
 

 

Összefoglaló a GYSEV Zrt. 2022. évi koordinációs tevékenységéről 

 
Jelen dokumentum tartalmazza a GYSEV Zrt.-nek a 2005. évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: 
vtv) 11/D. §-ban meghatározott, a vállalkozó vasúti társaságokkal és a kapacitásfoglalásra 
jogosultakkal 2022. évben folytatott koordinációs tevékenységének bemutatását.  
 
A GYSEV Zrt.-nek 52 hozzáférésre jogosulttal és kettő kapacitásfoglalásra jogosulttal van 
szerződéses kapcsolata. Az év során egyik fél sem kezdeményezte konzultáció összehívását, ezért a 
vtv 11/D. §- ban meghatározott koordinációt a GYSEV Zrt. 2022. november 30-ra hirdette meg, 
melyre valamennyi szerződéses partner meghívást kapott. Az esemény online felületen került 
megrendezésre, amelyen 13 hozzáférésre jogosult, egy kapacitásfoglalásra jogosult és 
megfigyelőként a vasúti igazgatási szerv képviselői vettek részt. A koordináción az alábbi 
témakörök kerültek ismertetésre, megvitatásra. A bemutatott prezentáció a 
https://www2.gysev.hu/gysev/palyavasuti-informaciok linken is elérhető a Pályavasúti Üzletág 
honlapján.  
- A GYSEV Zrt. által működtetett pályahálózatot igénybe vevők és az általuk fizetett 
hálózathozzáférési díj változása.  
- A Magyar Állammal a pályahálózat működtetésére a 2016-2025 időszakra kötött szerződés 3. sz. 
mellékletében meghatározott szolgáltatási szintek ismertetése.  
- A 2023-2024 évi 12 órát meghaladó vágányzári tervek ismertetése. A hozzáférésre jogosultak 
részéről a pályahálózat kapacitás karbantartására és fejlesztésére előzetes igény nem érkezett. A 
tervek a pályahálózat működtető rendelkezésére álló információk (tervezett pénzügyi források, 
pálya állapotáról készült felmérés, lassújelek elemzése) alapján készültek. Az aktuális vágányzári 
tervek elérhetők a Pályavasúti Üzletág honlapján https://www2.gysev.hu/gysev/palyavasuti-
informaciok  
- Intermodalitás témában elhangzott, hogy a 15. és 21. sz. vasútvonalakon az ETCS rendszer 
megkapta a hatósági engedélyt. 
- A kölcsönös átjárhatóságot elősegítendő 2023. január 1-től igényelhető a mozdonyvezetők B1 
szintű nyelvtudás alóli felmentése a Rajka-Rusovce átmenetben. 
- A Hálózati Üzletszabályzat (HÜSZ) módosítására a GYSEV Zrt.-hez előzetes igény nem érkezett. 
- A hálózat-hozzáférési szerződésben a 2023. évre a GYSEV Zrt. a vontatási villamos energia 
negyedéves tervárának bevezetése, valamint az alvállalkozók belépésének szabályozása miatt 
kezdeményez módosítást.  
- Ismertetésre került a vontatási villamos energia 2023. első negyedévi tervára.  
- Előzetes érkezett kérdésekre válaszként elhangzott,  

- a 9-es vonali sebességemelés hatósági engedélyezési eljárása folyamatban van,  
-a zalaszentiváni delta területén a kisajátítási eljárások folynak, a kivitelezésre forrás jelenleg 

nem áll rendelkezésre, 
- Rajka és Rusovce állomások között a forgalomszabályozásban a szlovák a hivatalos nyelv, 

melyet informatikai kommunikációs rendszer segít. 
- A koordinációs iránymutatások dokumentumhoz nem érkezett módosítási javaslat. 
 
 
Lezárva: 2022. december 30.     


