitásigény kezelésére vonatkozó utasítása – hatályát veszti.
5.4.
Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a GYSEV Zrt. Pályavasúti igazgató a felelős.
5.5. Mellékletek
1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:
3. sz. melléklet:
4 sz. melléklet:
5. sz. melléklet:
6. sz. melléklet:
7. sz. melléklet:

Koordinációs intézkedési terv (KIT) készítése és tartalma
Vágányzári Bizottság összetétele, ülésezési rendje
Különeljárási díjak meghatározása
Építési, fenntartási munkákhoz szükséges korlátozást igénylőlap
Sebességkorlátozás igénylőlap
Vágányzári normaidők
Üzemviteli utasítás elsodrási határon kívüli munkavégzésre kiadmány
felépítés minta
8. sz. melléklet: Üzemviteli utasítás elsodrási határon belüli munkavégzésre kiadmány
felépítés minta
9. sz. melléklet: Vágányzári utasítás kiadmány felépítés minta
10. sz. melléklet: Vágányzári utasítás módosítás kiadmány felépítésének mintája

Kövesdi Szilárd István
Vezérigazgató
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1. sz. melléklet

Koordinációs Intézkedési Terv
1. Koordinációs Intézkedési Terv (KIT) készítése
Pályahálózat kapacitás-igényhez, a feladat elvégzésének menetét bemutató KIT-et kell
készíteni. A dokumentum elkészítésére nézve irányadó az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 23. sz.
függeléke.
A KIT kidolgozhatóságának az alapja a tárgyban összehívott koordinációs értekezlet
jegyzőkönyve, melyben dokumentálni kell az összes érintett fél (Megrendelő, Tervező,
Lebonyolító, Kivitelező, GYSEV Zrt. szakszolgálatai, stb...) feladatait, és a kivitelezés minden
feltételét. Koordinációs értekezlet összehívása minden esetben meg kell, hogy előzze a KIT
készítését. Az értekezlet összehívása a kivitelezést végző, későbbi pályahálózat kapacitásigényt igénylő feladata.
A KIT-et a „Építési, fenntartási munkákhoz szükséges korlátozást igénylőlap”-tal beadott
pályahálózat kapacitás-igénnyel együtt kell engedélyeztetésre beadni.
A jóváhagyott intézkedési tervet meg kell küldeni valamennyi érdekeltnek.
Amennyiben a munka több évre áthúzódó, évente aktualizálni kell.
Időben elhúzódó munkáknál a Koordinációs Intézkedési Tervben meghatározott
időszakonként, vagy az új munkafázis elkészítésekor koordinációs értekezletet kell tartani.
A közös pályahálózat kapacitás-igény felhasználásért felelős Kivitelezőt kijelölése az
Infrastruktúra vezető hatásköre.
Közös pályahálózat kapacitás-igény felhasználásért felelős Kivitelezőnek a többi Kivitelező
KIT-jét a sajátjába integrálnia kell.
2. A Koordinációs Intézkedési Terv kötelező tartalmi elemei:
2.1. A munkatervet vonali munkáknál ciklogrammos (hossz-szelvény szerinti) ütemezés
formájában, állomási vagy egyéb munkáknál fázistervek és sávos ütemtervek
formájában kell kidolgozni. Pályaudvarok, vonalrészek átépítésénél vagy építésénél
más típusú (pl. hálóterv) ütemezés is lehetséges.
2.2. A technológiai leírást olyan részletességgel kell kidolgozni, amely alapján a kivitelezés
minden szakasza áttekinthető, a munka kivitelezhető legyen.
2.3. Műszaki intézkedések keretében biztosítani kell a tervellátottságot, a műszaki
háttérfeltételeket, szükséges infrastruktúrát, a munkavédelmi és forgalombiztonsági
intézkedéseket.
2.4. Kapacitás biztosítási intézkedések keretében a szükséges létszám, gép, anyag,
anyagtárolóhely, anyaglelőhely, megközelítési útvonalak, (stb ...) meghatározását el
kell végezni.
2.5. Egyéb intézkedések leírásánál kell meghatározni a munkával kapcsolatos tájékoztatási
módokat (szórólapok, hirdetések, stb ...), munkaterület megközelítésének és
biztosításának feltételeit, a kivitelezés ellenőrzésének gyakoriságát, idegen résztvevők
oktatását.
2.6. Az útzárak szükségessége, helye, ideje
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2.7. Meg kell jeleníteni az információáramlási-és kapcsolati rendszer. Meg kell nevezni a
pályahálózat-kapacitásigény felhasználásért felelősöket, a műszaki irányítókat és a
kapcsolattartás módját. Rendkívüli események és gyors intézkedést igénylő problémák
esetén követendő eljárás-és értesítési rendet.
Pályahálózat-kapacitásigény felhasználásért felelősök és a műszaki irányítók
időbeosztása.
2.8. Nyilatkozat vonatérzéketlenség (söntérzéketlenség) fennállásáról, megszüntetésére
tervezett intézkedésekről.
3. Koordinációs Intézkedési Terv jóváhagyása:
3.1. 48 óránál nem hosszabb folyamatos vágányzár Koordinációs Intézkedés Tervének
jóváhagyása a vezetőmérnökök és az Infrastruktúra Vezető hatásköre.
3.2. 48 óránál hosszabb folyamatos vágányzár Koordinációs Intézkedés Tervének
jóváhagyása a Pályavasúti Igazgató hatásköre.
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Vágányzári Bizottság összetétele
Vezetője:
• Forgalom vezető vagy megbízottja
Tagjai:
• Infrastruktúra Koordináció
• Infrastruktúra Pályafenntartás
• Infrastruktúra Villamos Vonal Fenntartás
• Infrastruktúra Biztosítóberendezés Fenntartás
• Infrastruktúra Távközlésfenntartás
• Forgalom
• Projektiroda
A bizottság értekezletein (tárgyalásain) a szervezetek vezetőjükkel és/vagy nyilatkozattételre
felhatalmazott megbízottjukkal kötelesek részt venni.
A Vágányzári tárgyalás további résztvevői:
• GYSEV Zrt. Személyszállítási Üzletág
• GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág
• GYSEV Zrt. Ingatlangazdálkodás Építményfenntartás
• Pályahálózat-kapacitásigény igénylője
• Érintett Vasúti társaságok
• Érintett vállalkozók
A pályahálózat-kapacitásigénnyel kapcsolatos vitás kérdésekben a Vágányzári Bizottság
vezetője jogosult dönteni.
A Vágányzári tárgyalás időpontjai
A Vágányzári Bizottság általában havonta ülésezik. Szükség esetén a Vágányzári Bizottság
havonta több alkalommal is összehívható. A Vágányzári tárgyaláson való részt vételre történő
meghívó megküldése a Vágányzári Előadó feladata, melyet a pályavasúti informatikai
rendszeren keresztül küld ki.
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Díjak meghatározása
1.
A pályahálózat-kapacitásigény GYSEV Zrt. általi elfogadásának (szükséges, de nem elégséges)
feltétele a különeljárási díjak, egyéb igazolt többletköltségeinek és elmaradt bevételének megfizetésére vonatkozó nyilatkozat elektronikus elfogadása, vagy cégszerű aláírása és feltöltése a
pályavasúti informatikai rendszerben.
Jelen utasításban meghatározott összegek nettó díjak.
2. Különeljárási díj mértéke:
2.1. A különeljárási díj összege a kiutalt menetvonal zavarásával járó pályahálózat-kapacitásigény esetén:
• A pályahálózat-kapacitásigény felhasználás első napját legalább 120 nappal megelőzően díjmentes
• A pályahálózat-kapacitásigény felhasználás első napját 119 – 80 nappal megelőzően – 150
000 Ft/pályahálózat-kapacitásigény-tétel.
• A pályahálózat-kapacitásigény felhasználás első napját 79 – 31 nappal megelőzően – 400
000 Ft/pályahálózat-kapacitásigény-tétel.
• A pályahálózat-kapacitásigény felhasználás első napját megelőző 30 napon belül nem lehet
menetvonal zavarásával járó kapacitáskorlátozási igényt befogadni.
2.2. A különeljárási díj összege a kiutalt menetvonal zavarásával nem járó pályahálózatkapacitásigény esetén:
• A pályahálózat-kapacitásigény felhasználás első napját legalább 55 nappal megelőzően –
díjmentes.
• A pályahálózat-kapacitásigény felhasználás első napját 54 – 35 nappal megelőzően az
igénylés díja 50 000 Ft/pályahálózat-kapacitásigény-tétel.
• A pályahálózat-kapacitásigény felhasználás első napját megelőző 43 - 11 napon belül történő igénylés esetén az igénylés díja 100 000 Ft/pályahálózat-kapacitásigény-tétel.
• A pályahálózat-kapacitásigény felhasználás első napját megelőző 10 napon belül nem lehet
menetvonal zavarásával nem járó kapacitáskorlátozási igényt befogadni.
2.3. A különeljárási díj összege nem vágányzárban elsodrási határon kívül vagy belül végzendő munkák esetén:
• Az elsodrás határon kívüli vagy belüli munkavégzés első napját első napját legalább 12
nappal megelőzően – díjmentes.
• Az elsodrás határon kívüli vagy belüli munkavégzés első napját 11 – 3 nappal megelőzően
az igénylés díja 30 000 Ft/pályahálózat-kapacitásigény-tétel.
• Az elsodrás határon kívüli vagy belüli munkavégzés első napját első napját megelőző 3
napon belül történő igénylés esetén az igénylés díja 50 000 Ft/pályahálózat-kapacitásigénytétel.
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2.4. A különeljárási díj összege a Vágányzári / Üzemviteli Utasítás kiadását követően beérkezett sebességkorlátozás igénylés esetén:
• A munkavégzés első napját 5 nappal megelőzően az igénylés díja 30 000 Ft/pályahálózatkapacitásigény-tétel.
• A munkavégzés első napját megelőző 4 napon belül történő igénylés esetén az igénylés
díja 50 000 Ft/pályahálózat-kapacitásigény-tétel.
2.5.
Üzemzavar vagy hiba elhárításához kapcsolódó
igénylő mentesül különeljárási díj megfizetése alól.

pályahálózat-kapacitásigény esetén az

3. Pályahálózat-kapacitásigény igényelttől eltérő lebonyolításának szankciói
Pályahálózat-kapacitásigény tényleges megvalósításának az Vágányzári Utasításban meghatározottól eltérő megvalósítása esetén a GYSEV Zrt. az alábbi díjakat számítja fel.
• A pályahálózat-kapacitásigény felhasználás első napját megelőző 10 napon belül lemondott pályahálózat-kapacitásigény esetén: 15 000 Ft/pályahálózat- kapacitásigény-tétel.
• A meg nem tartott pályahálózat-kapacitásigény esetén: 100 000 Ft/ pályahálózat-kapacitásigény-tétel/óra.
• A pályahálózat-kapacitásigény felhasználási idő túllépése esetén minden megkezdett óra
után 300.000 Ft/ pályahálózat-kapacitásigény-tétel/óra.
4.
Az igénylő köteles nyilatkozni, hogy a GYSEV Zrt. minden egyéb indokolt, igazolt többletköltségét ill. elmaradt bevételét megtéríti.
5. Számla fizetési határideje
Jelen Utasítás alapján kiállított számla fizetési határideje: számla kiállítását követő 30. naptári
nap.
6. Fizetési kötelezettség elengedése
Bármely okból felmerült fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelmet a GYSEV Zrt. Pályavasúti igazgató részére kell megküldeni.
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Építési, fenntartási munkákhoz szükséges korlátozást igénylőlap
Pályahálózat működtető:

GYSEV Zrt.
9400 Sopron, Mátyás király utca 19.
GYSEV Zrt. tölti ki!

Beérkezés dátuma:
Iktatószám:
Igény műszaki szempontból

elfogadva

Az igény azonosítója a pályavasúti informatikai rendszerben:

visszautasítva

PKI – ……………..

Az igénylő tölti ki!
Igénylő

Kivitelező

Pályahálózat kapacitás-igény
felhasználásért felelős

Műszaki irányító

Iktatószám:
Cégnév:
Számlázási cím
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó
telefonszáma:
Kapcsolattartó
címe:

e-mail

Név (1)
Telefonszám (1)
Név (2)
Telefonszám (2)
Név (…)
Telefonszám (…)
Vágányzárat kérünk:
Vonal

Állomás(köz)

Igen
Helye1 /
Szelvény /
vágány /
kitérő

Kezdete

Vége

/
Munka
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Sebességkorlátozást kérünk:
Vonal

Állomás(köz)

Igen
Helye2 /
Szelvény /
vágány /
kitérő

Kezdete

Vége

Szolgáltatás-korlátozást kérünk (feszültségmentesítés):
Vonal

Állomás(köz) /
szelvény

Vágány

Kezdete

Igen
Vége

Szolgáltatás-korlátozást kérünk (biztosítóberendezés kikapcsolás):
Vonal

Állomás(köz) / térköz
/ szelvény

Objektum
(Sorompó /
vágány / jelző
/ kitérő / stb.)

Kezdete

Megnevezés4

Munkavégzés helye

Vége

Vége

Oka

/

Nem

/

Nem

Munka

Igen
Kezdete

Nem

Munka

Igen

Többlet forgalmi szolgáltatást kérünk:

/

Vasúti
sebességkorlátozás
(km/h)3

/
Megjegyzés
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Többlet gépészeti szolgáltatást kérünk:
Megnevezés5

Munkavégzés helye

Igen
Kezdete

Vége

Szükséges

Munkagép, -vonat és anyagvonat közlekedik?
Munkavégzés helye

Igen
Kivonulási állomás
Kivonulás ideje

Nem

Megjegyzés

Az átszállásos közlekedés feltételeinek biztosítása:

Munkagép6

/

Bevonulási állomás
Beérkezés ideje

/
/

Nem szükséges
Nem
Tárolási állomás

Munkagépekkel, darukkal végzett munkák
esetén betartandó óvórendszabályok

Tároláshoz kapcsolódó igények és egyéb
megjegyzések

Mellékletek:
Egyéb nyilatkozatok, Koordinációs Intézkedési Terv, szerződések, megállapodások, eljárási
díjak, ütemtervek, engedélyek, helyszínrajzok …stb… felsorolása:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István– Vezérigazgató
- 3/4 -

Győr - Sopron - Ebenfurti Vasút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Utasításszám:
11/2020. VIG
Változatszám:
1.
Ügyiratszám:
009105/2020.

anno 1872
4. sz. melléklet

Igénylő nyilatkozata:
Alulírott …………………………………………………… (igénylő neve nyomtatott betűkkel)
• nyilatkozom, hogy a 11/2020. számú – Kapacitáskorlátozást eredményező
karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli
feltételeiről című GYSEV Vezérigazgatói Utasításban foglaltakat ismerem és
elfogadom,
• nyilatkozom, hogy az igényelt pályahálózat-kapacitásigény felhasználásához én,
valamint az általam képviselt cég és az alvállalkozóinak azon munkavállalói, akik az
igényléshez kapcsolódó munka végrehajtásában részt vesznek a 19/2011 (V.10.) NFM
rendeletben meghatározott, ezen munkavégzéshez előírt szakmai képesítésekkel és
szakvizsgákkal rendelkeznek,
• nyilatkozom, hogy a pályahálózat-kapacitásigényünkhöz kapcsolódó, a 11/2020. számú
– Kapacitáskorlátozást eredményező karbantartási, fejlesztési és felújítási
tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről című GYSEV Vezérigazgatói
Utasítás 3. sz. melléklete alapján meghatározott díjakat megfizetjük,
• nyilatkozom, hogy megismertem és elfogadom a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban
(amely a https://www2.gysev.hu/adatvedelem honlapon elérhető) foglaltakat. Az
igénylőlapon megadott személyes adatok kezeléséhez hozzájárulok.
Kelt: ………………………………………….
……………………………………
Igénylő aláírása

1 Helye: az alábbiak lehet: Nyíltvonalon egyvágányú pályán, Átmenő fővágány, Mellékvágány, Állomás területén, Kétvágányú pálya jobb
vágányán, Kétvágányú pálya bal vágányán
2 Helye: az alábbiak lehet: Nyíltvonalon egyvágányú pályán, Átmenő fővágány, Mellékvágány, Állomás területén, Kétvágányú pálya jobb
vágányán, Kétvágányú pálya bal vágányán
3 Vasúti pályára bevezetendő csökkentett sebesség km/h-ban meghatározva
4 Forgalmi összeköttető; Jelenlétes szolgálattevő; Vonali tolatásvezető; Tolatás vezető; Kocsirendező; Szolgálat megszakítás felfüggesztése;
Jelzőőr
5 Anyagvonati gép; Kitoló mozdony; Kocsivizsgáló műszaki kocsivizsgálathoz; Kocsivizsgáló fékpróbához; Diesel tolató mozdony szükséges
- villany tolató mozdony helyett; Diesel tolató mozdony szükséges anyagvonathoz;
6 Közúti munkagép, illetve daru munkavégzése is
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Sebességkorlátozás igénylő lap
Pályahálózat-működtető:
GYSEV Zrt.
9400 Sopron, Mátyás király utca 19.
Igénylő

Pályahálózat- kapacitásigény felhasználásért felelős személy(ek)

Igénylő iktatószáma:

Név #1:

Cégnév:

Telefonszám #1:

Számlázási cím:

E-mail cím #1:

Kapcsolattartó neve:

Név #2:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Telefonszám #2:

Kapcsolattartó e-mail címe:

E-mail cím #2:

Kapcsolódó munka PKI-száma vagy
Üzemviteli utasításának száma:
Vonal1

Állomás(köz)

Helye2

Szelvénye (-tól
-ig)

Iránya3

Vágányszám4 /
Bevezetés ideje
kitérő

Lemondás
tervezett ideje

Bevezetett
sebesség (km/h)

Kelt: ……………………………………
……………………………………..
Pályahálózat-kapacitásigény
felhasználásért felelős személy aláírása
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tűzve?

Oka

Megjegyzés
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Kitöltési útmutató
Amennyiben a pályahálózat-működtetői kapacitás-igényhez, a hozzá kapcsolódó Üzemviteli
Utasítás kiadása után, vagy Állomáson nem vágányzár keretében végzett munkák elvégzéséhez
szükséges pályahálózat-működtetői kapacitás-igényhez mellékvágányban válik szükségessé
technológiai sebességkorlátozás bevezetése, úgy a vállalkozó ezen sebességkorlátozási igényét
e formanyomtatvány kitöltésével teheti meg.
A kitöltött nyomtatványt a vállalkozónak, vagy a kivitelezőjének az Infrastruktúrához kell be
nyújtania. A sebességkorlátozás bevezetése, az igény az Infrastruktúra által történő elbírálást
követően VEZIR rendszer utasításszerű kezelésével történik meg.
A kitöltésnél az alábbiakat is figyelembe kell venni:
1 – Vonal:
2 – Helye:

az e-HÜSZ szerint kell meghatározni
E: Nyíltvonalon, egyvágányú pályán
J: Nyíltvonalon kétvágányú pálya jobb vágányán
B: Nyíltvonalon kétvágányú pálya bal vágányán
3 – Iránya:
Páros: Páros számú vonatok részére
Páratlan: Páratlan számú vonatok részére
Mindkettő: Mindkét irányból érkező vonatok részére
4 – Vágányszám: állomáson értelmezendő
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Vágányzári normaidők
Sorszám

1

2
3
4

5

6

7

8
9
10
11

Munkavégzés
1 csoport kitérő cseréje (alépítményjavítással, talajjavító
beépítéssel, zúzottkő pótlással, vágányszabályozással, bizt.ber,
felsővezetéki közreműködéssel, következő 1-2 éjszakában
elmaradt hegesztések elvégzése)
1 csoport félváltó cseréje (bármely rendszerű kitérőben, bizt.ber.
közreműködéssel)
1 db 120 m-es hosszúsín cseréje (AT-hegesztésekkel)
1 csoport (Bodan, Strail talpelemes) útátjáró átépítése (földmunkás
technológiával talajjavító beépítésével, vágányszabályozással,
bizt.ber, felsővezetéki közreműködéssel)
1000 m hosszan RM-80 gépi ágyazatrostálás (befűzéssel,
zúzottkőpótlással, vágányszabályozással, bizt.ber, felsővezetéki
közreműködéssel)
600 m hosszan RM-76 gépi ágyazatrostálás (befűzéssel,
zúzottkőpótlással, vágányszabályozással, bizt.ber, felsővezetéki
közreműködéssel)
600 m hosszan állomási vágányátépítés földmunkás technológiával
- rövidnapos munkavégzés esetén (talajjavító réteg és szivárgó
beépítésével)
600 m hosszan állomási vágányátépítés földmunkás technológiával
- folyamatos munkavégzés esetén (talajjavító réteg és szivárgó
beépítésével)
1 csoport egyszerű kitérő nagygépes szabályozása (bizt.ber.,
felsővezetéki közreműködéssel)
1 csoport átszelési ill. nagysugarú kitérő nagygépes szabályozása
(bizt.ber., felsővezetéki közreműködéssel)
1 csoport útátjáró átépítése kiöntött síncsatornás rendszerűre
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Normaidő (óra)

48

5
4,5
28

16

16

336

216
1
2
72
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Ügyiratszám: MONDOC
Előadó:
Dátum:

Hivatkozási szám: VEZIR PMKI azon.
Elérhetőség tel.:
e-mail:

XX.sz. Üzemviteli utasítás

Vonal

Sorszám

1.

Nyugtázandó!
Értesítjük a Tisztelt Címzetteket, hogy a xxxxxxxx kivitelező elsodrási határon kívül munkát
végez az alábbiak szerint:
Elsodrási határon kívüli (F.2. Út. 18.2.) munkavégzés helye, tervezett ideje
Elsodrási határon kívüli
Elsodrási határon kívüli
munkavégzés helye
munkavégzés tervezett ideje
Állomás(köz),
Kezdete
Befejezése
Munka
megnevezése
Év,
Év,
Szelvény
Óra:
Óra:
hó,
hó,
perc
perc
Állomási vágány / kitérő
nap
nap

2.

A lassúmenet helye, ideje, ezzel kapcsolatos feladatok:
A szükséges lassúmeneteket a pályaműködtetői kapacitás igény felhasználásáért felelős
személy a 6/2014 VIG utasítás 5. számú formanyomtatvány Sebességkorlátozás igénylő lap
kitöltésével köteles igényelni. A szükséges lassúmeneteket a Műszaki diszpécser a VEZIR
rendszerből kiadványozza.
• vagy Bevezetése nem szükséges
3.
A feszültségmentesítés helye, ideje, felsővezetékre vonatkozó rendelkezések:
Az 1. pontban engedélyezett munkavégzések ideje alatt, a VILLAMOS
FELSŐVEZETÉKI HÁLÓZATA FOLYAMATOSAN FESZÜLTSÉG ALATT
MARAD!
A munkavégzéshez Felsővezetéki szakfelügyelet kirendelése nem szükséges
Kiemelten figyelemmel kell lenni a munkavégzés során az E101 utasítás 4.4, 4.6.1 pont
előírására.
a. A vasúti villamos felsővezetéki berendezések üzemszerűen 25 kV feszültség alatt állnak és
ebből adódóan fokozottan veszélyesek. Veszélyesek a felsővezeték esetleg leszakadt,
valamint kikapcsolt, de nem földelt szakaszai is.
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
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b. Az üzemszerűen feszültség alatt álló vezetékek közvetlen vagy bármely tárggyal történő
megérintése, illetve 2 méternél nagyobb mértékben való megközelítése, életveszélyes és
szigorúan tilos! Ezen rendelkezés betartása a mindenkori Kivitelező kiemelt felelőssége!
4.
Biztosítóberendezés kezelésére vonatkozó rendelkezések:
• Bevezetése nem szükséges
5.
Az elsodrási határon kívüli munkavégzés munkavezetőinek neve, elérhetősége:
Név
Kivitelező
Elérhetőség

6.
•

7.

•
•

•

8.

•

•

Csak az Üzemviteli Utasításban felsorolt személyek közül, a megjelölt személyek valamelyike
lehet a felelős. A felelős személy xxxxx állomási Forgalomirányító által vezetett Fejrovatos
előjegyzési naplójában olvashatóan jegyezze elő nevét és telefonos elérhetőségét.
Jogosultság az elsodrási határon kívüli munkavégzésre:
A külső vállalkozó munkavállalóinak rendelkezni kell a munkavégzéshez szükséges
munkaterületre érvényes belépési engedéllyel, továbbá az elsodrási határon kívüli
munkavégzésért felelős személynek rendelkezni kell érvényes hatósági vasúti szakvizsgával.
Előjegyzések és értesítések a munka megkezdése előtt:
Az elsodrási határon kívüli munkavégzés munkavezetőjének az F.2. Út. 18.2.1. pontja szerinti
előjegyzést ……..forgalomirányító/forgalmi szolgálattevő/jelenlétes Fejrovatos előjegyzési
naplójában kell megtenni.
A Forgalomirányító/forgalmi szolgálattevő/jelenlétes csak akkor engedélyezheti az előjegyzést,
ha a kivitelező képviselője az adott munkaterületre belépési és munkavégzésre írásbeli
engedéllyel, érvényes szakvizsgákkal rendelkező munkatársa hitelt érdemlően igazolta
jogosultságát. A munkavégzéssel kapcsolatosan a Fejrovatos előjegyzési naplóba tett
előjegyzés szövegét a Forgalomirányító/jelenlétes köteles aláírni. A munkavezető a munka
megkezdését köteles a műszaki diszpécsernek is bejelenteni.
Az előjegyzés alapján a forgalomirányító/forgalmi szolgálattevő/jelenlétes köteles a
munkavégzéssel érintett szomszédos forgalomszabályzó szolgálati helyet értesíteni, akinek a
vett közleményt a Fejrovatos előjegyzési naplójában elő kell jegyezni.
Előjegyzések és értesítések a munka befejezésekor:
A munkavezető a munka befejezését köteles annak a forgalomirányító/forgalmi
szolgálattevő/jelenlétesnek bejelenteni ahol a munka megkezdését előjegyezte. A bejelentés
történhet pályatelefonon, mobiltelefonon vagy személyesen. A forgalomirányító/forgalmi
szolgálattevő/jelenlétes a vett értesítést köteles a Fejrovatos előjegyzési naplójában előjegyezni.
A munkavezető a munka befejezését a köteles a műszaki diszpécsernek is bejelenteni.
A bejelentést vevő és azt előjegyző forgalomirányító/forgalmi szolgálattevő/jelenlétes köteles
a bejelentés tényét közölni az érintett forgalomszabályozó szolgálati hely
forgalomirányítójával/Forgalmi szolgálattevőjével, aki a vett közleményt köteles a Fejrovatos
előjegyzési naplójában előjegyezni.

Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
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9.

Az értekezési lehetőségek: A munkavégzés ideje alatt a munkavégzéséért felelős személy és
xxxxx Forgalomirányító/ Forgalmi szolgálattevő/Jelenlétes közötti értekezést a KÖFI KVU –
ban vagy az AVU – ban előírt értekező eszközök valamelyikén folyamatosan biztosítani kell.

10.

Felügyelet szükséges:
Villamos Felsővezeték
fenntartás

Pályafenntartás
Idő intervallum

Létszá
m

Idő intervallum

nem

nem
Forgalom
Idő
intervallum
nem

11.

Létszám

Biztosítóberendezés
fenntartás
Létszá
Idő intervallum
m

Létszá
m

nem
Távközlés fenntartás
Idő
intervallum

Létszá
m

nem

Egyéb rendelkezések
Amennyiben a munkavégzés nem kerül megtartásra a munkavégzésért felelős személy a
munkavégzés lemondását a területileg illetékes forgalmi vonalirányító felé is köteles
bejelenteni.
Címzett:
GYSEV
Pályavasúti Üzletág: Koordináció, Forgalom, Infrastruktúra,
Zrt:
Gépészet Üzletág: Vezető; Vezető mérnők; mozdonygazdálkodó szakreferens,
mozdonyvezető szakreferens
Személyszállítási Üzletág: Koordináció, SZESZA Irányítók, Személyszállítás
Üzemeltetés, Személyszállítási szolgáltatás
Biztonság
GYSEV Cargo Zrt.
Forgalomszabályozó szolgálati hely:
MÁV
Szombathely Területi SZIR felügyeletet kérjük az alábbi MÁV Zrt állomásokat
Zrt:
értesítse:
Felelősség:
A munkálatok alatt be kell tartani az F.1.sz. Jelzési Utasítás, az F.2.sz. Forgalmi Utasítás,
a D.2.sz. Vasúti munkagépeknek, és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel
összefüggő műszaki előírásokra, az E.101.sz. Általános utasítás a normál nyomtávú
villamosított vasútvonal üzemére és az E.102.sz. Felsővezetékes villamos Üzemi munka
végzésére, továbbá az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, valamint a 11/2020. sz.
Vezérigazgatói Utasítás – Kapacitáskorlátozást eredményező karbantartási, fejlesztési és
felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről, 7/2014 GYSEV
Vezérigazgatói utasítás, a Hálózati Üzletszabályzat, a Központi forgalomellenőrző és
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
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Központi Forgalomirányító rendszer Végrehajtási Utasítás 6/2017 GYSEV VIG
rendelkezéseit, továbbá a Vasútüzemi Munkák Biztonsági Szabályzat és a Munkavédelmi
Szabályzat mindenkori vonatkozó rendelkezéseit.

Név
munkakör
telefonszám
e-mail
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Ügyiratszám: MONDOC
Előadó:
Dátum:

Hivatkozási szám: VEZIR PMKI azon.
Elérhetőség tel.:
e-mail:

Nyugtázandó!
Értesítjük a Tisztelt Címzetteket, hogy a xxxxxxxx kivitelező elsodrási határon belül munkát
végez az alábbiak szerint:
1. Elsodrási határon belüli (F.2. Út. 18.3.) munkavégzés helye, tervezett ideje
Elsodrási határon belüli
Elsodrási határon belüli
munkavégzés helye
munkavégzés tervezett ideje
Munka
Állomás(köz),
Kezdete
Befejezése
megnevezése
Év,
Év,
Szelvény
Óra:
Óra:
hó,
hó,
perc
perc
Állomási vágány / kitérő
nap
nap
Vonal

Sorszám

XX.sz. Üzemviteli utasítás

2.

3.

4.

A lassúmenet helye, ideje, ezzel kapcsolatos feladatok:
A szükséges lassúmeneteket a pályaműködtetői kapacitás igény felhasználásáért felelős
személy a 6/2014 VIG utasítás 5. számú formanyomtatvány Sebességkorlátozás igénylő
lap kitöltésével köteles igényelni. A szükséges lassúmeneteket a Műszaki diszpécser a
VEZIR rendszerből kiadványozza.
A feszültségmentesítés helye, ideje, felsővezetékre vonatkozó rendelkezések:
Az 1. pontba engedélyezett munkavégzések ideje alatt, a VILLAMOS
FELSŐVEZETÉKI HÁLÓZATA FOLYAMATOSAN FESZÜLTSÉG ALATT
MARAD!
A munkavégzéshez Felsővezetéki szakfelügyelet kirendelése nem szükséges
Kiemelten figyelemmel kell lenni a munkavégzés során az E101 utasítás 4.4, 4.6.1
pont előírására.
a. A vasúti villamos felsővezetéki berendezések üzemszerűen 25 kV feszültség alatt
állnak és ebből adódóan fokozottan veszélyesek. Veszélyesek a felsővezeték
esetleg leszakadt, valamint kikapcsolt, de nem földelt szakaszai is.
b. Az üzemszerűen feszültség alatt álló vezetékek közvetlen vagy bármely tárggyal
történő megérintése, illetve 2 méternél nagyobb mértékben való megközelítése,
életveszélyes és szigorúan tilos! Ezen rendelkezés betartása a mindenkori
Kivitelező kiemelt felelőssége!
c. A szigeteltsínek folyamatosságát megszüntetni nem szabad. A villamos vontatás
üzemi földeléseinek folytonosságát a munkák megkezdése előtt a hosszanti
folyamatossági átkötők felhelyezésével biztosítani kell.
Biztosítóberendezés kezelésére vonatkozó rendelkezések:
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Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István– Vezérigazgató
- 1/4 -

Győr - Sopron - Ebenfurti Vasút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Utasításszám:
11/2020. VIG
Változatszám:
1.
Ügyiratszám:
009105/2020.

anno 1872

5.

•
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•
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Bevezetése nem szükséges
Az elsodrási határon belüli munkavégzés munkavezetőinek neve, elérhetősége:
Név
Kivitelező
Elérhetőség
Csak az Üzemviteli Utasításban felsorolt személyek közül, a megjelölt személyek
valamelyike lehet a felelős. A felelős személy xxxxx állomási Forgalomirányító által
vezetett Fejrovatos előjegyzési naplójában olvashatóan jegyezze elő nevét és telefonos
elérhetőségét.
Jogosultság az elsodrási határon belüli munkavégzésre:
A külső vállalkozó munkavállalóinak rendelkezni kell a munkavégzéshez szükséges
munkaterületre érvényes belépési engedéllyel, továbbá az elsodrási határon belüli
munkavégzésért felelős személynek rendelkezni kell érvényes hatósági vasúti
szakvizsgával.
Előjegyzések és értesítések a munka megkezdése előtt:
Az elsodrási határon belüli munkavégzés munkavezetőjének az F.2. Út. 18.3.1.1. pontja
szerinti előjegyzést ……..forgalomirányító/forgalmi szolgálattevő/jelenlétes Fejrovatos
előjegyzési naplójában kell megtenni.
A Forgalomirányító/forgalmi szolgálattevő/jelenlétes csak akkor engedélyezheti az
előjegyzést, ha a kivitelező képviselője az adott munkaterületre belépési és
munkavégzésre írásbeli engedéllyel, érvényes szakvizsgákkal rendelkező munkatársa
hitelt érdemlően igazolta jogosultságát. A munkavégzéssel kapcsolatosan a Fejrovatos
előjegyzési naplóba tett előjegyzés szövegét a forgalomirányító/forgalmi
szolgálattevő/jelenlétes köteles aláírni. A munkavezető a munka megkezdését köteles a
műszaki diszpécsernek is bejelenteni.
Az előjegyzés alapján a Forgalmi szolgálattevő vagy Forgalomirányító köteles a
munkavégzéssel érintett szomszédos forgalomszabályzó szolgálati helyet értesíteni,
akinek a vett közleményt a Fejrovatos előjegyzési naplójában elő kell jegyezni.
Előjegyzések és értesítések a munka befejezésekor:
A munkavezető a munka befejezését köteles annak a forgalomirányítónak/forgalmi
szolgálattevőnek/jelenlétesnek bejelenteni, ahol a munka megkezdését előjegyezte. A
bejelentés történhet pályatelefonon, mobiltelefonon vagy személyesen. A
forgalomirányító/forgalmi szolgálattevő/jelenlétes a vett értesítést köteles a Fejrovatos
előjegyzési naplójában előjegyezni. A munkavezető a munka befejezését a köteles a
műszaki diszpécsernek is bejelenteni.
A bejelentést vevő és azt előjegyző forgalomirányító/forgalmi szolgálattevő/jelenlétes
köteles a bejelentés tényét közölni az érintett forgalomszabályozó szolgálati hely
forgalomirányítójával/Forgalmi szolgálattevőjével, aki a vett közleményt köteles a
Fejrovatos előjegyzési naplójában előjegyezni.
Munkahely védelme:
a. Távolbalátás, szabadlátás korlátozottság esetén a munka nem végezhető!!!
b. A munkavégzéshez szükséges figyelőőr, aki e tevékenységen kívül egyidejűleg más
tevékenységgel nem bízható meg.
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
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c. A kivitelező a munkaterületet F.1. Út. 5.17. pontja szerint Pályán dolgoznak jelzővel
köteles fedezni (kivéve változó munkahely esetén F.2. Út. 18.3.1.2. szerint)
d. Ügyelni kell arra, hogy a munkát végző dolgozók ne kerüljenek a közlekedő vonatok,
valamint a tolatási mozgást végző járművek űrszelvényébe.
10. Az elsodrási határon belüli munkavégzéskor vonatforgalom lebonyolítását érintő
változások:
11. Az értekezési lehetőségek: A munkavégzés ideje alatt a munkavégzéséért felelős
személy és xxxxx forgalomirányító/forgalmi szolgálattevő/jelenlétes közötti értekezést a
KÖFI KVU –ban vagy az AVU – ban előírt értekező eszközök valamelyikén
folyamatosan biztosítani kell.
12. Felügyelet szükséges:
Villamos Felsővezeték
Biztosítóberendezés
Pályafenntartás
fenntartás
fenntartás
Létszá
Létszá
Idő intervallum
Idő intervallum Létszám
Idő intervallum
m
m
nem

nem
Forgalom
Idő
intervallum
nem

Létszá
m

nem
Távközlés fenntartás
Idő
intervallum

Létszá
m

nem

13.

Egyéb rendelkezések
Amennyiben a munkavégzés nem kerül megtartásra a munkavégzésért felelős személy
a munkavégzés lemondását a területileg illetékes hálózati főüzemirányító forgalmi
vonalirányító felé 06-99-577-333 is köteles bejelenteni.
a) Címzett:
GYSEV
Pályavasúti Üzletág: Koordináció, Forgalom, Infrastruktúra,
Zrt:
Gépészet Üzletág:Vezető; Vezető mérnők; mozdonygazdálkodó szakreferens,
mozdonyvezető szakreferens
Személyszállítási Üzletág: Koordináció, SZESZA Irányítók, Személyszállítás
Üzemeltetés, Személyszállítási szolgáltatás
Biztonság:
GYSEV Cargo Zrt.
Forgalomszabályozó szolgálati hely:
MÁV
Szombathely Területi SZIR felügyeletet kérjük az alábbi MÁV Zrt állomásokat
Zrt:
értesítse:
Felelősség:
A munkálatok alatt be kell tartani az F.1.sz. Jelzési Utasítás, az F.2.sz. Forgalmi Utasítás,
a D.2.sz. Vasúti munkagépeknek, és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
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összefüggő műszaki előírásokra, az E.101.sz. Általános utasítás a normál nyomtávú
villamosított vasútvonal üzemére és az E.102.sz. Felsővezetékes villamos Üzemi munka
végzésére, továbbá az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, valamint a 11/2020. sz.
Vezérigazgatói Utasítás – Kapacitáskorlátozást eredményező karbantartási, fejlesztési és
felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről, 7/2014 GYSEV
Vezérigazgatói utasítás, a Hálózati Üzletszabályzat, a Központi forgalomellenőrző és
Központi Forgalomirányító rendszer Végrehajtási Utasítás 6/2017 GYSEV VIG
rendelkezéseit, továbbá a Vasútüzemi Munkák Biztonsági Szabályzat és a Munkavédelmi
Szabályzat mindenkori vonatkozó rendelkezéseit.
Név
munkakör
telefonszám
e-mail
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Ügyiratszám: MONDOC
Előadó:
Dátum:

Hivatkozási szám: VEZIR PMKI azon.
Elérhetőség tel.:
e-mail:

… .sz. VÁGÁNYZÁRI UTASÍTÁS

A lassúmenet helye, ideje
bevezetése

nem szükséges**
Lassúmenet ideje
hossza

Lassúmenet
helye
Állomás(köz),
Szelvény
Állomási vágány
/ kitérő

Mértéke

Sebesség
korlátozás

Sorszám

2.

Előjegyzési
szám

Sorszám

Értesítjük a T. Címzetteket, hogy a XXXX kérelmére pályaműködtetői kapacitás igény
felhasználást engedélyezünk az alábbiak szerint
Nyugtázandó!
1. A vágányzár helye, ideje
Vágányzár helye
Vágányzár ideje
Bevezetés
Állomás(köz),
Kezdete
Befejezése
célja /
Év,
Év,
Szelvény
munkavé
Óra:perc /
Óra:perc /
hó,
hó,
gzés
Állomási vágány / kitérő
Vonat után
Vonat előtt
nap
nap

Kezdete
Év, hó, nap
Óra/perc

Befejezése
Év, hó, nap
Óra/perc

kitűz
ve

Bevezeté
s célja /
munkav
égzés

[Minden,

Felelős
szerveze
t

a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás ideje alatti és utáni
munkabiztonsági, ill. technológiai sebesség-korlátozással kapcsolatos rendelkezés, a
sebességemelés ütemezésével.]

3.

A feszültségmentesítés helye, ideje

** A nem kívánt rész törlendő

Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István– Vezérigazgató
- 1/9 -

Utasításszám:
11/2020. VIG
Változatszám:
1.
Ügyiratszám:
009105/2020.

Győr - Sopron - Ebenfurti Vasút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

anno 1872

Sorszám

4.

5.
•
•
•
•
•

6.

nem szükséges

9. sz. melléklet

Előjegyzési
szám

Feszültségmentesítés ideje
Feszültségmen Állom
ási
tesítés helye
Kezdete
Befejezése
Állomás(köz) áramk Év,
Év,
ör:
Óra:perc /
Óra:perc /
hó,
hó,
vágány
Vonat után
Vonat előtt
Áramkör
nap
nap
ai

A biztosítóberendezési kikapcsolás helye, ideje
bevezetése
Előjegyzési szám

Sorszám

bevezetése

**

Bizt.ber
kikapcsolás
helye
Állomás(köz)
, Szelvény

Objekt
um:
[Térköz
/
Soromp
ó / áll.
vágány
/ Jelző /
Kitérő]

Bevezetés
célja /
munkavég
zés

nem szükséges*

Bizt.ber kikapcsolás ideje
Kezdete
Év,
hó,
nap

Óra:perc /
Vonat után

Befejezése
Év,
hó,
nap

Óra:perc /
Vonat előtt

Bevezet
és célja
/
munkavégzés

Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás(oka)t engedélyezi, és a befejezését nála
kell bejelenteni:
…………………………… {szolg.hely, munkakör} (postai telefon: …….………….).
Az engedélyező az engedélyezést csak a …………………………… {szolg.hely,
munkakör}
…………………………… {szolg.hely, munkakör}
…………………………… {szolg.hely, munkakör} előzetes hozzájárulása után adhatja
meg.
A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdésének és befejezésének az F. 2.
sz. Forgalmi Utasítás 18.2-18.4. pontokban szabályozottak szerinti előjegyzését a
…………………………… {szolg.hely, munkakör} szolgálati helyen kell megtenni.
A Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásért felelős

** A nem kívánt rész törlendő

* A nem kívánt rész törlendő
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…………………………… {név, beosztás}, …………………………… {szolg.hely}
Elérhetősége: ……..
Helyettesítője:
…………………………
{név,
szakterület,
beosztás},
…………………………… {szolg.hely} Elérhetősége: ……..
Közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás alkalmával a forgalmi szolgálat csak
a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásért felelőssel – távollétében a
helyettesítőjével – áll kapcsolatban.
Szakterületi felelős**:
…………………………… {név, szakterület, beosztás}, ……………………………
{szolg.hely} Elérhetősége: ……..

7.

A vonatösszeállítást és a vonatforgalom lebonyolítását érintő forgalmi változások
[Itt kell szabályozni, hogy:
• minden egyéb, a vonatközlekedés előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó, az
adott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásból következő forgalmi jellegű
feladatot, tevékenységet és feltételeit, ha szükséges az időpont és a felelős
megjelölésével.]
• nyílt vonal esetében a munkavonaton kívül vonat közlekedhet-e.
• állomási munkavégzés esetén a forgalmi vágány meddig és milyen feltételekkel
használható.
• a tolatási mozgások hogyan vannak korlátozva,
• stb.]

8.

Munkahely védelme
[Itt kell szabályozni az üzem és munkabiztonsági feladatokat, mint például:
• milyen állásba kell állítani a váltókat, a botlásveszélyes helyekkel kapcsolatos
feladatokat
• azokat, az egyéb szabályokat, amelyek a biztonságos és üzembiztos munkavégzéshez
szükségesek
• stb.]

9.

Felügyelet szükséges:
Itt kell előírni hogy a munkavégzéshez melyik Gysev Infrastruktúra
szakszolgálat(Pft.,VVF, Távközlés vagy Biztber), esetleg más külső cég(MÁV PFt., Erősáram,
Biztber, Távközlés, vagy pl. Invitel, Telekom) szakfelügyelete szükséges.
10. Többletszolgáltatás
Többlet forgalmi személyzet biztosítása:

** Csak Összevont, vagy Közös PMKI esetén kell közölni PMKI-nkénti bontásban, akkor, ha nem ő van megbízva a

,

z Összevont, vagy Közös PMKI felelősének
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Itt kell részletesen leírni hogy milyen munkakörű forgalmi személyzet biztosítása, mikor
hova szükséges és azt melyik forgalmi szervezeti egység biztosítja.
Többlet gépészeti szolgáltatás biztosítása:

Itt kell részletesen leírni hogy milyen munkakörű Gysev GÜ személyzet, eszköz
biztosítása, mikor hova szükséges.
11. Munkagépek, -vonatok és anyagvonatok közlekedése
Munkagép, -vonat és anyagvonat közlekedése
nem szükséges*
Munkagép

Munkavégzés helye

Kivonulási
állomás
Kivonulás ideje

Bevonulási
állomás
Beérkezés ideje

Tárolási állomás

Munkagépekkel, darukkal végzett
munkák
esetén
betartandó
óvórendszabályok
Tároláshoz kapcsolódó igények és
egyéb megjegyzések

[A munkavégzés során a munkavonatokra vonatkozó előírások.
Itt kell szabályozni az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 31. sz. Függelékében foglaltakon
túlmenően:
• a munka-, illetve az anyagvonatok közlekedését
• ha közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás alkalmával az elzárt vágányon
az egyik vagy mindkét fél részére a Vágányzári Bizottság munkavonat közlekedését
engedélyezte.
• az egymással szemben indított munkavonatok közlekedésére vonatkozó szabályait,
mint például:
• hogy egy időben csak az egyik munkavonattal, munkagéppel szabad a másik felé
tolatási mozgást végezni.
• hogy a vonali tolatásvezetők minden mozgásról kötelesek egymást élőszóval
értesíteni.

* A nem kívánt rész törlendő
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a műszaki irányító és a forgalmi szolgálattevő együttműködését
• a munkavonatoknál alkalmazandó sebesség meghatározásában
• az írásbeli rendelkezés kézbesítése érdekében főként akkor, ha a munkavégzés
helyén „Megállj!” jelző kitűzése válik szükségessé
a munkavonatok, munkagépek tárolási helyének kijelölésére és a tárolásra vonatkozó
egyéb rendkívüli szabályozásokat
amennyiben a Pályaműködtetői kapacitásigényben végzendő munkákhoz közúti
munkagép használata olyan módon szükséges, hogy mozgása, vagy munkavégzése
során űrszelvénybe ér – útátjárón történő közlekedés kivételével –, akkor a közúti
munkagép használatát, és ahhoz kapcsolódó információkat szabályozásokat
stb.]

•

A munkavonatok kivonulása előtt a vonatokat kísérő műszaki irányító a forgalmi
szolgálattevővel közösen köteles meghatározni a munkavonatoknál alkalmazandó
sebességet.

•

A vágányzár napján a vágányzárért felelős személy a kivonulási szolgálati hely forgalmi
szolgálattevőjével írásban köteles közölni az egységek:
• a) sorszámát;
• b) elnevezését;
• c) közlekedésének időpontját;
• d) munkavégzési helyének szelvényszámát;
• e) visszaindulásának tervezett idejét.

•

A műszaki irányító mindkét szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjével közölni köteles –
ha a vágányzárolt vágányon jármű maradt – a vágányzárolt vágányon hagyott járművek,
szelvényszám szerinti helyét, akik ezt a saját Fejrovatos előjegyzési naplójukba előjegyezni
kötelesek.

•

A forgalmi szolgálattevő köteles rendelkezni a műszaki irányító
forgalomszabályozással kapcsolatos biztonsági intézkedések megtételére.

felé

a

12 Infrastruktúra szakszolgálati rendelkezések:
•

Pályafenntartás szakszolgálat pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásra
vonatkozó rendelkezései

•

Felsővezeték fenntartás szakszolgálat a pályaműködtetői kapacitásigény
felhasználásra vonatkozó rendelkezései
[A munkavégzés során a feszültségmentesítésre vonatkozó előírások, mint pl.:
szakaszszigetelők és kapcsolók ki-, vagy bekapcsolása a 3.pont szerinti
feszültségmentesítés eléréséhez]
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
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•

A
biztosítóberendezési
szakszolgálat
pályaműködtetői
kapacitásigény
felhasználásra vonatkozó rendelkezései, biztosítóberendezés működésére
vonatkozóan:
[A munkavégzés során a biztosítóberendezés működésére vonatkozó előírások. Az
állomási és vonali biztosítóberendezések üzemének korlátozásával kapcsolatos azon
lényegesebb forgalmi és műszaki intézkedések részletezése, amelyek megjelenítése az
Üzemviteli Utasításban szükséges, és kötelező érvényű.
Itt kell szabályozni:
• az arra vonatkozó utalást, amennyiben a biztosító berendezés teljes egészében
üzemszerűen működik
• a nem üzemszerű működés esetén az alábbiakat:
• a tengelyszámlálók üzemszerűen működnek-e?
• a munkavégzés hamisfoglaltságot okoz-e?
• az érintett fénysorompók üzemszerűen működnek-e?
• az érintett fénysorompókat ki kell-e kapcsolni?
• a jelzőkre a szabad fény kivezérlését befolyásolja-e
• stb.]
Útátjáró sorompók fedezése:
[Itt kell szabályozni, hogy:
• ha nem lett kérve jelzőőr, de a forgalmi szolgálattevőtől a fedezést kell kérni
• helyszíni nyomógombos vezérlés lehetőségét kell biztosítani:
• — két- és többvágányú, valamint párhuzamos egyvágányú pályán
valamennyi;
• — egyvágányú pályán amennyiben a Vágányzári Bizottság úgy dönt.
• stb.]

•

Távközlés üzemére vonatkozó rendelkezések
[A munkavégzés során a távközlés vonatkozó előírások]
13. Útzár
Útzár
Nem szükséges*
Vonal

Állomás(köz)

Szelvény /
Mérté Kezde
közút
ke
te
száma

Vége

Kerülő
útirány

* A nem kívánt rész törlendő
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[Itt kell szabályozni, hogy:
• az útzár az útpályát milyen mértékben érinti és annak időtartamát
• a kerülő útirány kijelölését, stb.]
14. Személyforgalom
[Itt kell szabályozni, hogy:
• a munkavégzés érinti-e a személyszállító vonatokat, stb.]
14.1. A személyszállító vonatokra vonatkozó menetrendi intézkedések
[A személyszállító vonatok korábbi, későbbi, átszállásos, vagy kerülő útirányon történő
közlekedtetésére illetve a vonatok lemondására vonatkozó szakszolgálati/Vállalkozó Vasúti
társasági intézkedések, menetrendi intézkedések, módosítások ismertetése.
felelős: Vállalkozó Vasúti társaság]
14.2.

A vonatpótló autóbuszokra vonatkozó szabályozás

A vágányzári üzemvitel lebonyolításához szükséges, egyéb vonatpótló autóbuszokkal
kapcsolatos adatok:
• [Autóbusz forduló, vonatpótló autóbuszok útvonala, indulási, és érkezési idő,
megállások helyei, autóbusz darabszám;
• Vonatpótló autóbuszok indításával, indulásával és érkezésével kapcsolatos feladatok
(tennivalók, értesítések, előjegyzések, buszforduló, Busz táblázása, számozása).
• Ha van erre szükség, akkor itt kell szabályozni: az értekezési szabályokat az
állomás(ok) forgalmi szolgálattevője(i), vezető jegyvizsgálók és az autóbuszvezető
között,
Vállalkozó Vasúti társaság]
felelős:
14.3. Utastájékoztatás
14.3.1. Hirdetmények:
[Az elkészített hirdetmények csatolása.
felelős: Vállalkozó Vasúti társaság]
14.3.2. Utastájékoztató berendezés adatainak módosításával kapcsolatos feladatok:
[Utastájékoztató berendezéssel történő utastájékoztatásra vonatkozó módosítások,
tudnivalók szöveges ismertetése, megjelentetésének helyei és módjai, illetve a szövegkönyv.
felelős: Vállalkozó Vasúti társaság]
14.4. Személyszállító vonati szerelvényforduló
[A személyszállító vonati szerelvényfordulóval kapcsolatos részletek az adott helyzettől
függő felépítés szerinti módon és részletezéssel, minden, az alapmenetrendhez viszonyított
személyszállító vonati szerelvényfordulóval kapcsolatos eltérés és tennivaló
részletezésével.
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felelős:

Vállalkozó Vasúti társaság]

14.5. Személyszállító vonati személyzetforduló
[A megváltozott személyszállító vonati személyzetfordulók
felelős: Vállalkozó Vasúti társaság]
14.6. A többlet személyszállítási személyzet biztosítására vonatkozó rendelkezések
[A munkakör megnevezésén kívül itt kell szabályozni a feladatait is, mint pl.:
• Utastájékoztatási, utas irányítási feladatok, stb.
felelős: Vállalkozó Vasúti társaság]
15. Tehervonati közlekedés
[Itt kell szabályozni:
• A tehervonatok, az azonnal kiutalt menetvonallal rendelkező tehervonatok korábbi,
későbbi, vagy kerülő útirányon történő közlekedtetésére illetve a vonatok lemondására
vonatkozó szakszolgálati/Vasúti társasági intézkedések, menetrendi intézkedések,
módosítások ismertetése: általános rendelkezések, elegygyűjtés, csomóponti
kiszolgáló vonatok, vonatok összeállítása, vonatok igényelt leközlekedtetésének
időadatai, elegyelterelés adatai, stb.
• Felelős:
Vállalkozó vasúti társaság]
16. Egyéb rendelkezések
16.1.

Menetrendi intézkedések

16.2. Mozdony- és személyzetforduló
[A mozdonyfordulót érintő változások, szabályozások, intézkedések részletezése a
szükséges bontásban.
felelős: Gépészeti tevékenységet ellátó Vállalkozó Vasúti társaság]
16.3. Az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátásával kapcsolatos
rendkívüli intézkedések
17. Állomási, pálya- vonat- és más érdekelt személyzet értesítése
18. Az Üzemviteli Utasításból kap:
[GYSEV Zrt. PVÜ koordináció, szakszolgálatok, Forgalom, Biztonság és kivitelezők, stb.]
Mellékletek:
Felelősség:
A munkálatok alatt be kell tartani az F.1.sz. Jelzési Utasítás, az F.2.sz. Forgalmi Utasítás,
a D.2.sz. Vasúti munkagépeknek, és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel
összefüggő műszaki előírásokra, az E.101.sz. Általános utasítás a normál nyomtávú
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
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villamosított vasútvonal üzemére és az E.102.sz. Felsővezetékes villamos Üzemi munka
végzésére, továbbá az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, valamint a x/2019. sz.
Vezérigazgatói Utasítás – A GYSEV Zrt. pályaműködtetői kapacitásigény kezelésére
vonatkozó utasítás, 33/2018 GYSEV Vezérigazgatói utasítás, a Hálózati Üzletszabályzat,
a Központi forgalomellenőrző és GYSEV Központi Forgalomirányító rendszer
Végrehajtási Utasítás rendelkezéseit, továbbá a Vasútüzemi Munkák Biztonsági
Szabályzat és a Munkavédelmi Szabályzat mindenkori vonatkozó rendelkezéseit.
Sopron, 201……..
aláírás
név,
munkakör
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Ügyiratszám: MONDOC
Előadó:
Dátum:

Hivatkozási szám: VEZIR PMKI azon.
Elérhetőség tel.:
e-mail:

… .sz. VÁGÁNYZÁRI UTASÍTÁS .. számú módosítással

A lassúmenet helye, ideje
bevezetése

nem szükséges**
Lassúmenet ideje
hossza

Lassúmenet
helye
Állomás(köz),
Szelvény
Állomási vágány
/ kitérő

Mértéke

Sebesség
korlátozás

Sorszám

2.

Előjegyzési
szám

Sorszám

Értesítjük a T. Címzetteket, hogy az Üzemviteli Utasítás módosításra került.
Az Üzemviteli Utasítás módosítása egységes szerkezetben szürke kiemeléssel kerül
kiadásra.
Értesítjük a T. Címzetteket, hogy a XXXX kérelmére pályaműködtetői kapacitás igény
felhasználást engedélyezünk az alábbiak szerint
Nyugtázandó!
1. A vágányzár helye, ideje
Vágányzár helye
Vágányzár ideje
Bevezetés
Állomás(köz),
Kezdete
Befejezése
célja /
Év,
Év,
Szelvény
munkavé
Óra:perc /
Óra:perc /
hó,
hó,
gzés
Állomási vágány / kitérő
Vonat után
Vonat előtt
nap
nap

Kezdete
Év, hó, nap
Óra/perc

Befejezése
Év, hó, nap
Óra/perc

Bevezeté
kitűz s célja /
ve
munkav
égzés

[Minden,

Felelős
szerveze
t

a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás ideje alatti és utáni
munkabiztonsági, ill. technológiai sebesség-korlátozással kapcsolatos rendelkezés, a
sebességemelés ütemezésével.]

** A nem kívánt rész törlendő
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Sorszám

4.

5.
•
•
•
•
•

A feszültségmentesítés helye, ideje
bevezetése

nem szükséges**

Előjegyzési
szám

Feszültségmentesítés ideje
Feszültségmen Állom
ási
tesítés helye
Kezdete
Befejezése
áramk
Állomás(köz)
Év,
Év,
ör:
Óra:perc /
Óra:perc /
hó,
hó,
vágány
Vonat után
Vonat előtt
Áramkör
nap
nap
ai

A biztosítóberendezési kikapcsolás helye, ideje
bevezetése
Előjegyzési szám

Sorszám

3.

Bizt.ber
kikapcsolás
helye
Állomás(köz)
, Szelvény

Objekt
um:
[Térköz
/
Soromp
ó / áll.
vágány
/ Jelző /
Kitérő]

Bevezetés
célja /
munkavég
zés

nem szükséges*

Bizt.ber kikapcsolás ideje
Kezdete
Év,
hó,
nap

Óra:perc /
Vonat után

Befejezése
Év,
hó,
nap

Óra:perc /
Vonat előtt

Bevezet
és célja
/
munkavégzés

Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás(oka)t engedélyezi, és a befejezését nála
kell bejelenteni:
…………………………… {szolg.hely, munkakör} (postai telefon: …….………….).
Az engedélyező az engedélyezést csak a …………………………… {szolg.hely,
munkakör}
…………………………… {szolg.hely, munkakör}
…………………………… {szolg.hely, munkakör} előzetes hozzájárulása után adhatja
meg.
A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdésének és befejezésének az F. 2.
sz. Forgalmi Utasítás 18.2-18.4. pontokban szabályozottak szerinti előjegyzését a
…………………………… {szolg.hely, munkakör} szolgálati helyen kell megtenni.

** A nem kívánt rész törlendő

* A nem kívánt rész törlendő

Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István– Vezérigazgató
- 2/11 -

Utasításszám:
11/2020. VIG
Változatszám:
1.
Ügyiratszám:
009105/2020.

Győr - Sopron - Ebenfurti Vasút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

anno 1872
10. sz. melléklet

6.
•

A Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásért felelős
…………………………… {név, beosztás}, …………………………… {szolg.hely}
Elérhetősége: ……..
Helyettesítője:
…………………………
{név,
szakterület,
beosztás},
…………………………… {szolg.hely} Elérhetősége: ……..
Közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás alkalmával a forgalmi szolgálat csak
a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásért felelőssel – távollétében a
helyettesítőjével – áll kapcsolatban.

•
•
•
•
•

Szakterületi felelős**:
…………………………… {név, szakterület, beosztás}, ……………………………
{szolg.hely} Elérhetősége: ……..

7.

A vonatösszeállítást és a vonatforgalom lebonyolítását érintő forgalmi változások
[Itt kell szabályozni, hogy:
• minden egyéb, a vonatközlekedés előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó, az
adott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásból következő forgalmi jellegű
feladatot, tevékenységet és feltételeit, ha szükséges az időpont és a felelős
megjelölésével.]
• nyílt vonal esetében a munkavonaton kívül vonat közlekedhet-e.
• állomási munkavégzés esetén a forgalmi vágány meddig és milyen feltételekkel
használható.
• a tolatási mozgások hogyan vannak korlátozva,
• stb.]

8.

Munkahely védelme
[Itt kell szabályozni az üzem és munkabiztonsági feladatokat, mint például:
• milyen állásba kell állítani a váltókat, a botlásveszélyes helyekkel kapcsolatos
feladatokat
• azokat, az egyéb szabályokat, amelyek a biztonságos és üzembiztos munkavégzéshez
szükségesek
• stb.]

9.

Felügyelet szükséges:
•

•

Pályafenntartás

Idő intervallum

Létszá
m

Villamos Felsővezeték
fenntartás
Idő intervallum

Létszám

•

Biztosítóberendezés
fenntartás
Létszá
Idő intervallum
m

** Csak Összevont, vagy Közös PMKI esetén kell közölni PMKI-nkénti bontásban, akkor, ha nem ő van megbízva a

,

z Összevont, vagy Közös PMKI felelősének
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•

•

•

Forgalom
• Idő
Létszá
intervallum
m
•
•

•

•

Távközlés fenntartás
• Idő
Létszá
intervallum
m
•
•

10. Többletszolgáltatás
Többlet forgalmi szolgáltatáskorlátozás
Megnevezés

Munkavégzés
helye

Kezdete

Munkavégzés
helye

Kezdete

•

•

Jelzőőr
• Idő
Szakterüle Létszá
intervallum
t*
m
•
•
•
nem szükséges**

Vége

Megjegyzés

nem szükséges**

Többlet gépészeti szolgáltatáskorlátozás
Megnevezés

•

Vége

Megjegyzés

[Itt kell szabályozni, hogy:
• kell-e szolgálat megszakítás felfüggesztés
• kell-e többlet személyzet, stb.]
11. Munkagépek, -vonatok és anyagvonatok közlekedése
Munkagép, -vonat és anyagvonat közlekedése
nem szükséges*
Munkagép

* Vállalkozó,

Munkavégzés helye

Kivonulási
állomás
Kivonulás ideje

Bevonulási
állomás
Beérkezés ideje

Tárolási állomás

Forgalom, PFT, Bizt.ber

** A nem kívánt rész törlendő
** A nem kívánt rész törlendő

* A nem kívánt rész törlendő
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Munkagépekkel, darukkal végzett
munkák
esetén
betartandó
óvórendszabályok
Tároláshoz kapcsolódó igények és
egyéb megjegyzések

[A munkavégzés során a munkavonatokra vonatkozó előírások.
Itt kell szabályozni az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 31. sz. Függelékében foglaltakon
túlmenően:
• a munka-, illetve az anyagvonatok közlekedését
• ha közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás alkalmával az elzárt vágányon
az egyik vagy mindkét fél részére a Vágányzári Bizottság munkavonat közlekedését
engedélyezte.
• az egymással szemben indított munkavonatok közlekedésére vonatkozó szabályait,
mint például:
• hogy egy időben csak az egyik munkavonattal, munkagéppel szabad a másik felé
tolatási mozgást végezni.
• hogy a vonali tolatásvezetők minden mozgásról kötelesek egymást élőszóval
értesíteni.
• a műszaki irányító és a forgalmi szolgálattevő együttműködését
• a munkavonatoknál alkalmazandó sebesség meghatározásában
• az írásbeli rendelkezés kézbesítése érdekében főként akkor, ha a munkavégzés
helyén „Megállj!” jelző kitűzése válik szükségessé
• a munkavonatok, munkagépek tárolási helyének kijelölésére és a tárolásra vonatkozó
egyéb rendkívüli szabályozásokat
• amennyiben a Pályaműködtetői kapacitásigényben végzendő munkákhoz közúti
munkagép használata olyan módon szükséges, hogy mozgása, vagy munkavégzése
során űrszelvénybe ér – útátjárón történő közlekedés kivételével –, akkor a közúti
munkagép használatát, és ahhoz kapcsolódó információkat szabályozásokat
• stb.]
•

A munkavonatok kivonulása előtt a vonatokat kísérő műszaki irányító a forgalmi
szolgálattevővel közösen köteles meghatározni a munkavonatoknál alkalmazandó
sebességet.

•

A vágányzár napján a vágányzárért felelős személy a kivonulási szolgálati hely forgalmi
szolgálattevőjével írásban köteles közölni az egységek:
• a) sorszámát;
• b) elnevezését;
Készítette: Mándli Gábor – Eszközgazdálkodási és beruházási kiemelt szakértő
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c) közlekedésének időpontját;
d) munkavégzési helyének szelvényszámát;
e) visszaindulásának tervezett idejét.

•

A műszaki irányító mindkét szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjével közölni köteles –
ha a vágányzárolt vágányon jármű maradt – a vágányzárolt vágányon hagyott járművek,
szelvényszám szerinti helyét, akik ezt a saját Fejrovatos előjegyzési naplójukba előjegyezni
kötelesek.

•

A forgalmi szolgálattevő köteles rendelkezni a műszaki irányító
forgalomszabályozással kapcsolatos biztonsági intézkedések megtételére.

felé

a

12 Infrastruktúra szakszolgálati rendelkezések:
•

Pályafenntartás üzemére vonatkozó rendelkezések
[A munkavégzés során a pályafenntartásra vonatkozó előírások]

•

Villamos felső vezeték üzemére vonatkozó rendelkezések
[A munkavégzés során a feszültségmentesítésre vonatkozó előírások, mint pl.:
szakaszszigetelők és kapcsolók ki-, vagy bekapcsolása a 3.pont szerinti
feszültségmentesítés eléréséhez]

•

Biztosítóberendezés kezelésére vonatkozó rendelkezések
Működése:
[A munkavégzés során a biztosítóberendezés működésére vonatkozó előírások. Az
állomási és vonali biztosítóberendezések üzemének korlátozásával kapcsolatos azon
lényegesebb forgalmi és műszaki intézkedések részletezése, amelyek megjelenítése az
Üzemviteli Utasításban szükséges, és kötelező érvényű.
Itt kell szabályozni:
• az arra vonatkozó utalást, amennyiben a biztosító berendezés teljes egészében
üzemszerűen működik
• a nem üzemszerű működés esetén az alábbiakat:
• a tengelyszámlálók üzemszerűen működnek-e?
• a munkavégzés hamisfoglaltságot okoz-e?
• az érintett fénysorompók üzemszerűen működnek-e?
• az érintett fénysorompókat ki kell-e kapcsolni?
• a jelzőkre a szabad fény kivezérlését befolyásolja-e
• stb.]
Útátjáró sorompók fedezése:
[Itt kell szabályozni, hogy:
• ha nem lett kérve jelzőőr, de a forgalmi szolgálattevőtől a fedezést kell kérni
• helyszíni nyomógombos vezérlés lehetőségét kell biztosítani:
• — két- és többvágányú, valamint párhuzamos egyvágányú pályán
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•

valamennyi;
• — egyvágányú pályán amennyiben a Vágányzári Bizottság úgy dönt.
stb.]

•

Távközlés üzemére vonatkozó rendelkezések
[A munkavégzés során a távközlés vonatkozó előírások]
13. Útzár
Útzár
Nem szükséges*
Vonal

Állomás(köz)

Szelvény /
Mérté Kezde
közút
ke
te
száma

Vége

Megjegyzés

Kerülő
útirány

[Itt kell szabályozni, hogy:
• az útzár az útpályát milyen mértékben érinti és annak időtartamát
• a kerülő útirány kijelölését, stb.]
14. Személyforgalom
[Itt kell szabályozni, hogy:
• a munkavégzés érinti-e a személyszállító vonatokat, stb.]
14.1.

A személyszállító vonatokra vonatkozó menetrendi intézkedések

Kapella szám

Vonatszá
m

közleked
és napja

Vállalkozó Vasúti társaság
döntése

Vonatpótl
ás verzió
száma

Kerülő
útirány:

[A személyszállító vonatok korábbi, későbbi, átszállásos, vagy kerülő útirányon történő
közlekedtetésére illetve a vonatok lemondására vonatkozó szakszolgálati/Vállalkozó Vasúti
társasági intézkedések, menetrendi intézkedések, módosítások ismertetése.

* A nem kívánt rész törlendő
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felelős:

Vállalkozó Vasúti társaság]

14.2. A vonatpótló autóbuszokra vonatkozó szabályozás
14.2.1. VPE részére szükséges a vonatpótló autóbuszokkal kapcsolatos adatok:
Vonatpótlá
Átszállásra
Átszállásra
Átszállás helye
menettarta Átszállás helye
s verzió
tervezett
tervezett
1 (Állomás)
m
2 (Állomás)
száma
idő 1
idő 2

•

[Csatlakozó vonat száma; dátum; vonatpótló autóbuszok: indulási és érkezési hely,
menettartam, vonat-autóbusz, illetve autóbusz-vonat átszállási idők,
felelős:
Vállalkozó Vasúti társaság]

14.2.2. A vágányzári üzemvitel lebonyolításához szükséges, egyéb vonatpótló autóbuszokkal
kapcsolatos adatok:
• [Autóbusz forduló, vonatpótló autóbuszok útvonala, indulási, és érkezési idő,
megállások helyei, autóbusz darabszám;
• Vonatpótló autóbuszok indításával, indulásával és érkezésével kapcsolatos feladatok
(tennivalók, értesítések, előjegyzések, buszforduló, Busz táblázása, számozása).
• Ha van erre szükség, akkor itt kell szabályozni: az értekezési szabályokat az
állomás(ok) forgalmi szolgálattevője(i), vezető jegyvizsgálók és az autóbuszvezető
között,
felelős:
Vállalkozó Vasúti társaság]
14.3. Utastájékoztatás
14.3.1. Hirdetmények:
[Az elkészített hirdetmények csatolása.
felelős: Vállalkozó Vasúti társaság]
14.3.2. Utastájékoztató berendezés adatainak módosításával kapcsolatos feladatok:
[Utastájékoztató berendezéssel történő utastájékoztatásra vonatkozó módosítások,
tudnivalók szöveges ismertetése, megjelentetésének helyei és módjai, illetve a szövegkönyv.
felelős: Vállalkozó Vasúti társaság]
14.4. Személyszállító vonati szerelvényforduló
[A személyszállító vonati szerelvényfordulóval kapcsolatos részletek az adott helyzettől
függő felépítés szerinti módon és részletezéssel, minden, az alapmenetrendhez viszonyított
személyszállító vonati szerelvényfordulóval kapcsolatos eltérés és tennivaló
részletezésével.
felelős: Vállalkozó Vasúti társaság]
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14.5. Személyszállító vonati személyzetforduló
[A megváltozott személyszállító vonati személyzetfordulók
felelős: Vállalkozó Vasúti társaság]
14.6. A többlet személyszállítási személyzet biztosítására vonatkozó rendelkezések
[A munkakör megnevezésén kívül itt kell szabályozni a feladatait is, mint pl.:
• Utastájékoztatási, utas irányítási feladatok, stb.
felelős: Vállalkozó Vasúti társaság]
15. Tehervonati közlekedés
Vonatszá közleked
Kapella szám
m
és napja

Vállalkozó Vasúti társaság döntése

Kerülő
útirány:

[Itt kell szabályozni:
• A tehervonatok, az azonnal kiutalt menetvonallal rendelkező tehervonatok korábbi,
későbbi, vagy kerülő útirányon történő közlekedtetésére illetve a vonatok lemondására
vonatkozó szakszolgálati/Vasúti társasági intézkedések, menetrendi intézkedések,
módosítások ismertetése: általános rendelkezések, elegygyűjtés, csomóponti
kiszolgáló vonatok, vonatok összeállítása, vonatok igényelt leközlekedtetésének
időadatai, elegyelterelés adatai, stb.
• Felelős:
Vállalkozó vasúti társaság]
16. Egyéb rendelkezések
16.1. Menetrendi intézkedések
16.1.1. Vágányzári Menetrend:
16.1.1.1. Nyomtatott formátumú vágányzári Menetrendábra.
16.1.1.2. Nyomtatott formátumú vágányzári menetrend a Szolgálati Menetrendkönyvhöz
[A VPE által kiutalt menetvonalakat tartalmazó kiadmány.
felelős: GYSEV Zrt Pályavasúti Üzletág Koordináció]
16.1.2. Vágányzári Állomási Menetrendjegyzék
[Táblázatos formában: a vonat száma, neme, az adott állomásra vonatkozó érkezési és
indulási időadatok, a szomszédos állomásra vonatkozó indulási és érkezési időadatok,
egyéb megjegyzések.]
16.2. Mozdony- és személyzetforduló
[A mozdonyfordulót érintő változások, szabályozások, intézkedések részletezése a
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szükséges bontásban.
felelős: Gépészeti tevékenységet ellátó Vállalkozó Vasúti társaság]
16.3. Az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátásával kapcsolatos
rendkívüli intézkedések
[Itt kell szabályozni
• hol, kik, milyen intézkedéseket kötelesek tenni a munkavégzés megkezdése előtt
• hol, milyen vágány-, berendezési- vagy jelzési helyzet alakul ki a munka tartama alatt
és a munka befejezése után]
• hogy a közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás alkalmával a forgalmi
szolgálat a szakterületi felelősökkel a szakmai feladatok végzése során milyen módon
áll kapcsolatban.
•
minden olyan intézkedést, amely az érvényben lévő Utasításokban szabályozottakon
túlmenően a pályavasúti üzemirányítási és az operatív Vasúti társasági irányítási
tevékenységet illetően további intézkedések megtételét teszi szükségessé.
• a VIHAR kezelését, abban az esetben, ha az eltér a rendes kezeléstől.
• a személyzettel rendelkező állomásokon a VJV a forgalmi szolgálattevők felé történő
értesítési feladatait.
• hogy hogyan kell kiszolgálni az állomásközben lévő vágányból kiágazó építés alatt
lévő vágányt
• ha pályaműködtetői kapacitásigény nem kerül megtartásra, akkor mi a teendő, stb.]
17. Állomási, pálya- vonat- és más érdekelt személyzet értesítése
• A kapacitáskorlátozásról az érdekelt vonatok személyzetét a Rendelkező illetve a
vonatindító állomás útján Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell.
[Amennyiben szükséges itt kell szabályozni, hogy
• abban az esetben, ha a munkavégzés technológiai és/vagy munkabiztonsági
sebességkorlátozással jár együtt, akkor a munkavégzés időtartama alatt közlekedő
valamennyi vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell arról,
hogy:.................. — .................. állomások között .........sz. szelvényben (.........sz.
szelvénytől .........sz. szelvényig) a pályán az elsodrási határon belül munkát végeznek,
ezért a .........sz. szelvényben (.........sz. szelvénytől .........sz. szelvényig)
legfeljebb………..km/h sebességgel közlekedhet.
• az állomás területén, a vágányok között, mellett vagy fölött végzett munkák esetben, ha
a munkavégzés technológiai és/vagy munkabiztonsági sebességkorlátozással jár
együtt, akkor a munkavégzés időtartama alatt közlekedő valamennyi vonat
személyzetét
Írásbeli
rendelkezésen
értesíteni
kell
arról,
hogy:..................állomáson.........sz. szelvényben (.........sz. szelvénytől .........sz.
szelvényig) a pályán az elsodrási határon belül munkát végeznek, ezért a .........sz.
szelvényben (.........sz. szelvénytől .........sz. szelvényig) legfeljebb………..km/h
sebességgel közlekedhet. Erről a forgalmi szolgálattevő köteles a tolatószemélyzetet
és a váltókezelői szolgálati helyiségekben dolgozókat is külön értesíteni.
• Kétvágányú pályán előre nem látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás
esetén a vonat személyzetét a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról
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mindaddig a vonatokat az elzárt állomásközbe indító két állomás forgalmi
szolgálattevője köteles értesíteni, amíg a vonatindító, rendelkező állomás a vonatok
értesítésére rendelkezést nem kapott, illetve addig a vonatig, amelynek értesítését már
a vonatindító, rendelkező állomás elvégezte
• munkavonatok esetében írásbeli rendelkezésen kell előírni:
- a munkavonatoknál alkalmazandó sebességet
- a bevonuláskor követendő eljárás rendjét és a behaladás módját]
• munkavonatok esetében írásbeli rendelkezésen kell előírni és élőszóval ismertetni kell:
- a kitűzött Megállj! jelző pontos szelvényszámát
- a vágányzárolt vágányon hagyott járművek szelvényszám szerinti helyét,
18. Az Üzemviteli Utasításból kap:
[GYSEV Zrt. PVÜ koordináció, szakszolgálatok, Forgalom, Biztonság és kivitelezők, stb.]
Mellékletek:
Felelősség:
A munkálatok alatt be kell tartani az F.1.sz. Jelzési Utasítás, az F.2.sz. Forgalmi Utasítás,
a D.2.sz. Vasúti munkagépeknek, és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel
összefüggő műszaki előírásokra, az E.101.sz. Általános utasítás a normál nyomtávú
villamosított vasútvonal üzemére és az E.102.sz. Felsővezetékes villamos Üzemi munka
végzésére, továbbá az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, valamint a 6/2014. sz.
Vezérigazgatói Utasítás – A GYSEV Zrt. pályaműködtetői kapacitásigény kezelésére
vonatkozó utasítás, 7/2014 GYSEV Vezérigazgatói utasítás, a Hálózati Üzletszabályzat, a
Központi forgalomellenőrző és Központi Forgalomirányító rendszer Végrehajtási
Utasítás 6/2017 GYSEV VIG rendelkezéseit, továbbá a Vasútüzemi Munkák Biztonsági
Szabályzat és a Munkavédelmi Szabályzat mindenkori vonatkozó rendelkezéseit.
Sopron, 201……..
Név
munkakör
telefonszám
e-mail

név/ aláírás
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