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A Magyar Vasúti Hivatal 134/2007. számú határozata
Elrendelem, hogy a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt.
62.) az általa készített, a magyarországi nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat
igénybevételének feltételeiről szóló Hálózati Üzletszabályzatot a 7. sz. módosításának a
szolgáltatástartalom-változást előidéző, 3.2.1. mellékletre vonatkozó része hatályon kívül
helyezésével
módosítsa.
A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a jelen határozatban foglalt kötelezettségének e
határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül köteles eleget tenni, a megtett
intézkedésekről a Hivatalt az intézkedést követő 5 napon belül tájékoztatni köteles. Felhívom
figyelmét, hogy amennyiben kötelezettségének – felróható módon – határidőben nem tesz
eleget, egymillió forintig terjedő, ismételten is kiszabható eljárási bírsággal sújtható.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de jogszabálysértésre hivatkozással bírósági
felülvizsgálata kérhető. A keresetlevelet három példányban a Magyar Vasúti Hivatalnál a
felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy
ajánlott küldeményként postára adni.
Indokolás
A Magyar Vasúti Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2007. október 30. napjával hivatalból
piacfelügyeleti eljárást indított a Hálózati Üzletszabályzat (a továbbiakban: HÜSZ)
szolgáltatástartalom-változást eredményező 7. sz. módosításának jogszerűsége tárgyában, az
alábbiak következtében.
A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. (a továbbiakban: VPE) 2007. augusztus 24-én kelt
levelében arról értesítette a Hivatalt, hogy a HÜSZ 7. sz. módosításának tervezetét a
honlapjukon nyilvánosságra hozzák, és a módosítás tervezetével kapcsolatosan a beérkezett
észrevételek alapján egyeztetést tartanak.
A HÜSZ 7. sz. módosítása tervezetének – többek között – részét képezte a „Kimutatás
forgalomszabályozási szempontból az osztott munkaidőről” című 3.2.1. sz. melléklet
szolgáltatástartalom-változást eredményező módosítása is.
A Hivatal képviselői a VPE által a HÜSZ 7. sz. módosításának tervezetével kapcsolatosan,
2007. szeptember 17-én tartott egyeztetésen részt vettek, és kifejtették a Hivatal álláspontját,
amely szerint a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat igénybevételi feltételeinek
szolgáltatástartalom-változást előidéző módosítása csak abban az esetben tekinthető
jogszerűnek, ha annak a pályahálózat működtetésének költségeire gyakorolt hatását a VPE

megvizsgálja, és azt a pályahálózat-hozzáférési díjban érvényesíti. Az egyeztetésről
jegyzőkönyv készült.
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 55. § (4) és
(5) bekezdései, valamint 3. sz. mellékletének I. pontja szerint a hálózat-hozzáférési díjszabási
rendszernek ösztönöznie kell a hozzáférésre jogosultak lehető legkisebb költséggel való
kiszolgálását. Az alapszolgáltatások díját úgy kell megállapítani, hogy az a szolgáltatás
igénybevételéhez közvetlenül kapcsolódó költségeket, ráfordításokat tükrözze. Ilyen
alapszolgáltatásnak minősül a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatnak a biztosított
kapacitásnak megfelelő, árutovábbítás, személyszállítás, illetőleg vontatás céljára történő
rendelkezésére bocsátása, továbbá a nyílt vonalak, a forgalmi vágányok, a kitérők, a
vágánykapcsolatok, a műtárgyak, a különböző nyomtávok közötti átrakást szolgáló
berendezések, valamint a jelző és biztosító berendezések használatának e kereteken belül
történő biztosítása, a vasúti járműforgalom lebonyolításáról történő gondoskodás, ideértve az
ahhoz szükséges eszközök és adatok kezelését, illetve továbbítását.
A Vtv. 62. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a GyőrSopron-Ebenfurti Vasút Zrt. által működtetett vasúti pályahálózat esetében a hozzáférésre
jogosult által fizetendő hálózat-hozzáférési díjak összegének meghatározására vonatkozó
feladatot a VPE látja el, mely hálózat-hozzáférési díjakat a VPE a Vtv. 59. § (1) bekezdés b),
valamint 62. § (2) bekezdés b) pontjai alapján a HÜSZ-be köteles foglalni.
A VPE a Hivatalnak a HÜSZ 7. sz. módosításával kapcsolatosan előzetesen jelzett, a
módosítás
Budapest, 2007. november 15. jogszerűségére vonatkozó álláspontját nem vette figyelembe, a
7. sz. módosítást a vasúti társaságok egyeztetés során tett észrevételeinek
figyelembevételével, de a szolgáltatástartalom-változást továbbra is magába foglaló módon,
2007. október 13. napjával hatályba léptette úgy, hogy a módosítás pályahálózat
működtetésének költségeire gyakorolt hatását nem vizsgálta meg, és ebből kifolyólag annak a
hálózat-hozzáférési díjban történő érvényesítését sem végezte el. A VPE a 7. sz. módosítás
hatályba léptetéséről szóló értesítése keretében tájékoztatta a Hivatalt arról, hogy a
módosításokkal bekövetkező költségváltozás hálózat-hozzáférési díjrendszerre gyakorolt
hatásának elemzését majd a szükséges adatok bekérését követően kezdik meg.
A Vtv. 59. § (1) bekezdése alapján a Magyar Vasúti Hivatal a Hálózati Üzletszabályzatot
megvizsgálhatja, és ha annak tartalma ellentétes a Vtv.-ben foglaltakkal, módosítását
határozattal hivatalból elrendeli.
A fentiekre tekintettel elrendeltem a HÜSZ módosítását a 7. sz. módosítás 3.2.1. sz.
mellékletre vonatkozó részének hatályon kívül helyezésére vonatkozóan, figyelemmel arra,
hogy a Vtv. hivatkozott rendelkezései alapján a HÜSZ szolgáltatástartalom-változást
eredményező mindenfajta módosítása csak abban az esetben tekinthető jogszerűnek, ha annak
a költségekre gyakorolt hatása megvizsgálásra és – a módosítás hatályba léptetésével
egyidejűleg – a hálózat-hozzáférési díjakban érvényesítésre kerül, ellenkező esetben ugyanis
fennáll a veszélye annak, hogy a szolgáltatás tartalmának megváltoztatása változatlan díjak
mellett sérti a lehető legkisebb költséggel való kiszolgálás elvét.
A határozatban foglalt döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése és a

Vtv. 59. § (1) bekezdése alapján, a Vtv. 73. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított
hatáskörömben eljárva hoztam meg. A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a Ket. 109. §
(1) bekezdése és a Vtv. 69. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.
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