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8/2019. számú Vezérigazgatói Utasítás 

 

A külső vállalkozások GYSEV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi 

feltételeiről szóló 33/2018. számú Vezérigazgatói Utasítás  

1. számú módosítása 

 

I. 

 

Az utasítás célja 

1.1. Jelen utasítás célja a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és 

védelméről szóló jogszabályi követelmények beépítése a külső vállalkozások GYSEV Zrt. 

területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről szóló 33/2018. számú 

Vezérigazgatói Utasításba (a továbbiakban: Vezérigazgatói Utasítás). 

 

II. 

 

Az utasítás hatálya 

2.1. Jelen utasítás hatálya megegyezik 33/2018. VIG utasításban leírtakkal.  

 

III. 

 

Rendelkező rész 

3.1. A Vezérigazgatói Utasítás 4.1.1.2.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4.1.1.2. Behajtási, belépési engedélyt a Pályavasúti Üzletág Infrastruktúra és 

Ingatlangazdálkodás szervezete, a Gépészeti Üzletág, a Személyszállítási Üzletág és a 

Biztonság szervezet adhat ki a hatáskörébe tartozó munkákkal, tevékenységekkel 

kapcsolatban, a 8. és 9. számú melléklet szerinti tartalommal. A belépési engedélyek 

intézése a szerződés lebonyolításáért felelős szervezeti egység feladata.  Más szervezeti 

egység területére a belépési/behajtási engedély kiadását megelőzően az érintett szolgálati 

hely vezetőjével előzetesen egyeztetni kell a munkavégzés tartalmát, idejét. A kiadott 

belépési, behajtási engedélyekről a GYSEV Zrt. Biztonság szervezete a központi 

informatikai nyilvántartás útján értesül. Belépési engedély indokolás nélkül megtagadható, 

illetve a kiállító szervezet által visszavonható. 

3.2. A Vezérigazgatói Utasítás 4.1.2. és 4.1.3. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

4.1.2. A belépési engedély kiadásának feltételei: 
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- a belépési engedélyt a GYSEV Zrt.-vel szerződésben álló külső vállalkozó a 

munkavégzés helyének, időpontjának és a belépés céljának feltüntetésével előzetesen 

kéri meg, legkésőbb 5 munkanappal a munkavégzés tervezett kezdete előtt, 

megjelölve az indokolt munkavállalói létszámot; 

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

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

egészségügyi alkalmasságának bizonyítására szolgáló nyilatkozatot aláírta és a 

GYSEV Zrt. részére átadta. Egyéb munkaterületeken a 10. számú melléklet szerinti, 

nyilatkozatot kell kitölteni, illetve aláírni a foglalkoztatott munkavállalókat érintően; 

- 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 időtartamra kiállított, sorszámmal ellátott, egy 

munkavállaló számára kiadott okmány, amely tartalmazza annak a munkának a 

megnevezését (célját), vagy szerződés számát, amelyre az engedély kiadásra került. Az 

engedélyt a Vállalkozó a 11. számú melléklet szerint veszi át, majd a munkavégzésben 

résztvevő – a személyi feltételeknek megfelelő - saját és alvállalkozó munkavállalói 

részére adja ki. 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, az átvétel igazolása mellett, a munkaterület 

munkavégzésre történő átvételekor kapja kézhez. A GYSEV Zrt által kiállított belépési 

engedélyt a munkavégzés helyszínén kell tartani. Amennyiben munkaterület átadás 

szükséges, úgy ennek hiányában a belépési engedély önmagában munkavégzésre nem 

jogosít. 

A kiadott belépési engedély indokolás nélkül visszavonható.  

A GYSEV Zrt. által kiállított belépési engedélyt a munka befejezésekor köteles a kiállító 

részére leadni, amennyiben annak érvényességi időtartama még nem járt le. Lejárt 

érvényességű belépési engedélyt a Vállalkozó megsemmisíti. Belépési engedély 

elvesztése esetén az új belépési engedély eljárása szerint kell a pótlást kérni. Az elveszett 

engedélyek pótlásáért a GYSEV Zrt. díjat számíthat fel.  

A kiadott belépési engedélyekről informatikai úton központi nyilvántartást kell vezetni. 

Az elveszített, visszavont vagy érvénytelenített belépési engedélyekről a Biztonság 

Szervezetet elektronikus úton értesíteni kell. 

A nyilvántartás megtekintéséhez az érintett forgalmi személyzet részére a hozzáférést 

elektronikus úton biztosítani kell. A nyilvántartás naprakész karbantartásáért a belépési 

engedélyeket kiadók a felelősek. 

3.3. A Vezérigazgatói Utasítás 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

3. számú melléklet 

2. Belépési engedély 

2.1. A belépési engedély határozott időtartamra kiállított, sorszámmal ellátott, egy 

munkavállaló számára kiadott okmány, amely tartalmazza annak a munkának a 
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megnevezését (célját), vagy szerződés számát, amelyre az engedély kiadásra került. Az 

engedélyt a munkavégzés helyszínén kell tartani. A GYSEV Zrt által kiállított belépési 

engedély jogosítja fel a Vállalkozó, illetve alvállalkozó munkavállalóját a GYSEV Zrt. 

területeire történő belépésre, tartózkodásra. (Alvállalkozók bevonását a szerződés szerint 

be kell jelenteni.) 

A belépési engedélyeket csak a GYSEV Zrt.-vel kötött szerződés szerinti 

munkavégzésben résztvevők számára adhatják át. Az átadott belépési engedélyekről az 

aktuális felhasználó személyéről a vállalkozó nyilvántartást vezet. A GYSEV Zrt által 

kiállított belépési engedélyt a munka befejezése után a vállalkozó a munkaterület 

visszaadásakor köteles a kiállító részére leadni, amennyiben annak érvényességi 

időtartama még nem járt le. Lejárt érvényességű belépési engedélyt a vállalkozó köteles 

megsemmisíteni.  

Az elveszített, visszavont vagy érvénytelenített belépési engedélyekről a Biztonság 

Szervezetet elektronikus úton értesíteni kell. 

2.7. Amennyiben munkaterület átadás szükséges, úgy ennek hiányában a belépési 

engedély önmagában, munkavégzésre nem jogosít. A belépési engedélyt a munkavégzés 

időtartama alatt a munkát végzőnek folyamatosan magánál kell tartania. 

3.4. A Vezérigazgatói Utasítás 4-5. számú mellékletei helyébe az alábbi mellékletek lépnek: 
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4. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  

a szakmai alkalmassági feltételek teljesüléséről 

 

Cégnév: 

Rövidített cégnév: 

Székhely: 

 

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, illetve az utasításban felsorolt fokozott kockázatot jelentő munkaterületeken a 

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 hatályos
1
 egészségügyi 

követelményeknek megfelelnek, a vasúti közlekedésből származó veszélyekről, illetve ezen 

veszélyekhez kapcsolódó biztonsági szabályokból (munkavédelmi, villamosított vasútvonalon 

végzett munkáknál E101.) oktatásban részesültek. 

Kelt……………………….…..… 

ph. 

 

 nyilatkozatot tevő 

olvasható neve, aláírása 

 

                                                 
1
 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 

  

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

 

 
 

3.5. A Vezérigazgatói Utasítás az alábbi új 6-7. számú melléklettel bővül: 
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6. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  

a munkavégzéshez szükséges személyi feltételek biztosításáról 

(nem F2. hatálya alá tartozó munkáknál) 

Cégnév: 

Rövidített cégnév: 

Székhely: 

 

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

F.2. Forgalmi Utasítás hatálya alá tartozó munkákat nem végzek. 

 

Nyilatkozom, hogy a végzett munka veszélyeire a munkát végzőket (alvállalkozók is) 

kioktattam, az érintett munkavállalók a munkavégzéshez szükséges egészségügyi 

alkalmassággal rendelkeznek. 

 

 

Kelt……………………….…..… 

ph. 

 

 nyilatkozatot tevő 

olvasható neve, aláírása 

 



 

 

Győr - Sopron - Ebenfurti Vasút  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

 

 

 

anno 1872  

 

Készítette: Körmendi Tibor munkavédelmi kiemelt szakértő 

Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István vezérigazgató 

- 8/9 - 

 

Utasításszám: 
8/2019. VIG 

Változatszám: 
1. 

Ügyiratszám: 

11719/2019. 

7. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  

a belépési engedélyek, átvételéről felhasználásáról 

 

Cégnév: 

Rövidített cégnév: 

Székhely: 

 

Kérésünk alapján GYSEV Zrt az alábbi belépési, behajtási engedélyeket adta át: 

Belépési engedélyek: 

BE - 20….  /   BE - 20  /  

Behajtási engedélyek: 

BE - 20….  /   BE - 20  /  

 

Nyilatkozom, hogy a GYSEV Zrt. által átadott belépési engedélyeket csak a GYSEV Zrt.-vel 

kötött szerződés szerinti munkavégzésben résztvevők számára adjuk át. Az átadott belépési 

engedélyekről az aktuális felhasználó személyéről nyilvántartást vezetünk. Biztosítjuk, hogy a 

munkavégzés során az érintett munkavállalók ellenőrzése során, az engedélyt a munkavégzés 

helyszínén be tudják mutatni. 

 

Kelt……………………….…..… 

ph. 

 

 nyilatkozatot tevő 

olvasható neve, aláírása 
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IV. 

 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

4.1. Jelen utasítás 2019. év július hó 1. napján lép hatályba. A már kiadott belépési 

engedélyek legkésőbb 2019.12.31.-én hatályukat vesztik.  

4.2. Jelen utasítás karbantartásáért a Biztonság Szervezet vezetője a felelős. 

 

Sopron, 2019. június … 

 

………………………… 

Kövesdi Szilárd István 

vezérigazgató 
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