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A Vasúti Hatósági Főosztály nemzetközi kapcsolatai 1.

• részvétel a brüsszeli Vasúti Átjárhatósági és Biztonsági Bizottság (RISC) bizottság 
plenáris ülésein, illetve az általa szervezett workshopokon; 

• a EU Vasúti Ügynökség plenáris ülésein, továbbá az általa szervezett workshopokon, 
szemináriumokon, illetve a munkacsoportok tevékenységében; 

• az Európai Vasúti Hatóságok Szövetsége (ILGGRI ) plenáris ülésein, illetve a 
szabályozási albizottság ülésein; 

• a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) Energiaellátási Munkacsoport ülésein 



A Vasúti Hatósági Főosztály nemzetközi kapcsolatai 2.

• A vasúti járművek elfogadására vonatkozó szerződés aláírása a francia és az osztrák 
vasútbiztonsági hatósággal; 

• a vasúti járművek elfogadására vonatkozó szerződés előkészítése folyamatban van a 
német, svájci, cseh, lengyel, belga, holland, luxemburgi és spanyol vasútbiztonsági 
hatósággal; 

• távlati tervek: további szerződések megkötése a norvég, dán, finn, svéd, olasz, 
szlovén, szlovák, horvát, román és bolgár vasútbiztonsági hatósággal 
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A járműengedélyezés eljárásrendje ma 



Vonatkozó jogszabályok

• a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (Vtv.)

• vasúti járművek üzembehelyezésének engedélyezéséről,
időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010.
(XII. 23.) NFM rendelet

• a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM

• az eljárásokra vonatkozóan az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)



Műszaki hatósági engedély

A Vtv. 80. § (1) bekezdése szerint műszaki hatósági engedély 
szükséges

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában vasúti jármű típusának
engedélyezéséhez és a vasúti jármű üzembehelyezéséhez,
valamint vasúti jármű - a vasúti járművek üzembe helyezése
engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági
nyilvántartásáról szóló rendeletben meghatározott -
átalakításához, felújításához és korszerűsítéséhez



A Vasútgépészeti Osztály feladata

- elvi előzetes típusengedély

- előzetes típusengedély

- típusengedély

- üzembehelyezési engedély

- átalakítási engedély

- hatósági jelzés meghatározása

- Nemzeti vasúti járműnyilvántartás vezetése



Eljárások 1. 

• elvi előzetes típusengedély - Közbeszerzési eljárás keretében
történő vasúti jármű beszerzés - Kérelmet a megrendelő 
(ajánlatkérő) nyújtja be, az előírt mellékletek csatolásával

• előzetes típusengedély - belföldi vasúti pályahálózaton való 
közlekedtetésre szánt, típusengedéllyel nem rendelkező 
járműtípusba tartozó vasúti jármű esetén az első, prototípus jellegű 
vasúti jármű gyártásának megkezdéséhez



Eljárások 2.

▪ Típusengedély

▪ teljes körű típusengedélyezési eljárás azon járműtípus esetében, 
amelyre az EGT-államokban még nem került típusengedély kiadásra

▪ egyszerűsített típusengedélyezési eljárás azon járműtípus esetében, 
amely az EGT-államok valamelyikében már típusengedélyt kapott. 

Az egyszerűsített típusengedélyezési eljárásban nemzeti 
sajátosságoknak való megfelelőséget vizsgálata történik.

▪ honosítási eljárás: A nem magyarországi pályaszámú, TEN, RIV vagy 

RIC jellel nem rendelkező járművek estén. 

A honosítási eljárás során a hatóság azt vizsgálja, hogy a jármű 

kialakítása és műszaki állapota alapján a jármű belföldi közlekedésre 

alkalmas-e.



Eljárások 4.

▪ Üzembehelyezési engedély - Vasúti jármű belföldi vasúti pályahálózaton való 

közlekedtetéséhez szükséges műszak engedély.

határozatlan időre szól.

hatályát veszti

▪ a tulajdonos, az üzembentartó, karbantartásért felelős szervezet  

személyének megváltozása esetén

▪ pályaszám (hatósági jelzés) változása esetén

▪ a típusengedély módosítása vagy visszavonása esetén

▪ az átalakítási engedélynek megfelelő átalakítás elvégzésével



Eljárások 5. 

▪ átalakítási engedély - vasúti jármű üzembentartója az 

üzembehelyezési engedéllyel rendelkező vasúti jármű bármilyen 

átalakítására vonatkozó szándékát köteles előzetesen bejelenteni a 

hatóság részére



Kötelezettségek 

A jármű tulajdonosa, üzembentartója és a karbantartással megbízott 
szervezet köteles tájékoztatni a hatóságot, ha egy járműtípus azonos 
rendszerelemre vonatkozó és rendszeresen bekövetkező meghibásodását 
tapasztalja.

Az üzembentartó kötelességét a 

Vtv 31.§ (1) bekezdése „..a vállalkozó vasúti társaság az általa üzemben 
tartott vasúti járműveket köteles üzembiztos állapotban tartani”, 

valamint a rendelet 15.§ (2) bekezdése határozza meg

„15.§ (2) Az üzembentartó köteles gondoskodni arról, hogy a vasúti jármű 
mindenkor megfeleljen a jármű üzemeltetésére vonatkozó 
jogszabályokban, valamint átjárhatósági műszaki előírásokban és az 
üzembehelyezési engedélyben meghatározott feltételeknek.”



Nemzeti vasúti járműnyilvántartás 1. 

A vasúti járművek üzembehelyezésének első engedélyezésekor a 
hatóság valamennyi engedélyezett járművet hatósági jelzéssel, 
európai járműszámmal (12 jegyű pályaszám) lát el.

Az első engedély kérelmezője felelős a hatósági jelzés 
feltüntetéséért.

A hatóság a vasúti járművet az üzembentartó kérelmére veszi 
nyilvántartásba.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az üzembehelyezési engedély 
iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell előterjeszteni



Nemzeti vasúti járműnyilvántartás 2.

Be kell jelenteni:

▪ Amennyiben az üzembentartó személye megváltozik, felelős az addig 

bejegyzett üzembentartó.  A hatóság a bejelentésről értesíti az 

üzembentartóként megjelölt szervezetet, és felhívja, hogy bejelentésben 

foglaltakra 10 munkanapon belül nyilatkozzon. A hatóság akkor törli az előző 

üzembentartót a nemzeti járműnyilvántartásból, ha az új üzembentartó a 

bejelentésben foglaltakat megerősítette.

▪ Amennyiben a tulajdonos személye változik, felelős az addig bejegyzett 

tulajdonos . A hatóság ez alapján törli az előző tulajdonost a nemzeti 

járműnyilvántartásból. A hatóság az új tulajdonost kérelemre jegyzi be a 

nemzeti járműnyilvántartásba. 



Nemzeti vasúti járműnyilvántartás 3.

Be kell jelenteni:

▪ Amennyiben a karbantartásért felelős szervezet változik - felelős az 

üzembentartó. A karbantartásért felelős előző szervezetet a hatóság a 

nemzeti vasúti járműnyilvántartásból való törlését követően mentesíti a 

felelősségei alól

▪ Amennyiben a nemzeti nyilvántartásba bejegyzett vasúti járműnek a 

nyilvántartásban szereplő bármely adatában változás állt be, valamint ha 

a jármű megsemmisült. felelős üzembentartó



Nemzeti vasúti járműnyilvántartás 4.

A rendelet 5. melléklet szerinti űrlapon kell előterjeszteni

a) a nyilvántartásba vétel

b) a nyilvántartás tartalmának módosítása, valamint

c) a nyilvántartásból való visszavonás

iránti kérelmet.



2019. június 16.

A 4. vasúti csomag bevezetése 

Magyarország 

2020. június 16.



A járműengedélyezés eljárásrendje – a jövő 



A 4. Vasúti Csomag

Műszaki 
pillér

2016/797 átjárhatósági 
irányelv

2016/798 
vasútbiztonsági irányelv

2016/796 rendelet - ERA

Politikai 
pillér

2016/2338 rendelet: -
vasúti személyszállítási 

közszolgáltatásról

2016/2370 irányelv -
belföldi vasúti 

személyszállítási 
szolgáltatások piacának 

megnyitásáról



Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége feladatai

▪ Adja ki az ún. egységes vasútbiztonsági engedélyt azon vállalkozó vasúti 

társaságok tekintetében, amelyek szolgáltatási területe egy vagy több 

tagállamra terjed ki. 

▪ Adja ki a forgalombahozatali járműengedélyt és a járműtípus-engedélyt

KIVÉTEL: amennyiben a jármű(vek) alkalmazási területe csupán egy 

tagállamon belüli hálózatra vagy hálózatokra korlátozódik és a kérelmező 

ezt kifejezetten kéri, akkor az adott tagállam nemzeti biztonsági hatósága 

jár el 

Az ERA a tevékenységébe az érintett nemzeti biztonsági hatóságokat bevonja 

→ együttműködési megállapodásokat köt velük. 



A nemzeti biztonsági hatóság feladatai

▪ vezeti a jármű- és pályanyilvántartásokat, 

▪ ha a „szolgálati terület/alkalmazási terület” az adott tagállamon belüli, 

és a kérelmező kifejezetten ezt kéri, akkor a nemzeti biztonsági 

hatóság jár le a forgalombahozatali járműengedély és a járműtípus-

engedély tekintetében. 

▪ az együttműködési megállapodás keretein belül „bedolgozik” az ERA-

nak. 



Változások a törvényi előírásokban



A 4. vasúti csomag átültetése

A 4. vasúti csomag jelentős számú vasúti jogszabályt érint. 

A fontosabbak: 

▪ a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, 

▪ a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, 

▪ a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és 
hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet, 

▪ a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási 
rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési 
eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet. 

A 4. vasúti csomag tervezett átültetési határideje: 

2019. december 31. 



Köszönöm 

a megtisztelő figyelmet!


