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33/2018. számú Vezérigazgatói Utasítás 

 

A külső vállalkozások GYSEV Zrt. területén történő munkavégzésének 

munkavédelmi feltételeiről 

I. 

Az utasítás célja 

Jelen utasítás célja meghatározni a GYSEV Zrt. területén munkát végzők és/vagy 

szolgáltatást nyújtók, a munkavégzés hatókörében tartózkodók, a GYSEV Zrt. szolgáltatásait 

igénybevevők és az ügyfelek személyi biztonsága érdekében végzendő, valamint a vasút 

üzembiztonságának fenntartása érdekében végzendő, továbbá a GYSEV Zrt. üzleti 

érdekeinek védelme céljából a GYSEV Zrt. területén történő munkavégzéssel, valamint az 

idegen személyek GYSEV Zrt. területére történő belépésével kapcsolatos feladatokat. 

II. 

Az utasítás hatálya 

2.1. Az utasítás személyi hatálya kiterjed 

2.1.1.A GYSEV Zrt-vel munkaviszonyban álló, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony alapján munkát végzőkre (pl.: egyszeri megbízás, megbízási szerződés 

alapján munkát végző személy, alkalmi munkavállaló, kölcsönzött munkaerő, nyugdíjas 

foglalkoztatott, stb.), akik esetében a munkáltatót terhelő kötelezettségek a GYSEV Zrt-

t terhelik. 

2.1.2.A GYSEV Zrt. területén munkát végző külső vállalkozásokra, egyéni vállalkozókra, 

valamint magánszemélyekre a közöttük és a GYSEV Zrt. között fennálló szerződések, 

megbízás, engedély, megállapodás szerint – kap munkavégzési jogosultságot, teljesíti 

munkavégzési kötelezettségét. 

2.1.3.Az utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a munkát végző személy a 

GYSEV Zrt. munkavállalója, de a teljesítést nem a GYSEV Zrt-vel fennálló 

munkaszerződése alapján végzi, tehát munkavégzés esetén külső vállalkozónak, egyéb 

esetben az utasítás szempontjából idegen személynek minősül. 
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2.1.4. A személyi hatály nem terjed ki:  

2.1.4.1.A külön jogszabályban meghatározott jogkörének gyakorlása közben a 

rendvédelmi és közigazgatási szervek, bíróságok, ügyészségek és egyéb hatósági 

jogkörrel rendelkezőkre. 

2.1.4.1.1.Az előzőekben felsoroltak képviselői mellé – igény esetén – kísérőt kell 

biztosítani. Az igényelt kísérő személyesen köteles gondoskodni a vasútüzemi 

szempontú biztonsági szabályok betartásáról. 

2.1.4.1.2.Ha az előzőekben említett szervek – bejelentett – tevékenységüket a GYSEV 

Zrt. kísérője nélkül kívánják végezni, tevékenységük megkezdése előtt vezetőjüket 

– illetve egy személy esetén a tevékenységet végzőt – nyilatkoztatni kell a 

biztonsági szabályok ismeretéről (1. sz. melléklet). 

2.1.4.1.3.Ha a GYSEV Zrt. az igényelt kísérőt nem tudja biztosítani, vagy az igényelt 

biztonsági intézkedéseket előírásokat nem tudja teljesíteni, ezt a tényt az 

előzőekben említett szervek képviselőjével írásban közölni kell. 

2.1.4.2.A GYSEV Zrt-vel Hálózat-hozzáférési Szerződést kötött Vállalkozó vasúti 

társaságokra. Részükre belépési engedélyt nem kell kiállítani, azonban a GYSEV 

Zrt. területén munkát végző munkavállalóikat a munkáltatóik kötelesek a személyi 

és munkáltatói azonosításra alkalmas igazolással ellátni. 

2.1.4.3.A GYSEV Zrt. területén őrző-védő feladatot ellátókra, akikkel a – jogszabályban 

nem szereplő – biztonsági feltételekről alkalmas módon írásban (pl.: szerződés, 

együttműködési megállapodás, nemzetközi szerződés stb.) kell megállapodni. 

2.1.4.4.Munkaterület átadás nélkül, a GYSEV Zrt, felügyelete mellett történő 

munkavégzőkre. 

2.1.4.5.A szolgálati lakások rendeltetésszerű használata során érintett személyekre. Az 

érintettekre vonatkozó esetleges vasúti biztonsági szabályokat a bérleti 

szerződésben kell meghatározni. 

2.2. Az utasítás területi hatálya 

2.2.1.Az utasítás hatálya kiterjed a GYSEV Zrt. magyarországi működési területére.  (3.1).  

2.2.2.A területi hatály nem terjed ki:  

− azokra a munkaterületekre, ahol a munkaterület a GYSEV Zrt. tulajdonában 

(kezelésében) van, de az üzemeltetői vagy használói és munkáltatói jogokat (pl.: 

szerződés, alapító okirat vagy más dokumentáció alapján,) - ideiglenesen vagy 

folyamatosan - kizárólagosan a területet használó külső vállalkozó vagy más jogi 

személy gyakorolja, , kivéve ha a szerződésben ettől eltérően állapodtak meg a 

felek. 

− a GYSEV Zrt. területén lévő szolgálati lakásokban, illetve ezekhez tartozó 

területeken a bérlő megrendelésére, vagy a bérlő által, a bérlő érdekében végzett 

munkák munkaterületeire. Ilyen esetekben az egészséget nem veszélyeztető és 
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biztonságos munkavégzés feltételeit a munkát megrendelő határozza meg, a bérleti 

szerződésben előírtak figyelembevételével. 

III. 

Értelmező rendelkezések 

Az utasításban használt – a következőkben felsorolt – fogalmakat az utasítás szempontjából a 

következők szerint kell értelmezni: 

3.1. A GYSEV Zrt. területe 

Az utazóközönség és a fuvaroztató felek részére meg nem nyitott területek (a 

továbbiakban: a vasút üzemi (elzárt) területe), illetve egyéb (épületek, irodaházak), 

korlátozás nélkül vagy időszakosan utasforgalmi és/vagy fuvarozási célra megnyitott 

területek (továbbiakban: a vasút nyitott területe), valamint a vasúti tevékenység 

üzemszerű működéséhez kapcsolódó - fokozott kockázatú - területek. 

3.2. Vasúti tevékenység üzemszerű működéséhez kapcsolódó – fokozott kockázatú 

(fokozottan veszélyes) - területek 

- áramellátó berendezések (pl. transzformátor állomás, áramfejlesztő helyiség, 

akkumulátor helyiség stb.); 

- egyéb technológiai helyiségek és területek ( pl. kocsi mosó); 

- egyéb, energiatermelő, elosztó és átalakító berendezések és ezek működtetéshez 

szükséges helyiségek (pl.: alállomások, kapcsolókertek, gázfogadó, kazánhelyiség, hő- 

központok stb.); 

- előfűtő berendezések; 

- forgalmi irodák, forgalomirányító központok helyiségei; 

- forgalom alatt álló vasúti pálya; 

- gázolaj lefejtő és feladó kutak berendezései és ezek működtetéséhez szükséges 

helyiségek; 

- GSM-R tornyok; 

- járműdiagnosztikai berendezések; 

- járműjavító műhelyek a hozzájuk tartozó vágányzattal; 

- jelfogó és távközlési helyiségek; 

- sorompószekrények; 

- Szerelvényszobák; 

- szerver szoba; 

- váltóállító központok, váltókezelői őrhelyek; 
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- villamos felsővezetéki berendezések biztonsági övezetén1 belüli területek. 

3.3. Külső vállalkozó 

A GYSEV Zrt. érdekében munkavégzésre, szolgáltatás-nyújtás elvégzésére 

(továbbiakban: vállalkozásra) jogosult természetes és jogi személyek, nem jogi 

személyek polgári jogi jogalanyisággal felruházva, ezek munkavállalói, alvállalkozói 

vagy megbízottjai, függetlenül azok szervezeti, társasági formájától és alapítójától. Az 

utasítás szempontjából e fogalomkörbe tartoznak a 2.1.2 pontban említett egyéb 

jogosultság alapján a GYSEV Zrt. területén munkát végző személyek is. 

3.4. Munkaeszköz 

Minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során 

alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz). 

3.5. Munkahely 

Minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a földalatti létesítményt, a járművet is), ahol 

munkavégzés céljából, vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. 

3.6. Elhatárolt munkahelyek (munkaterület) 

3.6.1.Az a - külső vállalkozó részére átadott - vasúti jármű vagy pályarész, amelyik a GYSEV 

Zrt. szakmai utasításaiban foglaltak szerint van lezárva és fedezve, és a külső vállalkozó 

által alkalmazott gép, berendezés szerkezeti eleme – a technológiának megfelelő, 

rendeltetésszerű használatánál az engedélyezett munkavégzés közben – nem ér a 

szomszédos vágányon engedélyezett sebességhez tartozó elsodrási határán belül. 

3.6.2.Az a lezárt munkaterület (épület és az épülethez, illetve az ingatlanhoz tartozó külső 

terület, vasúti jármű stb.), amelynek határai jól láthatóan, mechanikus eszközökkel körül 

vannak kerítve, és amely területre történő bejutás lezárható nyílászárón keresztül 

történhet. 

3.6.3.Az a munkaterület, amelyen a GYSEV Zrt. és a külső vállalkozó munkavállalói nem 

végeznek egyidejűleg a személyi biztonságot befolyásoló munkát (pl. a vágányon álló 

járműveken a külső vállalkozó által végzett takarítás közben a GYSEV Zrt. 

munkavállalói egyidejűleg nem végeznek karbantartást, fűtési próbát, javítást stb.). 

3.6.4.Az a munkaterület, amelyet a külső vállalkozó és a GYSEV Zrt. munkavállalói 

egyidejűleg nem vesznek igénybe technológiai célra, és a technológia – mechanikus 

szerkezetekkel történő elválasztás nélkül is – szervezési intézkedésekkel jól 

elválasztható. 

                                                 

1 A felsővezetéki berendezések üzemszerűen feszültség alatt álló részeinek a talajra eső vetületétől mért állomás 

területén kívül 5 méteren belül, állomáson 10 méteren belül eső terület. 
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3.6.5.Az a munkaterület, amelynek területi határai jól láthatóan meg vannak jelölve, és az 

elválasztást egyértelműen (kimutatható oktatáson, vagy a területhatárokon elhelyezett 

felirattal) az érdekeltek tudomására hozták. 

3.6.6.Az a vasúti pályarész (pl. lezárt vágány), amelynek területi határai – a vonatkozó 

szakmai utasítások szerint – jól láthatóan meg vannak jelölve, és az elválasztást 

egyértelműen (dokumentált oktatáson, vagy írásban történő kézbesített értesítéssel) az 

érdekeltek tudomására hozták. 

3.6.7.Elhatárolt munkahelynek (munkaterületnek) minősül a munkavégzési hely 

megközelítésére használt útvonal is, ha azt a külső vállalkozó csak közlekedési célra 

veszi igénybe, és a közlekedés időtartama alatt nem jelenik meg a GYSEV Zrt. 

tevékenységéből adódó kockázat. 

3.7. Nem elhatárolt (egyidejűleg használt) munkahely (munkaterület) 

3.7.1.Az a – külső vállalkozó részére átadott – vasúti jármű vagy vasúti vágány, amelyik a 

GYSEV Zrt. szakmai utasításaiban foglaltaknak megfelelően nincs lezárva, illetve 

fedezve, és ott a külső vállalkozó tevékenysége közben (egyidejűleg) a GYSEV Zrt. is 

végezhet munkát, vagy egyéb vasútüzemi tevékenységet. 

3.7.2.Az a – külső vállalkozó részére átadott – lezárt és/vagy fedezett vágány, amelyen a 

külső vállalkozó által alkalmazott gép, berendezés szerkezeti eleme – a technológiának 

megfelelő, rendeltetésszerű használatánál az engedélyezett munkavégzés közben – a 

szomszédos vágány űrszelvényén belül ér, vagy a külső vállalkozó az engedélyezett 

tevékenységet átmenetileg – a lezárt, fedezett vágányt elhagyva – a munka jellegének 

megfelelően előre kiszámíthatóan a szomszédos vágányon közlekedő vonat elsodrási 

határán belül végzi. 

3.7.3.Az a közlekedési útvonal, peron, tárolóterület stb., amelyen – a külső vállalkozó 

munkavégzésével egyidejűleg – a GYSEV Zrt. munkavállalói egyidejűleg annak 

funkcióját vagy biztonsági állapotát lényegesen megváltoztató (pl. útfelbontás, az ott 

közlekedők biztonságát befolyásoló rakodás stb.) munkát végeznek. 

3.7.4.Az a munkaterület, amelyen a GYSEV Zrt. és a külső vállalkozó munkavállalói azonos 

időpontban a személyi biztonságot befolyásoló munkát (pl. a vágányon álló járműveken 

a GYSEV Zrt. dolgozói egyidejűleg karbantartást, fűtési próbát, javítást stb.) végeznek. 

3.7.5.Az a munkaterület, amelyet a külső vállalkozó és a GYSEV Zrt. munkavállalói azonos 

időpontban technológiai célra veszik igénybe (pl. a mozdonyjavító csarnok, perontető 

tetőszerkezetén a külső vállalkozó karbantartást végez, s azzal egyidejűleg az alatta lévő 

vágányon a GYSEV Zrt. pályakarbantartást, vizsgálatot végez). 

3.8. Nem egyidejűleg használt munkaterület 

Az a kijelölt közlekedési útvonal, amelyet a külső vállalkozó csak a szerződésben 

foglaltak teljesítéséhez szükséges eszközök szállítására, illetve a munkaterület 

megközelítésére használ, függetlenül attól, hogy azzal egyidejűleg azonos területen a 

GYSEV Zrt. munkavállalói is közlekednek, vagy más technológiai célból ott 
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tartózkodnak (pl. kocsi tisztításnál a tisztítóvágány lezártnak tekintendő, függetlenül 

attól, hogy a szomszédos vágányon egyidejűleg tolatást, vonatmozgást stb. végeznek). 

3.9. Az F.2.sz. Forgalmi utasítás 18.2. pontjára vonatkozó (vonatforgalmat nem érintő, 

nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák) pontjára 

vonatkozó kiegészítés 

Az F.2.sz. Forgalmi utasítás 18.2. pontjára vonatkozó „vonatforgalmat nem érintő, nem 

vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák” esetén az elsodrási 

határ külső szélét az alábbiak szerint kell értelmezni: 

a.) a vágánytengelytől mért 9 m-es terület, vagy 

b.) ha a GYSEV Zrt. által működtetett pályahálózathoz tulajdonjogilag tartozó terület 

határa ezt a területet nem éri el, akkor az említett tulajdonjogi területhatárig tartozó 

terület, vagy 

c.) ha a dőlési távolság +2 m-en belülre kerül az űrszelvény; 

d.) amennyiben az a.) pontban említett távolságon belül épület van, úgy az épület 

említett területen belüli falát, falait, és az addig tartó területet; 

e.) amennyiben az a.) pontban említett távolságon belül kerítés van, úgy a kerítés 

említett távolságon belüli szakaszait és a kerítésig tartó területet kell figyelembe 

venni. 

3.10.Szerződés 

Meghatározott teljesítésre irányuló kölcsönös kötelezettségvállalás. Az utasítás 

szempontjából szerződésnek minősül arra a tevékenységre kötött megállapodás, 

megbízás és engedély is, ami a GYSEV Zrt. területén, vagy azt érintve, de nem a 

GYSEV Zrt. részére végzendő teljesítésre irányul. 

3.11.A területet használó szervezeti egység vezetője 

Az utasítás szempontjából az a személy, aki a szolgálati helyre meghatározott térbeli 

határokon belüli létesítmények rendeltetésszerű használatát szervezi, irányítja (pl.: 

forgalom területén az állomásfőnök, forgalom vezető, függetlenül attól, hogy a telepített 

vagy egyéb létesítmények karbantartását más végzi.). Amennyiben több szolgálati ág 

működik egy területen, azoknak a vezetői. 

3.12.Az érintett terület funkcionális irányítója 

Az a személy, aki az érintett területen a funkcionális munkavégzést közvetlenül szervezi 

és irányítja, vagy a területet használó szervezeti egység vezetője (pl.: az a forgalmi 

szolgálattevő, aki az érintett területen a forgalomirányítást és egyéb vasútüzemi jellegű 

tevékenységet kizárólagosan irányítja, felügyeli és szervezi). 
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3.13. Adott területen az üzemeltetői jogok részbeni gyakorlása 

Az a tevékenység, amikor az adott területen lévő berendezések üzemeltetői feladatait 

(karbantartás, javítás, időszakos vizsgálat stb.) ügyrendileg más-más szervezeti 

egységek kötelesek elvégezni (pl. GYSEV területén, ha a vágányhálózat karbantartását, 

vizsgálatait a GYSEV Zrt. végzi, de ugyanazon a területen lévő kocsivonszoló 

berendezés karbantartását, javítását, vizsgálatait a kft végzi). Ingatlanok esetében az 

üzemeltető jellemzően az Ingatlangazdálkodás, míg a használó, az ingatlant ténylegesen 

használó szervezeti egység. 

3.14. Idegen személy 

A GYSEV Zrt-vel, munkaviszonyban nem álló természetes vagy jogi személy, és/vagy 

azok képviselője, aki nem a GYSEV Zrt. érdekében végzendő munka okán, tartózkodik 

a  GYSEV Zrt. területén. 

Az utasítás szempontjából idegennek minősül az a személy is, aki az előzőekben 

felsorolt társaságokkal áll munkaviszonyban, de a teljesítést nem az előzőekben felsorolt 

társaságokkal fennálló munkaviszony alapján végzi.  

3.15. Szolgálati egység 

A szervezeti egység közvetlen irányítása alatt működő, területileg és létszámilag 

egymástól különálló, kinevezett, vagy megbízott vezető által irányított egység (pl.:  

állomások, szakszolgálatok stb.). 

3.16. A szerződés lebonyolításáért felelős szervezeti egység 

A GYSEV Zrt. által megrendelt munkavégzés esetén a munkát megrendelő – a 

Beszerzés felé az igényt megfogalmazó szervezeti egység. A GYSEV Zrt. felé 

benyújtott munkavégzési, szolgáltatási engedély (3.10) kérés esetén a munkát 

engedélyező szervezeti egység. 

IV. 

Rendelkező rész 

4.1. Idegenek, valamint a külső vállalkozók GYSEV Zrt. területére történő belépési 

rendje 

4.1.1.A belépés engedélyezése és feltételei 

4.1.1.1.A GYSEV Zrt. üzemi és nyitott területére munkavégzés céljából a külső vállalkozó 

személyek – 4.1.5. pontban rögzítettek kivételével – csak a melléklet szerinti 

belépési engedély, ezen kívül gépkocsik használata esetén behajtási engedély 

birtokában léphetnek be, illetve tartózkodhatnak. 

4.1.1.2.A belépési, behajtási engedélyt, a Pályavasúti Üzletág Infrastruktúra, és az 

Ingatlangazdálkodás szervezete, a Gépészeti Üzletág, a Személyszállítási Üzletág 
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és a Biztonság szervezet adhat ki a hatáskörébe tartozó munkákkal, 

tevékenységekkel kapcsolatban, az 5. számú melléklet szerinti tartalommal. Más 

szervezeti egység területére a belépési/behajtási engedély kiadást megelőzően az 

érintett szolgálati hely vezetőjével előzetesen egyeztetni kell a munkavégzés 

tartalmát, idejét. A kiadott belépési, behajtási engedélyekről a GYSEV Zrt. 

Biztonság szervezet a központi informatikai nyilvántartás útján értesül. Belépési 

engedély indoklás nélkül megtagadható, illetve a kiállító szervezet által 

visszavonható.  

4.1.2.A belépési engedély kiadásának feltételei: 

- A belépési engedélyt a GYSEV Zrt.-vel szerződésben álló külső vállalkozó a 

teljesítésbe bevontak nevének, személyazonosító igazolvány számának, a munkavégzés 

helyének, időpontjának és a belépés céljának feltűntetésével előzetesen kéri meg, 

legkésőbb 5 munkanappal a munkavégzés kezdete előtt. 

- a fokozott kockázatot jelentő területeken (3.2 pont) végzett munka során a kérelmező 

az 4. számú melléklet szerint, a maga és alvállalkozói vasúti szakmai illetve 

egészségügyi alkalmasságának bizonyítására szolgáló, nyilatkozatot aláírta és a 

GYSEV Zrt. részére átadta; 

- a fokozott kockázatot jelentő területeken (3.2 pont) végzett munka során a 

munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi oktatáson, egy éven belül részt vett. 

4.1.3.A belépési engedély határozott idejű, személyi hatályát tekintve lehet csoportos is, 

abban az esetben, ha a munkavégzést egy helyen több személy végzi. Az engedély 

kiadása során törekedni kell a lehető legpontosabb (rövidebb) időszak 

meghatározására. Hosszabb időszak alatt elvégzendő munkáknál a vállalkozó által 

benyújtott ütemterv figyelembevételével kell az engedélyt kiadni. A kiadott engedélyt 

a vállalkozó a munkaterület munkavégzésre történő átvételekor kapja kézhez. Az 

engedélyt (másolatát) a munkavégzés helyszínén kell tartani. A csoportos engedélyt 

(másolatát) a külső vállalkozó helyszínen tartózkodó vezetője köteles magánál tartani. 

A kiadott belépési engedély, indokolás nélkül visszavonható. A visszavont és a 

határozott idejű belépési engedélyt a munka befejezése után a vállalkozó a 

munkaterület visszaadásakor köteles az azt kiadónak leadni. A kiadott belépési 

engedélyekről informatikai úton központi nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás 

megtekintéséhez az érintett forgalmi személyzet részére a hozzáférést biztosítani kell.  

A nyilvántartás naprakész karbantartásáért a belépési engedélyeket kiadók a felelősek. 

4.1.4.Vendégek, látogatók, újságírók a GYSEV Zrt. üzemi területére - kivéve a bérelt 

területre, ahol a bérleti szerződés szerint kell eljárni - csak kísérővel léphetnek be. 

4.1.5.Nem kell belépési engedélyt kiadni 

- vendégek, látogatók részére, de az érintett terület vezetője (3.11), funkcionális vezetője 

(3.12.) részére a látogatást be kell jelenteni, aki azt – indokolt esetben (pl. baleseti 

veszély, jelentős üzleti érdek sérelmének kockázata stb.) – jogosult megtiltani, illetve 

feltételekhez kötni. 

- az előre nem látható veszélyek elhárítását végzők részére, akik munkavégzésének 

biztonsági feltételeit az elhárításra, mentésre vonatkozó szakmai szabályok szerint, 
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baleset esetén a kárhely parancsnok – annak hiányában a szervezeti egység vezetője 

vagy megbízottja, vagy szerződés alapján biztonsági felügyelet ellátására jogosult más 

személy – rendelkezésének megfelelően végzik. 

4.1.6.A GYSEV Zrt. üzemi területén a részükre biztosított jogkör alapján belépési engedély 

nélkül tartózkodhatnak: 

- a 2.1.4.1 pontban meghatározott személyek, hivatalos feladataik ellátása céljából. 

- Az előre nem látható balesetek, veszélyek vizsgálatát, elhárítását végzők. Ilyen esetben 

a munkavégzés biztonsági feltételeit az elhárításra, vizsgálatra, mentésre vonatkozó 

szakmai szabályok szerint, baleset esetén a balesetvizsgáló (kárhely parancsnok) – 

annak hiányában a szervezeti egység vezetője vagy megbízottja, vagy szerződés alapján 

biztonsági felügyelet ellátására jogosult más személy – rendelkezésének megfelelően 

kell biztosítani. 

- Azok a személyek, akik az elzárt, üzemi területen laknak és a lakásuk megközelítésére 

más lehetőség nincs (az elzárt területen lévő lakás megközelítési útvonalát a területileg 

illetékes szolgálati egység vezetője (3.11), határozza meg, amelyet az  

Ingatlangazdálkodás alkalmas módon, bizonyíthatóan köteles a lakáshasználó 

tudomására hozni, és az útvonal használatát engedélyezni, vagy annak használati 

jogosultságát a bérleti szerződésben rögzíteni).  

4.2. Munkavédelmi szabályok  

4.2.1.A szerződés tartalma 

4.2.1.1.A szerződéskötéskor a szerződés előkészítésével (3.16) megbízott személy 

felelőssége, hogy minden, a GYSEV Zrt. területén külső vállalkozó által 

munkavégzésre irányuló szerződéshez készüljön a jelen utasítás 3. számú 

Melléklet szerinti munkavédelmi melléklet. 

4.2.1.2.A szerződés előkészítése során a munkaterület besorolását (elhatárolt / nem 

elhatárolt) továbbá a megrendelő illetve a vállalkozó biztonsága érdekében a 2 

számú mellékletben foglaltak figyelembe vételével, a biztonsági 

követelményeket, a szerződés szakmai tartalmi előkészítésével megbízott 

személynek meg kell határozni. 

4.2.1.3.Az utasítás alapján a szerződő felekre vonatkozó kötelezettségeket a 

munkavédelmi mellékletben meg kell határozni, amelynek betartására a külső 

vállalkozót (a szerződésben) kötelezni kell. 

4.2.1.4.Az utasításban foglaltaktól eltérni csak kisebb kockázatot jelentő, illetve 

azonos, vagy nagyobb biztonságot nyújtó módon szabad. 

4.2.1.5.A külső vállalkozót kötelezni kell arra, hogy a GYSEV Zrt.-vel kötött 

szerződésben meghatározott munkavédelmi feltételeket érvényesítse a vele 

szerződéses jogviszonyban álló további vállalkozókkal, megbízottakkal 

(alvállalkozó, közúti fuvarozó stb.) szemben, ha azokkal a GYSEV Zrt. területén 

végeztet munkát vagy nyújtat szolgáltatást. A külső vállalkozó az alvállalkozó 

tevékenységéért és a munkavédelmi feltételek betartásáért felel. 
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4.2.1.6.A szerződések megkötésénél a 2 sz. mellékletben meghatározott szempontokat 

kiemelten kell vizsgálni, előírni és érvényesíteni. 

4.2.1.7.A szerződésből a GYSEV Zrt. területén végzendő munka, nyújtandó 

szolgáltatás jellege, tartalma, terjedelme, kezdetének és végének időpontja és 

helye megállapítható kell, hogy legyen. 

4.2.1.8.A szerződésnek nem kötelező tartalmaznia 

- azokat a – jogszabályban, kötelező szabványban, biztonsági szabályzatban, 

szakmai utasításokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó 

előírásait a külső vállalkozó – a szerződéstől függetlenül is – köteles ismerni, 

betartani és betartatni (pl. egészségügyi alkalmasság, emelőgép biztonsági 

szabályzat stb.), 

- azokat az információkat és kötelezettségeket, amelyek érvényesítéséről a 

teljesítés időtartama alatt a GYSEV Zrt. jelen lévő képviselője folyamatos 

jelenlétével gondoskodik. 

4.2.1.9.Olyan esetben amikor a munkákat nem a GYSEV Zrt. részére és érdekében, kell 

végezni (pl. közútépítésnél vasút keresztezés) a munkavédelmi mellékletet a más 

dokumentumhoz is (pl. munkaterület átadási jegyzőkönyv)  is csatolható. 

4.2.2.A szerződéskötéskor a GYSEV Zrt. képviseletében eljáró egyéb feladatai 

4.2.2.1.A szerződéskötéskor a GYSEV Zrt. képviseletében eljáró, a GYSEV Zrt. más 

szervezeti egységébe (szolgálati egységébe) tartozó munkavállalója által 

teljesítendő feltételekre, intézkedések végrehajtására csak az érintett másik 

szervezeti egységgel történt előzetes egyeztetés után – a megegyezésben 

foglaltak figyelembevételével – vállalhat kötelezettséget. Az ilyen kötelezettség 

vállalásának megtörténte után, a GySEV Zrt. képviseletében eljáró köteles az 

érintetteket – a szerződésből adódó – kötelezettségükről a szerződéses 

tevékenység megkezdése előtt – a kötelezettségek, intézkedések megtételéhez 

szükséges időt figyelembe véve – időben kimutatható módon (pl. írásban, 

visszaigazolt e-mailben) tájékoztatni. 

4.2.2.2.A munkát engedélyező szervezeti egység, a szerződés munkavédelmi 

mellékletét az érintett szervezeti egység vezetője részére megküldi.  

4.2.2.3.A szerződés munkavédelmi mellékletének előkészítésébe a Biztonság szervezet 

munkavédelmi szakterületét, valamint az érintett terület közvetlen vezetőjét 

vagy megbízottját is be kell vonni. 

4.2.2.4.Hatósági engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése 

előtt a külső vállalkozó engedélyének meglétét (érvényességét és hatályosságát) 

a szerződéskötéskor, a szerződéskötést előkészítő (Beszerzés) köteles 

ellenőrizni. 
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4.2.3.A munkaterület megközelítése 

4.2.3.1. A GYSEV Zrt. területén lévő munkaterületet és megközelítési útvonalat 

(útvonalait) – a következő pontban meghatározottak kivételével – a 

szerződésben, vagy a munkaterület átadási jegyzőkönyvben, meg kell határozni.  

4.2.3.2. Nem kell a munkaterület megközelítése céljából használt útvonalat a 

szerződésben meghatározni: 

- ha a megközelítési útvonal a közforgalom vagy az utazóközönség és a 

fuvaroztató felek részére megnyitott területen van, és azt a külső vállalkozó 

rendeltetésszerűen, az eredeti funkciónak megfelelően használja; 

- ha a munkaterület megközelítéséhez és elhagyásához a GYSEV Zrt. kísérőt 

biztosít, melynek tényét a szerződésben (pl. a megrendelőn) rögzítik. 

4.2.3.3. Az útvonal rendeltetésszerű, eredeti funkciótól és engedélyezett módtól eltérő 

használata esetén a szerződés megkötése előtt vizsgálni kell az eltérő használat 

műszaki, biztonsági lehetőségét (terhelhetőség, közlekedésbiztonság stb.). Az 

eltérő használat módját a szerződésben meg kell határozni (pl.: utas peronon 

gépkocsival történő közlekedés). 

4.2.4.Munkaterület, munkaeszközök átadása-visszavétele, munkaterület fedezése 

4.2.4.1.A GYSEV Zrt. szerződés lebonyolításáért felelős szervezeti egység (3.16) vagy 

megbízottjának a munkaterületet, annak biztonsági állapotáról történő 

meggyőződés után – a. 4.2.4.4 pontban foglaltak kivételével – legalább a  4.2.16 

(munkaterület átadás) meghatározott tartalommal, írásban kell átadnia a 

munkálatok megkezdése előtt, illetve visszavennie a munkálatok befejezését 

vagy felfüggesztését követően a GYSEV Zrt.-vel közvetlen szerződéses 

jogviszonyban álló külső vállalkozónak, illetve vállalkozótól. 

4.2.4.2. Az átadott, elhatárolt, munkaterületen az ott munkát végzők 

munkairányítójának (vezetőjének) előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül a 

GYSEV Zrt. munkavállalója – a szerződésből adódó jogosultság (pl. ellenőrzés, 

előzetes minőségi átvétel, előzetes megállapodás egyidejűleg végzett munkára 

stb.) gyakorlása vagy veszélyelhárítás kivételével – a terület visszaadásáig nem 

végezhet munkát. 

4.2.4.3. A munkaterületen a külső vállalkozó, és a vele munkavégzésre, szolgáltatásra 

irányuló jogviszonyban álló további vállalkozó vagy munkavállaló 

(továbbiakban: alvállalkozó) a terület átvétele előtt, illetve a terület visszaadása 

után munkát (szolgáltatást) nem végezhet, és nem végeztethet. 

4.2.4.4.Nem kötelező a munkaterületet – a szakmai utasításokban foglalt szigorítások 

kivételével –átadni, ha a GYSEV Zrt. szerződő szervezeti egysége vagy a 

felügyelet ellátásával is megbízott munkavállalója a külső vállalkozó 

munkavégzésének időtartama alatt folyamatosan jelen van. A GYSEV Zrt. 

felügyelettel megbízott képviselőjének felügyelete, ebben az esetben kizárólag a 

vasútüzemi szempontokra terjed ki. (A vasútüzem, a vasúti berendezés ne 

veszélyeztesse a külső munkavállalót, illetve a külső munkavállaló ne 
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veszélyeztesse a vasútüzem, a vasúti berendezések és a GYSEV Zrt. 

munkavállalóinak, valamint a hatókörben tartózkodók biztonságát.) 

4.2.4.5. Vasúti vágányokon végzett munkánál a munkaterület közlekedésbiztonsági 

szempontból történő fedezéséért felelőst az F1., F2. valamint az állomási 

végrehajtási utasítások és a GYSEV Zrt. pályaműködtetői kapacitásigény 

kezelésére vonatkozó utasítása szerint kell meghatározni.  

4.2.4.6. Munkavégzéshez a külső vállalkozó részére a GYSEV Zrt. csak munkavédelmi 

szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozási 

berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villanydugaszoló aljzatot, 

sűrített levegő, forró víz, gőz csatlakoztatási lehetőséget stb.), gépeket, 

berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálat, üzemeltetési 

dokumentációk megléte stb.) adhat át. Az átadott eszközökkel végzett munka 

személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a 

munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő 

megállapodás hiányában – a külső vállalkozó köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni, amelyet a szerződésben rögzíteni kell. 

4.2.5.Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

4.2.5.1. Vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a 

külső vállalkozó a 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelettel kiadott Biztonsági 

Szabályzatokban, a GYSEV Zrt. által a munkavégzésre vonatkozó szabályokban 

meghatározottakat köteles betartani. 

4.2.5.2.Az e szabályokra kimutathatóan oktatásban részesített külső vállalkozók és 

munkavállalóik a munkaterületnek minősülő vágányok közötti területen vagy a 

kijelölt közlekedési útvonalon kísérő nélkül közlekedhetnek, ha rendelkeznek 

ennek megfelelő egészségügyi alkalmassági vizsgálattal. 

4.2.5.3. Ha a közlekedés – nem átadott, üzemi területen – a vasúti vágányokat 

keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a GYSEV 

Zrt. Munkavédelmi Szabályzat, a Helyi Függelék, és az Állomási Végrehajtási 

Utasítás e tevékenységre vonatkozó szabályait, is. A konkrét szabályokat a 

munkavégzésre kötött szerződésben vagy a munkavédelmi mellékletben kell 

meghatározni. Engedély alapján végzett munkák során jelen utasítás 3. számú 

mellékletét, végrehajtási kötelezettséggel, csatolni kell az engedélyhez. 

4.2.5.4.Amennyiben a közlekedés nem átadott, üzemi terület vasúti vágányai között 

vagy mellett – olyan közelségben, amely a vasút üzemszerű működését 

akadályozza, vagy veszélyezteti – történik, akkor a 4.2.5.3. pontban közölteken 

túl be kell tartani az F.2. számú Forgalmi Utasítás és Függelékei, valamint a 

GYSEV Zrt. pályaműködtetői kapacitásigény kezelésére vonatkozó utasítása 

vonatkozó szabályait is, amelyet a külső vállalkozóval a GYSEV Zrt. 

pályaműködtetői kapacitásigény kezelésére vonatkozó Utasítása szerint kell 

közölni. 
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4.2.6.Közlekedés saját járművel 

4.2.6.1. A külső vállalkozó kötöttpályás és közúti járműveivel a GYSEV Zrt. területén 

a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó munkavégzéssel összefüggésben 

(vágányhálózatán, közforgalom elől elzárt úthálózatán, munkaterületein) csak a 

GYSEV Zrt. engedélyével – közúti jármű esetén behajtási engedéllyel – 

közlekedhet. 

4.2.6.2.Nem lezárt vágányon (munkaterületen) vonatként közlekedő (menetvonal 

igényléshez kötött) vasúti jármű közlekedésénél be kell tartani a Hálózati 

Üzletszabályzatban, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. 

törvény 52. §-ában meghatározottakat is. 

4.2.6.3.. A közlekedési jogosultságot igazoló bizonylatot (behajtási engedély vagy 

másolata, jogosítvány) a jármű vezetője köteles magánál tartani, azt ellenőrzés 

eseténfelmutatni. Az engedélyezett jármű és közlekedési útvonala az okiratból 

egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. 

4.2.6.4.. Nem kell engedély azoknak a közúti járműveknek a közlekedéséhez, amelyek 

csak az átadott, vagy a közforgalom számára megnyitott – a GYSEV Zrt. 

területén lévő – útvonalon (területen) közlekednek, és azt rendeltetésszerűen 

használják. 

4.2.7.Munkavégzés 

4.2.7.1. A GYSEV Zrt. területén a külső vállalkozók (2.1.2) munkát és/vagy 

szolgáltatást csak szerződés (3.10), vagy írásbeli megrendelés alapján 

végezhetnek, illetve nyújthatnak. 

4.2.7.2.A szerződésben foglaltak betartatásáról – saját munkavállalója vonatkozásában 

– a külső vállalkozó köteles kimutatható módon gondoskodni. 

4.2.7.3. A munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak külön írásbeli engedély 

birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik 

(pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett rakodásnál, a GYSEV 

Zrt. pályaműködtetői kapacitásigény kezelésére vonatkozó utasítás hatálya alá 

eső munkáknál stb.) Ilyen írásbeli engedélynek minősül a munkaterület átadása 

is, ha az átadással egyidejűleg a kockázat valószínűségét elfogadható szintre 

csökkentették (Pl. a villamos felsővezetéket kikapcsolták és leföldelték; az 

érintett pályaszakaszt vonatkozó szakmai utasítások szerint kizárták, fedezték) 

amennyiben ez, az átadási jegyzőkönyvben szerepel, valamint a GYSEV Zrt. 

pályaműködtetői kapacitásigény kezelésére vonatkozó utasításában előírt 

Parancskönyv, illetve Üzemviteli Utasítás is. 

4.2.7.4. A munkavégzésnél a GYSEV Zrt. szakmai utasításaiban, biztonsági 

szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági 

követelményektől eltérő, a személyi biztonság szintjét csökkentő feltételeket 

nem szabad a külső vállalkozók (szerződő fél, hatósági személyek stb.) számára 

sem megengedni. 
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4.2.7.5.. A külső vállalkozó az átadott vagy a szerződés szerint közösen használt 

GYSEV Zrt. munkaterületen kívül a GYSEV Zrt. más területén munkát nem 

végezhet. 

4.2.7.6. Vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. kiskocsivezető, vonali 

tolatásvezető, mozdonyvezető, pályamester, figyelőőr, stb.) tevékenységet a 

külső vállalkozó csak akkor végezhet, ha a GYSEV Zrt. hasonló tevékenységet 

végző munkavállalójával megegyező szakképzettséggel, érvényes 

vizsgával/vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, 

helyismeret, orvosi alkalmasság stb.) rendelkezik. A szakképzettség meglétére a 

külső vállalkozó a szerződésben köteles nyilatkozni. Erről a szerződés 

megkötése előtt a GYSEV Zrt., szerződéskötésért felelős szervezeti egysége 

(Beszerzés) köteles meggyőződni. 

4.2.7.7. A vasúti szakképzettséget igénylő tevékenységet ellátó külső vállalkozó vagy 

munkavállalója a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a 

GYSEV Zrt. munkavállalójával azonos intézkedési jogkörrel, kötelezettséggel 

és felelősséggel ruházható fel a GYSEV Zrt. részéről. A jogosultságot, illetve 

kötelezettséget a szerződésben rögzíteni kell. 

4.2.7.8.Ha a GYSEV Zrt. saját munkavállalói számára valamely művelet végrehajtását 

tiltja, vagy feltételekhez köti, azt a külső vállalkozó számára is meg kell tiltani, 

vagy azonos feltételekhez kell kötni. 

4.2.7.9. A GYSEV Zrt. villamosított vasútvonalain, valamint egyéb villamos vontatási 

berendezések közelében az E.101.; E.102. sz. utasításokban foglaltaknak 

megfelelően szabad csak munkát végezni. 

4.2.8. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.2.8.1. A nem elhatárolt, egyidejűleg több vállalkozó által használt munkaterületeken 

a munkavégzést munkavédelmi szempontból összehangoló felelős személyt kell, 

legkésőbb a munkaterület átadásakor, kijelölni. A GYSEV felügyelet esetén a 

tevékenység munkavédelmi szempontból történő összehangolásáért – a 4.2.8.8 

pontban foglaltak kivételével – a GYSEV Zrt. felügyelettel is megbízott 

munkavállalója felel. Ilyen jellegű munkát csak írásban szabad engedélyezni. A 

munkaengedély idő előtti visszavonásáról a külső vállalkozót írásban 

(kimutathatóan) kell értesíteni. 

4.2.8.2. A munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását 

(továbbiakban: felügyeletet) ellátó személy a munkavállalók felügyeletét köteles 

úgy ellátni, hogy a munkavégzés a GYSEV Zrt., illetve a külső vállalkozó és a 

munkavégzés hatókörében tartózkodók személyi biztonságát, egészségét és a 

forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a 

munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem 

igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.2.8.3. A felügyelet ellátásával megbízott munkavállaló – személy- és 

közlekedésbiztonságra vonatkozó – utasításait a külső vállalkozó köteles 

betartani és betartatni. 
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4.2.8.4. Ha a felügyeletet ellátó személy a GYSEV Zrt. munkavállalója, a felügyelet 

kizárólag a vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok 

betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt 

esetekben is a 4.2.11.1 pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet 

nem terjed ki a külső vállalkozó – szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló 

– szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az 

elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának 

ellenőrzésére vagy betartatására. 

4.2.8.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet 

ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személyt szabad megbízni. 

4.2.8.6.A felügyeletet ellátó személynek folyamatosan a helyszínen, vagy a helyszín 

áttekintésére alkalmas helyen kell tartózkodnia, ha a munkavégzés jellege, a 

munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzem és szolgáltatásait 

igénybevevők biztonsága ezt szükségessé teszi. A folyamatos jelenlét 

szükségességét a szerződésben meg kell határozni, és a munkavégzési 

engedélyen fel kell tüntetni. 

4.2.8.7.Ha a helyszín áttekintése nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a 

távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon a 

kommunikációt biztosítani kell. 

4.2.8.8.A nem elhatárolt (egyidejűleg használt) munkahely (munkaterület) eseteiben a 

munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolásának 

felügyeletét a külső vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is – 

elláthatja, ha az előírt feltételekkel rendelkezik. 

4.2.9.Pályalétesítményekre vonatkozó kiegészítő szabályok 

4.2.9.1.Pályaépítési és fenntartási munkáknál, műtárgyak építésénél és fenntartásánál 

az előzőekben foglaltakon kívül be kell tartani a D.2.; D.3.; D.5. sz., a távközlő 

és biztosítóberendezéseket érintő munkáknál a GYSEV T1. és a B. 1. sz. utasítás 

vonatkozó szabályait, valamint a szerződést kötő felek által a biztonság 

szempontjából fontosnak tartott – szerződésben vagy más megállapodásban (pl. 

közösen elkészített központi technológiában) rögzített – egyéb előírásokat. 

4.2.10.Ellenőrzés 

4.2.10.1. A belépési-, felvétel készítési-, munkavégzési-, közlekedési, technológiai 

előírások betartását a GYSEV Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalói 

megbízottjai a GYSEV Zrt. területén – az átadott, elhatárolt munkaterületen is – 

bármikor jogosultak ellenőrizni. Ellenőrzési jogosultság illeti meg a GYSEV 

Zrt.-vel szerződésben lévő vagyonvédelmi tevékenységet végző szervezet 

vagyonőreit is. 

4.2.10.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a GYSEV Zrt. munkavállalója, megbízottja 

ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni. 

4.2.10.3. Az előzőekben meghatározottakat a külső vállalkozó köteles saját 

munkavállalói, alvállalkozói tudomására hozni. 
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4.2.11.A munkavégzés felfüggesztése 

4.2.11.1. A GYSEV Zrt. felügyeletet ellátó, vagy ellenőrzésre jogosult, vagy 

szerződéskötéskor a GYSEV Zrt. képviseletében eljáró (3.16) munkavállalója a 

munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve a szerződést – a szerződésben 

meghatározott kockázat esetén – a GYSEV Zrt. egyoldalúan (egyéb jogi 

szabályok betartásával) felbonthatja: 

− ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági 

intézkedések betartásának hiánya a GYSEV Zrt. munkavállalóit, ügyfeleit 

(hatókörben tartózkodók), vagy a vasúti közlekedés biztonságát, vagy a 

vagyonbiztonságot veszélyezteti, 

− ha a munkavégzés a szerződésben foglaltaktól és a kiadott engedélyektől eltér. 

4.2.11.2. A munkavégzés leállítását írásban is a külső vállalkozó tudomására kell hozni. 

4.2.11.3. A munkavégzés leállítására és a szerződés felbontására való jogosultságot a 

szerződésben rögzíteni kell. 

4.2.11.4.A külső vállalkozó a GYSEV Zrt. előzőekben meghatározott jogosultságát 

köteles saját munkavállalói (alvállalkozói) tudomására hozni. 

4.2.12. Oktatás  

4.2.12.1. A külső vállalkozó vezetőjét vagy megbízottját, a GYSEV Zrt. szerződést 

lebonyolító (3.16) a szerződés végrehajtása érdekében a GYSEV Zrt 

képviseletére, kapcsolattartásra megbízott munkavállalójának előzetes 

értesítése, egyeztetés alapján a Biztonság szervezet munkavédelmi feladatot 

ellátó munkavállalója köteles a tevékenységhez kapcsolódó munkabiztonsági, 

közlekedésbiztonsági és a helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni, a 

kapcsolódó közlekedésbiztonsági szabályokra2 a figyelmet felhívni. 

Villamosított vasútvonalon végzett munkáknál a GYSEV erősáramú szervezete 

által írásban feljogosított személy, az E101 utasításból, a munkavégzés 

helyszínén jelentkező villamos veszélyekből is oktatást tart3 .Az oktatások 

megtartását írásban kell dokumentálni. Ezen oktatások összessége jelenti a 

munkavédelmi oktatást. 

4.2.12.2. A külső vállalkozó által végzett munka technológiájából adódó 

munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos 

érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a 

GYSEV Zrt. képviselője részéről megtartandó oktatás tárgyát. 

4.2.12.3.A külső vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a külső 

vállalkozónak kell kötelezettséget vállalnia. 

4.2.12.4. A külső vállalkozót a szerződésben kötelezni kell, hogy a vele szerződéses 

jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók stb.) munkavédelmi 

                                                 

2 17/1993.(VII.1.) KHVM rendelettel kiadott biztonsági szabályzat 2. számú melléklet, 7.7. pont 

3 E.101. utasítás 4.5. pont 
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oktatását a GYSEV Zrt.-vel közvetlen szerződéses jogviszonyban álló 

vállalkozó köteles – legalább a részére ismertetett azonos tartalommal – 

megtartani (megtartatni). 

4.2.12.5. A külső vállalkozó – a GYSEV Zrt. belső utasításaiból – az általa tartandó 

oktatásokhoz a GYSEV Zrt-től segédanyagokat (szabályzat, utasítás, 

Munkavédelmi Szabályzat stb.) kérhet, amelyeket a GYSEV Zrt. – eltérő 

megállapodás hiányában – térítésmentesen köteles biztosítani. 

4.2.12.6.A külső vállalkozó az átadott segédanyagokat a szerződésben foglaltak 

teljesítése, illetve a munkavégzés befejezése után – eltérő megállapodás 

hiányában – köteles a szerződő fél részére visszaadni. 

4.2.12.7. Nem kell a külső vállalkozók vezetőjének külön munkavédelmi oktatást 

tartani azokban az esetekben, amikor a munkavégzés fokozott kockázatú (3.2.) 

munkaterületeket nem érint, és a munkavégzés területe egyértelműen 

lehatárolható (pl.: épületen belüli munkavégzés, stb.).  

4.2.13. Rakodási munkákra vonatkozó kiegészítő szabályok 

4.2.13.1. Vasúti kocsik rakodása előtt a vasúti közlekedésből eredő alapvető, valamint 

egyéb szükséges biztonsági követelményeket – villamosított vonalon az E. 101.; 

E.102. sz. utasítás vonatkozó előírásait is – kimutatható módon a rakodó fél 

tudomására kell hozni, ami – eltérő megállapodás hiányában – a rakodási munkát 

engedélyező kötelezettsége. Nem kell ismételt oktatást tartani a belépési 

engedéllyel rendelkező személy számára, mivel az engedélyezési eljárás 

keretében az oktatást megtartották, kivéve ha a belépési engedélye nem a 

rakodási munkákra vonatkozó munkavégzést tartalmazza. Kereskedelmi célú 

árufuvarozásnál a rakodást végző – biztonsági szabályokra vonatkozó – 

tájékoztatásáról a fuvaroztatóval szerződéses jogviszonyban álló vasútvállalat 

köteles alkalmas módon gondoskodni. A vasútvállalat ez irányú kötelezettségét 

szerződésben kell meghatározni. 

4.2.13.2. Mobil rakodógépekkel és berendezésekkel végzett munkáknál az előzőekben 

foglaltakon kívül be kell tartani a rakodógépekkel végzett munkákra vonatkozó 

egyéb (pl.: jelenleg a 24/2013. sz. Szervezet Vezető Utasítás A mobil 

rakodógépek és berendezések üzemeltetésének engedélyezési eljárásáról) 

utasítások előírásait is. 

4.2.14. Jogviszony a külső vállalkozók között 

4.2.14.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) 

alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és a 

munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel 

nem határolható el, a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő 

összehangolásáért a GYSEV Zrt-vel szerződésben álló fővállalkozó, vagy az 

általa megbízott szervezet a felelős. A szerződésben, vagy ennek hiányában a 

munkaterület átadási jegyzőkönyvben (a felelős nevét, címét, telefonszámát, e-

mail címét) kell írásban rögzíteni. Amennyiben több külső vállalkozás dolgozik 

egyidejűleg a GYSEV Zrt. területén, és a szerződésben egyik sincs kijelölve a 
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munkafolyamatok koordinálására4, úgy ennek hiányában az a személy vagy 

szervezet a felelős, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek 

hiányában,a GYSEV Zrt. látja el a vállalkozók közötti összehangolási feladatot.  

4.2.15.Balesetek, rendkívüli események  

4.2.15.1. A külső vállalkozó köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár 

következményű baleseteket és a kialakult veszélyhelyzeteket a GYSEV Zrt. 

szerződő szerve vagy az általa megbízott GYSEV Zrt. szervezet részére azonnal 

bejelenteni, ha a bekövetkezett esemény a GYSEV Zrt. eszközeivel vagy 

munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, vagy a GYSEV Zrt. 

közlekedésbiztonságát, munkavállalóinak vagy ügyfeleinek személyi vagy 

vagyonbiztonságát veszélyezteti. Bejelentést a GYSEV Zrt. hálózati 

főüzemirányítójának kell leadni: 99/577-333, 36/30/447-0878 telefonszámon. 

4.2.15.2. Baleset vagy veszélyeztetés esetén közös vizsgálatot kell lefolytatni, melyben 

a szerződő fél részvételi lehetőségét biztosítani kell. 

4.2.15.3. A közlekedésbiztonságot veszélyeztető esetek és balesetek vizsgálata 

alkalmával a külső vállalkozó magára nézve is kötelezően tudomásul veszi a 

GYSEV Zrt. Balesetvizsgálati Utasításában, és Munkavédelmi Szabályzatában 

előírtakat, és biztosítja a vizsgálat lefolytatásához szükséges feltételeket.  

4.2.15.4. A GYSEV Zrt. részéről végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat a külső 

vállalkozó – távolléte esetén is – köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére 

bocsátani. 

4.2.16.A munkaterület átadás, átvétel 

4.2.16.1.A munkaterület átadása előtt a vállalkozó a munkaterületen munkát nem 

végezhet.  

4.2.16.2.A munkaterület átadása külön eljárás alapján történik, ahol a felek a 

munkaterületek, és a hozzá járó utak biztonságos állapotáról megtekintés alapján 

meggyőződnek.  

4.2.16.3.A munkaterület átadásról, átvételről írásos jegyzőkönyvet kell felvenni 

melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni: 

- A munka megnevezése az átadás időpontja, helye. 

- Az átadó/átvevő személyek neve, beosztása elérhetősége. 

- Az átadott terület főbb jellemzői (méret, vagy nagyság, vagy pontos 

elhelyezkedés a határok jelzésével). 

- Az átadott engedélyek tervek felsorolása, további engedélyek 

szükségessége, a beszerzés módja (pl. kérelem beadása, a munkára 

vonatkozó üzemviteli utasítás). 

                                                 

4 Mvt. 40. § (2) 



 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Dátum: 

2018. 12. 15. 

Ügyiratszám: 

000255/2019 

33/2018. számú Vezérigazgatói Utasítás Változatszám: 

1. 

 

Készítette: Körmendi Tibor munkavédelmi kiemelt szakértő 

Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató 

- 19/32 - 

 

- A vállalkozó részére munkavégzés, használat céljából átadott – a GYSEV 

Zrt. tulajdonát képező –eszközök, azok biztonsági állapota. 

- A munkaterületen meglévő veszélyforrások (energia hálózatok, közművek, 

vezetékek, stb.) illetve ezek állapota (kikapcsolás megtörténte, vagy annak 

hiánya). 

- A GYSEV Zrt. szempontjából csak felügyelet alatt végezhető munkák és 

feltételei. 

- A munkaterület megközelítésére használható útvonalak, szükség esetén 

azok korlátozása. (Magasság -felsővezeték esetében-, szélesség, 

terhelhetőség.) 

- A vasúti közlekedés érintésének mértéke (űrszelvényben végzett munka, 

anyagtárolás, közlekedés stb.) 

- Az átadott, nem elhatárolt munkaterületen, az ott munkát végzők egészségét 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

összehangolásáért felelős nevét.  

- A helyi körülményekből adódó egyéb, lényegesnek ítélt munka- és 

közlekedésbiztonságot befolyásoló követelmények. 

- A szerződésben meghatározott rendkívüli esetekben (baleset, káresemény) 

értesítendő neve telefonszáma. 

- a helyi körülményekből adódó egyéb, lényegesnek ítélt munka- és 

közlekedésbiztonságot befolyásoló követelmények, adódó egyéb, 

lényegesnek ítélt munka- és közlekedésbiztonságot befolyásoló 

követelmények, 

- A vállalkozó részére átengedett szociális létesítmény (öltöző WC, melegedő 

stb.) felsorolása, helyének megjelölése, illetve ezek hiányában a vállalkozó 

ez irányú kötelezettsége (a felsoroltak biztosítása). 

- A munka kezdési engedély kiadásának esetleges további feltételeit. 

- A vállalkozó nyilatkozatát a munkaterület átvételével, a munka 

végrehajtását esetleg akadályozó tényezőkkel kapcsolatban. 

- a munkaterület visszavételének tervezett időpontját. 

4.2.16.4.Az átadott munkaterületet a GYSEV Zrt. munkavállalói, a hatókörben 

tartózkodók védelme érdekében a vállalkozó a szükséges mértékben elhatárolja 

a vasúti, illetve közterületektől. A munkaterületen a dohányzóhelyet, a hatályos 

szabályok figyelembevételével, a vállalkozó határozza meg, s biztosítja az előírt 

feltételeket. 

4.2.16.5.A munkaterületet, annak biztonságos állapotáról történő meggyőződés után 

lehet, a munkálatok befejezését, vagy felfüggesztését követően, a vállalkozótól 

visszavenni.  
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4.2.16.6.Az átadott, elhatárolt munkaterületen az ott munkát végzők 

munkairányítójának (vezetőjének) előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül a 

GYSEV Zrt. munkavállalója – a szerződésből adódó jogosultság (pl: ellenőrzés, 

előzetes minőségi átvétel, előzetes megállapodás, egyidejűleg végzett munkára, 

stb.) gyakorlása, vagy veszélyelhárítás kivételével – a terület visszaadásáig nem 

végezhet munkát.  

V. 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

5.1. Jelen utasítás 2019. év január hó 1. napján lép hatályba. Az utasítás hatályba lépésével 

egyidejűleg a külső vállalkozások GYSEV Zrt. területén történő munkavégzésének 

munkavédelmi feltételeiről szóló 7/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás hatályát 

veszíti. 

5.2. Jelen utasítás karbantartásáért a Biztonság szervezet vezetője a felelős. 

5.3. Az utasítást a GYSEV Zrt. honlapján is közzé kell tenni. 

 

VI. 

Mellékletek 

1. sz. Melléklet: Felelősségvállalási nyilatkozat 

2. sz. Melléklet: A szerződések előkészítése során vizsgálandó szempontok 

3. sz. Melléklet: A GYSEV Zrt. által külső vállalkozásokkal kötött szerződés munkavédelmi 

melléklete 

4. sz. Melléklet: Nyilatkozat a szakmai alkalmassági feltételek teljesítéséről. 

5. sz. Melléklet: Belépési/behajtási engedély 

 

 

Sopron, 2018. december 15. 

 

………………………… 

Kövesdi Szilárd 

vezérigazgató 
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1. számú Melléklet 

 

Rendvédelmi és közigazgatási szervek, bíróságok, ügyészségek és egyéb hatósági jogkörrel 

rendelkezőkre vonatkozó nyilatkozat, amennyiben nem kérnek vasútüzemi szempontú 

biztonsági kíséretet. 

Fele lős ségvál la l ás i  nyi la tkozat  

Alulírott ………………………………… kijelentem, hogy a tervezett tevékenységemhez 

kísérőt nem kérek. A tervezett tevékenységre és az igénybe vett GYSEV Zrt. területére 

vonatkozó biztonsági szabályokat ismerem, betartom, és – munkatársaimmal, felügyeletem, 

irányításom alatt foglalkoztatottakkal, munkavállalóimmal – betartatom, a tevékenységgel 

összefüggésben felmerülő kárért felelősséget vállalok. A tevékenység kezdetének, 

befejezésének, helyszínének változásáról a nyilatkozatot aláíró GYSEV Zrt. képviselőjét 

értesítem. 

A tevékenység területe: ……………………………………………………………………… 

A tevékenység kezdete: ………… év ….......................... hó …...... nap …… óra …… perc 

A tevékenység befejezése: ……… év ….......................... hó …...... nap …… óra …… perc 

A nyilatkozattételre kötelezett: 

Neve: …………………………………….. 

Szolgálati helye: …………………………. 

Eljárási jogosultságát igazoló bizonylat (igazolvány) száma (jele): ……………………… 

Kelt: ……………………………, ………. év …………… hó …… nap 

 

 

GYSEV Zrt. képviselő  

olvasható neve, aláírása 

 nyilatkozatot tevő 

olvasható neve, aláírása 
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2. számú Melléklet 

A szerződés ek  előkész í tése  során ,  vizsgálandó  szempontok  

- a munkavégzés engedélyezésének helyi rendje, 

- villamos vontatási berendezések közelében, valamint a vasúti vágány elsodrási határán 

belüli munkavégzés biztonsági feltételei, 

- a GYSEV Zrt. vágányhálózatán a külső vállalkozó által üzemeltetett kötöttpályás jármű 

közlekedtetésének feltételei, 

- különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalók azonos munkaterületen 

történő egyidejű foglalkoztatása esetén a tevékenységek munkavédelmi szempontból 

történő összehangolásáért felelős vállalkozó vagy szerződő fél megnevezése és/vagy 

kötelezettségei, 

- előre nem látható körülmények kezelése: ha a szerződésben foglaltak teljesítése közben 

olyan tevékenység végzésére van szükség, amelynek indokoltsága a szerződés 

megkötésekor nem volt előre látható, és az a GYSEV Zrt. tevékenységét zavarhatja, 

területét érintheti, vagy a GYSEV Zrt. munkavállalóinak, és szolgáltatásait igénybe 

vevőinek személyi biztonságát csökkentheti, a külső vállalkozó a művelet 

végrehajtására a GYSEV Zrt. képviseletében eljárótól köteles engedélyt kérni, és az 

írásban adott utasítása szerint eljárni, 

- a GYSEV Zrt. ellenőrzési jogosultsága az átadott munkaterületen, 

- a GYSEV Zrt. szakmai utasításaiban (pl.: F. 1.; F. 2. ; stb.) foglaltak érvényesítése, 

- vagyonvédelem. 
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3.számú Melléklet 

A GYSEV Zrt. által külső vállalkozásokkal kötött szerződés5 munkavédelmi melléklete 

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 40. § (2) bekezdés alapján a különböző munkáltatók 

munkavégzésének feltételeit, jogait, kötelezettségeit, és a GYSEV Zrt. területére vonatkozóan ezt 

szabályozó Vezérigazgatói utasításának, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet, továbbá az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló 

szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet figyelembevételével a szerződés 

tárgyát képező munkák során érintett munkavállalók és a hatókörben tartózkodók védelme érdekében a 

szerződő felek az alábbiakban állapodnak meg. 

1 Általános rendelkezések 

1.1 A szerződés hatálya: 

1.1.1 A vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a GYSEV Zrt.-vel kötött szerződésben meghatározott 

munkavédelmi feltételeket magára nézve kötelezően alkalmazandónak tartja és érvényesíti a 

vele szerződéses jogviszonyban álló további vállalkozókkal (alvállalkozókkal, fuvarozó, stb.), 

ha azokkal a GYSEV Zrt. területén végeztet munkát, vagy szolgáltatást. Amennyiben a 

vállalkozó munkavégzés során alvállalkozót von be a szerződés szerinti munka végrehajtásába, 

akkor erről a GYSEV Zrt. szerződés szerinti képviselőjét értesíti.  

1.1.2 Az alvállalkozó munkájáért a vállalkozó úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna. 

1.1.3 A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi szabályok területi hatálya kiterjed a 

GYSEV Zrt. azon területeire, ahol az üzemeltetői és munkáltatói jogokat a GYSEV Zrt. 

gyakorolja, de jelen szerződés követelményeinek teljesítése, és a kivitelezési feladatok 

elvégzése céljából a vállalkozónak a munkaterület-átadási eljárás során átadott.  

1.1.4 A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi szabályok személyi hatálya kiterjed: 

- a GYSEV Zrt.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban, munkaviszonyban álló, vagy 

egyszeri megbízás alapján munkát végző munkavállalókra.  

- A GYSEV Zrt. munkavégzésre átadott területén munkát végző vállalkozóra (alvállalkozóira), 

és munkavállalóira, a jelen szerződés szerint. 

1.2 Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka kivitelezése a GYSEV Zrt. részéről további 

szervezeti egységek közreműködését igényli, úgy ezeket, illetve képviselőiket, a megrendelő 

megnevezi. 

1.3 Vállalkozó vállalja, hogy képzettséghez, hatósági engedélyhez kötött tevékenységre csak 

megfelelő képzettséggel, engedéllyel rendelkező személyt biztosít saját állományából vagy 

alvállalkozó bevonásával. A kivitelezés során csak megfelelő műszaki állapotban lévő és 

érvényes műszaki engedéllyel bíró eszközöket, gépeket használ. Az előzőekkel kapcsolatos 

dokumentumokat, a megrendelő külön kérésére bemutatja. A munka során használt veszélyes 

anyagok – a felhasználás helyén elérhető módon - rendelkezzenek érvényes magyar nyelvű 

biztonsági adatlappal. 

                                                 

5 Utasítás 3.10 pont 
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1.4 Ha a szerződés tárgyát képező munkavégzés megkezdéséhez más hatósági vagy üzemeltetési 

engedély szükséges, úgy jelen szerződéssel összefüggő munkavégzés csak ezek birtokában 

kezdhetők meg.  

1.5 A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi követelmények teljesítése, saját és alvállalkozója 

tekintetében egyaránt a vállalkozó feladata. 

2 Belépési engedély 

2.1 A GYSEV Zrt. zárt és nyitott területére munkavégzés céljából a külső vállalkozó személyek 

csak belépési, gépkocsik behajtási engedély birtokában léphetnek, hajthatnak be. 

2.2 A belépési, behajtási engedélyt, a GYSEV Zrt. szerződés lebonyolításáért felelős szervezeti 

egysége adja ki.  

2.3 A belépési engedélyt a vállalkozó a teljesítésbe bevontak nevének, személy igazolvány számának, 

a munkavégzés helyének, időpontjának és a belépés céljának feltűntetésével előzetesen kérheti 

meg, legkésőbb a munkakezdést megelőzően 5 nappal. Amennyiben a belépési engedéllyel 

rendelkező vállalkozó érdekében eljáró dolgozó munkaterületen további munkát nem végez, úgy 

a részére kiállított belépési engedélyt soron kívül a kiállítója részére vissza kell adni. 

2.4 A belépés engedélyezése indokolás nélkül megtagadható, illetve a kiadott engedély 

visszavonható. 

2.5 A belépést engedélyező, vagy a szerződést kötő indokolt esetben – személy, vagyon, és 

forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével – a belépést kísérő jelenlétéhez kötheti.  

2.6 A belépési engedély határozott időre szól, a munka befejezésének határidejéig kérhető, ill. adható 

meg.  

2.7 A belépési engedélyt a munkavégzés időtartama alatt a munkát végzőnek folyamatosan magánál 

kell tartania. Csoportos belépési engedély esetén annak őrzése a munkacsoport (építési naplót 

vezető) vezetőjének feladata. 

3 Koordináció 

3.1 A vállalkozó a munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a vonatkozó jogszabály6 

szerint szükséges kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a jelzett jogszabály szerinti 

biztonsági és egészségvédelmi terv. 

3.2 Amennyiben szerződés szerinti munka bejelentése a Munkavédelmi Hatóság részére szükséges, 

ezt a vállalkozó teszi meg. 

3.3 Amennyiben munkaterületen egy időben több szervezethez tartozó munkavállaló lát el munkát, 

úgy tevékenységük összehangolása a vállalkozó feladata. 

4 A munkaterület átadás, átvétel 

4.1 A munkaterület átadása előtt a vállalkozó a munkaterületen munkát nem végezhet.  

                                                 

6 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
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4.2 A munkaterület átadása külön eljárás alapján történik, ahol a felek a munkaterületek, és a hozzá 

járó utak biztonságos állapotáról megtekintés alapján meggyőződnek.  

4.3 A munkaterület átadásról, átvételről írásos jegyzőkönyvet kell felvenni.  

4.4 Az átadott munkaterületet a GYSEV Zrt. munkavállalói, a hatókörben tartózkodók védelme 

érdekében a vállalkozó a szükséges mértékben elhatárolja a vasúti, illetve közterületektől. A 

munkaterületen a dohányzóhelyet, a hatályos szabályok figyelembevételével, a vállalkozó 

határozza meg, s biztosítja az előírt feltételeket. 

4.5 A munkaterületet, annak biztonságos állapotáról történő meggyőződés után lehet, a munkálatok 

befejezését, vagy felfüggesztését követően, a vállalkozótól visszavenni.  

4.6 Az átadott, elhatárolt munkaterületen az ott munkát végzők munkairányítójának (vezetőjének) 

előzetes értesítése, és hozzájárulása nélkül a GYSEV Zrt. munkavállalója – a szerződésből adódó 

jogosultság (pl: ellenőrzés, előzetes minőségi átvétel, előzetes megállapodás, egyidejűleg végzett 

munkára, stb.) gyakorlása, vagy veszélyelhárítás kivételével – a terület visszaadásáig nem 

végezhet munkát.  

5 Munkaterület megközelítése 

5.1 A munkaterület gyalogosan történő megközelítése a mindenkori utas közlekedési úton lehetséges. 

A közúti megközelítés a közforgalmú útvonalon, az utas-, és áruforgalomra megnyitott –vagy a 

munkaterület átadás során megjelölt-útvonalon lehetséges.  

5.2 Amennyiben a közlekedési úton a munkaterület nem közelíthető meg, úgy az elsodrási határon 

kívül a megrendelő, illetve a vállalkozó utasítása szerint kell a munkaterületet megközelíteni, a 

biztonsági szabályok betartásával. A munka egész tartama alatt a közúton sávonkénti, illetőleg a 

teljes lezárással kapcsolatos engedélyezés, kitáblázás a vállalkozó feladata. A megközelítési utak 

rendeltetésszerű funkciójától eltérő használat esetén (pl.: terhelhetőség, közlekedésbiztonság, 

stb.) külön megállapodás készítése szükséges, amit a vállalkozó köteles kezdeményezni.  

6 A munkaeszközök átadása 

6.1 Munkavégzést elsősorban a vállalkozó eszközeivel kell elvégezni. Amennyiben a munkavégzés 

a GYSEV Zrt. munkaeszközével történik úgy azt üzemképes, sérülésmentes, munkavédelmi 

szempontból megfelelő állapotban kizárólag, dokumentált módon adható át. Az átadott 

munkaeszköz megfelelőségről az átvevőnek meg kell győződnie. 

6.2 Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz 

használatának időtartama alatt a munkaeszközökre vonatkozó vizsgálati, karbantartási 

kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a vállalkozó köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni. 

6.3 Az átadott eszközök visszaadásakor, az eszközzel átadott dokumentációt, valamint a használat 

időtartama alatt keletkezett vizsgálati, karbantartási dokumentációt is köteles a vállalkozó az 

eszközt biztosítónak átadni. 

7 A munkaterület fedezése 

7.1 A nem elhatárolt munkaterületeken minden GYSEV Zrt. pályaműködtetői kapacitásigény 

kezelésére vonatkozó utasítás hatálya alá eső vállalkozói tevékenység az adott részmunkára 
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vonatkozó üzemviteli utasításban, vagy parancskönyvben foglaltak maradéktalan betartásával 

végezhető. 

7.2 A nem elhatárolt munkaterületeken, a vasúti vágányokon végzett munkáknál a munkaterület 

közlekedésbiztonsági szempontból történő fedezését az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 18.3.1.1. vagy 

a 18.4.7.2 pontjai, valamint a GYSEV Zrt. pályaműködtetői kapacitásigény kezelésére vonatkozó 

utasítása alapján kiadott Parancskönyv, vagy Üzemviteli Utasítás szerint kell végezni. 

7.3 Ha a vállalkozó részére átadott munkaterület 

- a vasút egyéb technológiai területeiről munka- és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési 

vagy egyéb intézkedésekkel nem választható el, vagy 

- azonos munkaterületen egyidejűleg a vállalkozó mellett a GYSEV Zrt. is foglalkoztatja 

munkavállalóit, vagy 

- a megtett szervezési, műszaki és egyéb intézkedések ellenére az átadott munkaterületen végzett 

tevékenység– a megrendelő képviselője szerint – veszélyeztetheti a GYSEV Zrt., illetőleg a 

vállalkozó munkavállalóinak és a munkavégzés hatókörében tartózkodók (pl.: utasok, 

fuvarozók) személyi biztonságát, 

akkor a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolásáért a GYSEV Zrt. 

felügyelettel is megbízott munkavállalója felel. A GYSEV Zrt. – felügyelettel megbízott – 

képviselőjének felügyelete ebben az esetben kizárólag a vasútüzemi szempontokra terjed ki.  

8 Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

8.1 Általános közlekedési szabályok 

8.1.1 A vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a vállalkozó a 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 

1-es-, a (Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata) és a 2-es mellékletében (Vasútépítési és 

pályafenntartási munkavégzés biztonsági szabályzata) foglaltakat, valamint a helyi 

közlekedésbiztonsági szabályokat, vasúti vágányok közötti közlekedésénél – a fentieken kívül 

– az F.2.sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiben, E.101 utasítás erre vonatkozó rendelkezéseket 

köteles betartani. E közlekedéshez a munkavállalónak a biztonsági előírásokat ismernie kell.  

8.1.2 Ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azt keresztezve anyagmozgatás, szállítás 

céljából történik, akkor a biztonsági szabályzatokban 8.1.1pontban és az egyéb előírásokban  

(pl.: F 2. Sz. Forgalmi Utasítás) foglaltakon túlmenően be kell tartani a GYSEV Zrt. erre 

vonatkozó előírásait is (Állomási Végrehajtási Utasítás, valamint a GYSEV Zrt. 

pályaműködtetői kapacitásigény kezelésére vonatkozó Utasítása).  

8.1.3 A nem elhatárolt munkaterületeken a vállalkozó munkavállalói a szabályozásokból 

kimutathatóan kioktatott munkavállalói a munkaterületnek minősülő vágányok közötti 

területen, vagy a kijelölt közlekedési útvonalakon kísérő nélkül közlekedhetnek. 

8.1.4 Elsodrási határon belüli közlekedés, munkavégzés során, használni kell a jó láthatóságot 

biztosító védőmellényt, vagy ruházatot. 

8.2 Közlekedés saját járművel 

8.2.1 A vállalkozó a kötöttpályás és a közúti járműveivel a GYSEV Zrt. területén (vágányhálózatán, 

közforgalom elől elzárt úthálózatán, munkaterületein) csak a GYSEV Zrt. engedélyével – közúti 

jármű esetén behajtási engedéllyel – közlekedhet. 

8.2.2 A kötöttpályás járművek közlekedtetésénél az engedély kiadására a GYSEV Zrt. Pályavasúti 

üzletága jogosult. 
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8.2.3 A tehergépjárművek, munkagépek behajtási engedélyének kiadására - szerződésben 

meghatározott eltérő rendelkezés hiányában – a GYSEV Zrt. szerződés lebonyolításáért felelős 

szervezeti egysége jogosult. 

8.2.4 A nem elhatárolt munkaterületeken a vállalkozó a behajtási engedéllyel rendelkező saját 

gépjárműveivel, munkagépeivel az állomás területén, vágányzatán, űrszelvényt érintő területein 

közlekedni, munkát végezni csak a forgalmi szolgálattevőtől, forgalomirányítótól esetenként 

kért, és kapott engedély birtokában lehet. 

8.2.5 A közlekedési jogosultságot igazoló bizonylatot (behajtási engedély, jogosítvány, futási 

bizonylat) a jármű vezetője köteles magánál tartani, és azt az ellenőrzés esetén felmutatni. Az 

engedélyezett jármű, és a közlekedési útvonala az okiratból megállapítható legyen.  

8.2.6 A forgalomból és a vasúti technológia végzéséből teljesen kizárt, elválasztható 

munkaterületeken a vállalkozó saját gépjárműveivel, munkagépeivel, kötöttpályás járműveivel 

a kivitelezési technológiai folyamatok követelményei szerint összehangolt belső szabályozással 

végezhet munkát, mozoghat, közlekedhet. 

8.3 Rakodási munkákra vonatkozó kiegészítő szabályok 

8.3.1 Vasúti kocsik rakodása előtt a vasúti közlekedésből eredő alapvető biztonsági 

követelményeket – a fuvarozásra vonatkozó általános szabályok szerint – kimutathatóan 

a fuvaroztató, vagy megbízottja tudomására kell hozni, ami a kocsi átadójának a 

kötelessége. Ennek megfelelően kell eljárni a GYSEV Zrt. tulajdonában lévő saját célú 

vasúti pályahálózaton, iparvágányokon és bérelt rakterületeken is.  

8.3.2 A rendszeresen rakodó felek a bérelt rakterületeken, az iparvágányokon rakodást végző 

fuvaroztatók esetén a biztonsági követelményekből – a fuvaroztató vagy megbízottjának 

kimutatható oktatása után – a ténylegesen rakodást végzők oktatását a továbbiakban a 

fuvaroztatónak vagy megbízottjának kell kimutathatóan elvégezni.  

8.3.3 Mobil rakodógépekkel és berendezésekkel végzett munkáknál az előzőekben 

foglaltakon kívül be kell tartani a mobil rakodógépek és berendezések üzemeltetésének 

közforgalmú rakodóterületeken való engedélyezéséhez szükséges előírásokat.  

9 Munkavégzés 

9.1 A vállalkozó a munkavédelmi szabályok betartásával biztosítja, hogy a munkavégzésével a 

GYSEV Zrt. munkavállalóit, ügyfeleit, illetve egyéb hatókörben tartózkodókat nem veszélyeztet, 

illetve a hatókörben tartózkodók kockázatát a megengedhető érték (zaj, por stb.) alatt tartja. 

9.2 A munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak külön írásbeli engedély birtokában kezdhető 

meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl.: E 101.- E.102 sz. utasítások: 

villamos felsővezetékkel ellátott pályarészekkel, F 2 Forgalmi Utasítás, a GYSEV Zrt. 

pályaműködtetői kapacitásigény kezelésére vonatkozó utasítása, alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenység stb.).  

9.3 A vállalkozó a munkavégzésnél a GYSEV Zrt. szakmai utasításaiban, biztonsági 

szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő 

személyi biztonságot csökkentő eljárásokat nem alkalmazhat.  

9.4 A vállalkozó az átadott vagy a szerződés szerint közösen használt GYSEV Zrt. munkaterületein 

kívül a GYSEV Zrt. más területén munkát nem végezhet, anyagot, eszközt nem tárolhat. 
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9.5 Ha a szerződésben foglaltak teljesítése közben olyan tevékenység végzésére van szükség, amely 

a szerződés megkötésének időpontjában előre nem volt látható, és az a GYSEV Zrt. tevékenységét 

zavarja, területét érinti, vagy a GYSEV Zrt. munkavállalóinak, és a szolgáltatásait igénybe 

vevőinek személyi biztonságát csökkenti, akkor a vállalkozó a művelet végrehajtására a GYSEV 

Zrt. szerződésben illetékes képviselőjétől köteles írásos engedélyt kérni, és a kiadott engedélyben 

foglaltak szerint eljárni.  

9.6 A vasúti, vagy egyéb szaktevékenységet igénylő (pl.: kiskocsivezető, vonali tolatásvezető, 

mozdonyvezető, pályamester, figyelőőr, stb.) tevékenységet a vállalkozó csak akkor végezhet, ha 

a vasúti szakképzettséggel, érvényes vizsgával (vizsgákkal), és egyéb kötelező feltételekkel (pl.: 

vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság, stb.) rendelkezik.  

9.7 A munkában résztvevők, munkavégzéshez előírt szakképzettségét, orvosi alkalmasságát, a 

szükséges oktatások megtörténtét, az adott munkára vonatkozó kockázatelemzés eredményét, 

kérés esetén a vállalkozó a munkavégzés helyszínén igazolja. 

9.8 A vasúti szakképzettséget igénylő tevékenységet ellátó vállalkozó vagy munkavállalója a 

szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a GYSEV Zrt. munkavállalójával 

azonos intézkedési jogkörrel, kötelezettségekkel és felelősséggel ruházható fel a GYSEV Zrt. 

részéről.  

10 Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

10.1 A munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását (felügyeletet) ellátó 

személy a munkavállalók felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzés a GYSEV Zrt., 

illetve a vállalkozó munkavállalói és a munkavégzés hatókörében tartózkodók személyi 

biztonságát ne veszélyeztesse.  

10.2 A felügyelet ellátásával (a tevékenység munkavédelmi szempontból történő összehangolásával) 

megbízott munkavállaló – személy- és közlekedésbiztonságra vonatkozó – utasításait a vállalkozó 

köteles betartani.  

10.3 Ha a felügyeletet ellátó (a tevékenységet munkavédelmi szempontból összehangoló) személy a 

GYSEV Zrt. munkavállalója, akkor a felügyelet kizárólag a vasútüzemi munkák jellegéből adódó 

biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak, vagy veszélyesnek 

ítélt esetekben is a meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet nem terjed a vállalkozó – a 

szerződésben foglaltak teljesülésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységekre vonatkozó 

biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának 

ellenőrzésére, vagy betartására.  

10.4 A felügyeletet ellátó személynek folyamatosan a helyszínen, vagy a helyszín áttekintésére 

alkalmas helyen kell tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, 

illetve a vasútüzem, és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha a 

helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb 

tartózkodók között rádióval, vagy más alkalmas módon a kommunikációt biztosítani kell.  

10.5 Ha a munkaterület a vasút üzemi területéről nem választható el, akkor a munkafázisokat minden 

esetben a GYSEV Zrt. pályaműködtetői kapacitásigény kezelésére vonatkozó utasításában 

szabályozott módon kell végrehajtani. 
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11 Ellenőrzés 

11.1 A belépési-, munkavégzési-, közlekedési jogosultságot a GYSEV Zrt. ellenőrzésre jogosult 

munkavállalói a GYSEV Zrt. területén az átadott, elhatárolt, és nem elhatárolt munkaterületen 

bármikor jogosultak ellenőrizni. A GYSEV Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója, az 

ellenőrzés megkezdése előtt jogosultságát köteles igazolni.  

11.2 Ha a munkavégzés során a biztonsági intézkedések, illetve azok betartásának hiánya a GYSEV 

Zrt. munkavállalóit, ügyfeleit, vagy a vasúti közlekedés biztonságát, a vagyonbiztonságot 

veszélyezteti, akkor a GYSEV Zrt. felügyeletet ellátó, vagy ellenőrzésre jogosult, vagy szerződést 

kötő munkavállalója a munkavégzést azonnal – vállalkozó helyszíni vezetője útján – leállíthatja. 

11.3 A munkavégzés leállítását, illetve annak indokait, írásban is a vállalkozó tudomására kell hozni. 

12 Oktatás 

12.1 A vállalkozó képviselője, vagy megbízottja részére a GYSEV Zrt. ezzel megbízott 

munkavállalója köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi 

körülményekről adódó veszélyekről oktatást tartani, melyet a GYSEV Zrt-nél rendszeresített 

oktatási naplóban kell rögzíteni.  

12.2 A vállalkozó által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a 

végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok 

nem képezik a GYSEV Zrt. képviselője részéről megtartott oktatás tárgyát.  

12.3 A vállalkozó köteles a saját és a teljesítésbe bevont alvállalkozó munkavállalóinak, 

munkavédelmi oktatására, a GYSEV Zrt. munkavállalója által adott ismeretekkel azonos 

tartalomban. 

12.4 A vállalkozó – a GYSEV Zrt. belső utasításaiból – az általa tartandó oktatáshoz a szerződő 

GYSEV Zrt-től segédanyagot (szabályzat, utasítás, Munkavédelmi Szabályzat, stb.) kérhet, 

amelyet a GYSEV Zrt. köteles biztosítani. Az átadott segédanyagokat a vállalkozó a szerződésben 

foglaltak teljesítésének befejezése után köteles a szerződő fél részére visszaadni. Az átadás átvétel 

tényét dokumentálni kell. 

13 Balesetek, rendkívüli események 

13.1 A vállalkozó köteles a személyi sérüléssel és/vagy dologi kárral járó rendkívüli eseményeket 

bejelenteni. Amennyiben az esemény a vasúti forgalmat érinti, úgy azt a Hálózati  

főüzemirányítón keresztül - GYSEV Zrt. szerződő (3.16)szerve vagy a Biztonság Szervezet 

részére  (+36 30 321 11 77) azonnal bejelenteni, különös tekintettel a GYSEV Zrt. eszközeivel, 

vagy munkavállalóinak tevékenységével, a GYSEV Zrt. közlekedésbiztonságát, 

munkavállalóinak, ügyfeleinek, vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodók személyi 

biztonságát veszélyeztetésével összefüggésbe hozható eseményekre. 

13.2 Baleset vagy veszélyeztetés esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot kezdeményezhet, 

amelynek a másik szerződő fél köteles eleget tenni. A GYSEV Zrt. részéről végzett 

vizsgálatokhoz szükséges okiratokat a vállalkozó köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére 

bocsátani.  

13.3 A 14.1 pontban leírt események közös vizsgálata esetén a vizsgálatot a GYSEV Zrt. 

Balesetvizsgálati Utasításában, és a Munkavédelmi Szabályzatában előírtak szerint kell 

lefolytatni. 
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13.4 Olyan esetekben, amikor a baleset bekövetkezésében harmadik fél illetve munkavállalója 

hibáztatható, vagy közrehatott, illetve a bizonyítás szükségessé teszi, úgy a vizsgálathoz az idegen 

fél felhatalmazott képviselőjét is meg kell hívni, és a megállapításokat közösen felvett 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

14 Egyéb rendelkezések 

14.1 A vállalkozó a munkavégzés ideje alatt a munkaterületet és annak környezetét tartozik megóvni, 

a munka befejezésekor azt szennyezés mentes állapotban visszaadni. Amennyiben a megrendelőt 

a vállalkozó által okozott munkavédelmi szabálysértés, zajkeltés, vagy más egyéb környezeti 

veszélyeztetés miatt bírsággal sújtották, akkor azt a GYSEV Zrt-nek köteles teljes mértékben 

megtéríteni. 

14.2 A vállalkozó az általa végzett munka során keletkezett hulladékot köteles a hatályos szabályok 

alkalmazásával, elszállítani. 

 

 

   

 

 

 

* A munkavédelmi melléklet Általános Szerződési Feltételek formátumban is kiadható!  
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4. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  

a szakmai alkalmassági feltételek teljesüléséről7 

 

Cégnév: 

Rövidített cégnév: 

Cégjegyzékszám: 

Székhely: 

Munkavezető: 

 

Alulírott …………………………………..(cégnév) képviseletében nyilatkozom, hogy az  

F.2. Forgalmi Utasítás: 

18.2. Vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon 

kívül,* 

18.3. Vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon belül,* 

18.4. Vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás.* 

*(megfelelő szöveg aláhúzandó) 

pontjaiban szabályozott munkavégzéshez, saját cégem és alvállalkozóim munkavállalói, a 

19/2011 (V.10.) NFM rendelet szerinti szakvizsgákkal és képesítéssel rendelkeznek, továbbá a 

vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalók a hatályos8 

egészségügyi követelményeknek megfelelnek. 

Kelt……………………….…..… 

ph. 

 

 nyilatkozatot tevő 

olvasható neve, aláírása 

 

                                                 

7 Az utasítás 4.1.2 szerint 

8 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő 

munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről 
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5. számú melléklet 

  

Sorszám: ……/201… 

B E L É P É S I / B E H A J T Á S I  E N G E D É L Y  

a GYSEV Zrt. területén történő munkavégzés helyére 

………… részére 

 

1. A munkát végzők neve (csatolt melléklet szerint):  

sorszám Név Személyi igazolvány száma 

1.    

2. A járművek rendszáma (csatolt melléklet szerint):  

sorszám Forgalmi rendszám 

1.   

3. A belépés (munkavégzés) helye:  

sorszám A munkavégzés helye 
Belépés célja  

(munkavégzés megnevezése) 

1.    

4. Érvényesség: 201.. év…..hó…..nap – 201... év…..hó…napig. 

5. Kísérő (neve):  ……………nem szükséges 

6. Engedélyező neve, beosztása:  ………………………………………………………. 

Kelt, 201.. ……….. 

……………………………… 

engedélyező aláírása 
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