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3.

Melléklet: A szolgáltatási szint mérésének szabályai

1. Általános eljárásrend
A szolgáltatási szint mérésének célja, hogy a Szolgáltató a Szerződésben rögzített
kötelezettségei teljesítésének eredményességéről átfogó információt biztosítson. Ennek
érdekében az e mellékletben leírt módszertan több szempontú értékelést alkalmaz. A
módszertan kialakítása során a Felek az értékelési paramétereket úgy definiálják, hogy azok
minél jobban tükrözzék a Megrendelő igényeit, és leképezzék a technológiai folyamatok
sajátosságait.
Az értékelés végrehajtásához szükséges méréseket a Szolgáltató végzi. A szolgáltatás
minőségi paramétereit a Szolgáltatón kívül Megrendelő, illetve annak megbízottja is mérheti a
szolgáltatói mérések megbízhatóságának növelése céljából. A Szolgáltatói mérések
megbízhatóságának növelése miatti megrendelői mérések neve a továbbiakban felülmérés.
A felülmérést végző személy a vasútüzem zavarása nélkül végzi feladatát. A felülmérést
végző személynek rendelkeznie kell a felülmérés végzésére jogosító igazolással. Az
igazolással rendelkező személy mindenkor jogosult a felülméréshez szükséges helyszíneket és
a kapcsolódó objektumokat megtekinteni. A Szolgáltató munkavállalója a felülmérést végző
személlyel – a felülmérésre való jogosultság igazolását követően – a felülmérés során
együttműködik, számára a felülmérés elvégzéséhez szükséges információkat megadja.
A felülmérést végző személy legkésőbb a felülmérés végeztével közli a Szolgáltató ott
tartózkodó munkavállalójával ott tartózkodásának célját. Amennyiben a felülmérést végző
személy nem talál a helyszínen a Szolgáltató alkalmazásában álló személyt vagy az
megtagadja a jelenléti nyilatkozat aláírását, a felülmérést végző személy ennek tényét rögzíti a
jelenléti nyilatkozaton.
Amennyiben a Szolgáltató munkavállalójának a felülméréssel kapcsolatban kifogása van, azt
jelezheti Szolgáltató és Megrendelő részére. Megrendelő a felülmérést követő 10 munkanapon
belül tájékoztatja Szolgáltatót felülméréseinek eredményéről. Amennyiben év közben egy
értékelési paraméter esetében módosul a naturália, amelynek egységére a mérőszámot vetítik,
a Felek közösen megvizsgálják, hogy a továbbiakban is alkalmazható-e bázisként a korábbi
vetítési egység. Amennyiben nem, úgy az adott szempontra új vetítési egységet és elvárt
értékeket kell meghatározni.
Az értékeléshez szükséges adatokat a Pályaműködtetési Szerződés 1. Melléklet Vasútvonalak
meghatározása szerinti bontásában kell megadni.
Az adatszolgáltatás gyakoriságát az egyes értékelési paraméterekre külön-külön szabályozzák
a Felek. Az adatszolgáltatás elektronikus adathordozó segítségével is történhet igazodva
ahhoz, hogy jelentős adattömeg átadása szükséges.
2. Értékelési paraméterek
2.1. Vágánygeometriai adatok
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Mérés gyakoriság: évente kétszer, I. és II. félév
Mérése műszeres pályadiagnosztikai eljárással történik. A diagnosztikai feladattal a
Szolgáltató szakértőt bíz meg. A szakértő által alkalmazott módszertannak képesnek kell
lennie arra, hogy a vizsgálandó pályaszakasz vágánygeometriai állapotát egyetlen
mérőszámmal jellemezze.
A kiértékelés során egyetlen mérőszámmal szükséges megadni a teljes hálózat geometriai
állapotát. A Szolgáltató alábontást nyújt vonalanként és az azonos sebességre engedélyezett
hálózati szakaszonként.
2.2. Lassan bejárandó pályaszakaszok
Mérés gyakoriság: havonta
A paraméter értékelése a Szolgáltató lassújel-kimutatása alapján történik, mely az adott
naptári hónap állapotát tükrözi. A kiértékelés alapja az az elméleti menetidő veszteség, amely
a lassan bejárandó pályaszakaszok miatt menetidő-növekedést jellemzi. A kiértékelés
vasútvonalanként történik.
A menetidő veszteség kalkulációjához két, rögzített paraméterekkel számított menetgörbe
időtartamát szükséges összehasonlítani. A különbség, hogy a referencia érték esetében a
tevékenységgel
összefüggésben
keletkezett
lassan
bejárandó
pályaműködtetési
pályaszakaszokat a kalkulációnál nem veszik figyelembe, a tényleges érték számításánál
pedig igen. A két érték különbsége az elméleti menetidő veszteség.
A kalkulációnál a nyílt vonalat és az állomási átmenő fővágányokat veszik figyelembe. Az
adatok kitöltésekor gyorsuló vonat esetében 0,56 m/s2, lassuló vonat esetében -1,11 m/s2
gyorsulás figyelembe vételére kerül sor. Kétvágányú vasútvonalak esetén a jobb és bal
vágányra külön-külön kalkuláció és értékelés készül.
Jelentős menetidő veszteség csökkentési igényt a Megrendelőnek egy évre előre jelezni kell a
Szolgáltató felé.
2.3. Tengelyterhelés-korlátozások
Mérés gyakoriság: havonta
A Szolgáltató köteles felsorolni minden olyan tengelyterhelést érintő korlátozást, amely teljes
áthaladási tilalmat jelent. Tengelyterheléstől függő sebességkorlátozásokat tehát nem
szükséges megjeleníteni. Amennyiben a vasúti járművek tengelyszámához mérten
megkülönböztetést alkalmaz a Szolgáltató, akkor a négytengelyes járművekre vonatkozó
korlátozásokat kell figyelembe venni. A felsorolásban szükséges pontosan megjelölni a
korlátozás helyét és mértékét.
2.4. Biztosító- és jelzőberendezések hibáinak száma
Mérés gyakoriság: évente kétszer, I. és II. félév.
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Az értékelés a jelző - és biztosítóberendezésekben keletkezett, illetve az általuk
kijelzett hibákat veszi figyelembe. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a hibák számát
és az általuk okozott személyvonati késések idejét. A teljes hálózatra és az összes
berendezésre vonatkozó adatokon kívül a Szolgáltató alábontást nyújt:
— a berendezések bizonyos csoportjainak (állomási berendezések, vonali berendezések
/ide értve valamennyi térköz-, ellenmenet kizáró- és nyíltvonali kiágazási, elágazási
berendezést/ és vonali sorompók) összesített adataira vonatkozóan, továbbá
— állomások szerint és
— vonalanként a nyíltvonali berendezések (vonali berendezések és vonali sorompók)
összesített adatai szerint.

2.5. Felsővezetéki energiaellátó rendszer rendelkezésre állása
Mérés gyakoriság: évente kétszer, I. és II. félév
A felsővezetéki energiaellátó rendszer (alállomások és felsővezeték hálózat együttesen)
megfelelési szint mérése az átlagos kiesési idő mértékén alapszik. Ez az érték megmutatja, a
felsővezetéki energiaellátó rendszert alkotó nyilvántartási egységek éves szintű átlagos
kiesését percben.
A mutatóban csak a felsővezetéki energiaellátó rendszer nem megfelelőségére visszavezethető
kiesések szerepelnek (felsővezetéki -, alállomási berendezés, táplálási és személyi hibák).
Nem tartalmazza a balesetek, vis maior események, idegen fél által okozott kiesések, stb.
idejét. A mutató azon kieséseket tartalmazza, amelyek a szolgáltatásra hatással voltak.
2.6. Vonatkésések mértéke
Mérés gyakoriság: évente kétszer, I. és II. félév
Az értékelésnél a Felek a következő fogalmak alkalmazásában állapodnak meg:
Vonatkésés:
Az az esemény, amikor valamely vonat nem a menetvonal kiutalásához tartozó menetrendnek
megfelelően közlekedik valamilyen okból/okokból, a menetvonalhoz tartozó menetrendben
kijelölt helyeket későbbi időpontban érinti. A késés, a közlekedési tény időpont és a
menetrendben tervezett időpont pozitív különbözete egész percekben mérve.
Mérési pontok:
A mérési pontok a vonat közlekedési útvonalán elhelyezkedő, a pontosság regisztrálására
szolgáló helyek. Mérési pontok mindazon pontok lehetnek, amelyek a vonat menetrendjében
szerepelnek.
Késésnövekmény:
Két mérési pont között, vagy egy mérési ponton keletkező vonatkésési érték növekedés.
Vonatazonosító:
Egy vasúttársaság egy kiutalt menetvonalán – vagy annak egy részén – közlekedésre tervezett
vonat azonosítására használt technikai jellemző. A vonatazonosító részei a vonatszám és a
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vonat vonatindító állomásról tervezett indulásának dátuma. Egy vonatazonosítót egy naptári
napon kizárólag egy vasúttársaság, egy menetvonalán – vagy annak egy részén – szabad
felhasználni.

Vonatok mennyisége:
A statisztikai mutatók képzésénél a vonatok mennyiségét, a tervezett vonatazonosítók
mennyiségével kell meghatározni. Minden vonatazonosító egy darab vonatnak minősül.
Az értékelés leírása:
A szolgáltatási színvonal megállapítása a normál nyomközű vasútvonalakon közlekedtetett
tehervonati, valamint a közszolgáltatáshoz tartozó személyszállító vonatkategóriára
vonatkoztatott. Az azonnali menetvonal megrendelések alapján közlekedtetett vonatok nem
kerülnek értékelésre, mivel ezen megrendelések teljesítését a Pályavasút csak a szabad
pályakapacitás terhére vállalja.
A mutató képzéséhez csak a Szolgáltatónak felróható (pályavasúti tevékenységgel
összefüggő) késési okokat kell figyelembe venni, a menetrendi hibára visszavezethető,
valamint az ideiglenes sebességkorlátozások által okozott késési esetek nélkül.
A vonatközlekedés szolgáltatási színvonalát a GYSEV Zrt. pályahálózatán a pályavasúti
tevékenységgel összefüggő okok miatt késett vonatok késésnövekményei összesített
mértékének [perc], és az összes közlekedett vonat mennyiségének [db] hányadosa határozza
meg, a késésnövekmények keletkezési helyétől függetlenül (egy darab közlekedett vonatra
számított fajlagos késésnövekmény perc – egy tizedes értékre kerekítve az általános kerekítési
szabályok szerint). A fajlagos mutatót vonatkategóriánként külön kell képezni.

