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A MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. Forgalomirányítási Központjainak elérhetősége
Fontosabb fogalmak magyarázata
A hálózat-hozzáférési szerződés általános feltételei
Kapacitás-foglalási keretszerződés mintája- MÁV Zrt.
Kapacitás-foglalási keretszerződés mintája- GYSEV Zrt.
Az országos törzshálózati és az országos mellékvonali vasúti pályák
A kombinált forgalom szállítóegységeinek továbbítási feltételei - MÁV Zrt.
A kombinált forgalom szállítóegységeinek továbbítási feltételei - GYSEV Zrt.
Figyelőszolgálat kötelezettsége a mozdonyon
Magyarország és a szomszédos államok közötti határátmenetek
A MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. közötti pályavasúti határpontok

3.2.2-3

A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatok és iparvágányok

3.3.1.1

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői

3.3.1.3

Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése,legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők MÁV Zrt.
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Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése,legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők GYSEV Zrt.
Rakszelvények és ezek méretei
Vasúti pályaszakaszok ívviszonyaira vonatkozó információk hozzáférhetősége
A villamosítás rendszere
A MÁV Zrt. Nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatán lévő vasúti alagutak
Kimutatás a pályahálózaton a 2019-2020. menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési
munkákról
Szolgálatszünetelésben érintett szolgálati helyek
Vasúti járműmérlegek
Üzemanyag vételező helyek
Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.
Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - GYSEV Zrt.
A nem pályahálózat működtetők által üzemeltetett kiszolgáló létesítmények egységes sablonja
Várható infrastruktúra-fejlesztési munkák a 2020-2021. menetrendi évet követő években
A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés folyamata a jogszabályi előírásoknak megfelelően tevékenységelhatárolás szerint
Alap-, járulékos-, kiegészítő- és mellékszolgáltatások igénylése
Üzleti és forgalmi vonatnemek vonatkategóriákba sorolása
A MÁV Zrt. tulajdonában lévő közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek
igénybevételének feltételei
A vasúti pályahálózat kapacitás-elosztásának folyamata
Pályakapacitás-igénylés a vasúti pályahálózat karbantartási, felújítási és fejlesztési munkáihoz
A MÁV Zrt-nél a rendkívüli- egyedi, különleges szabályozást igénylő -küldemények igénylésének, megrendelésének
rendje
A GYSEV Zrt-nél a rendkívüli- egyedi, különleges szabályozást igénylő küldemények igénylésének,
megrendelésének rendje
Állomási tolatómozdony és tolatószemélyzet rendelkezésre állása
Vonatelőkészítés GYSEV Zrt.
Személyzet biztosítása mérlegeléshez
Vasúti jármű műszaki vizsgálata
Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység
Díjképzési Módszertan
Díjszámítási Dokumentum
Szegmenslista
Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.
Szolgálati hely és vonalkategóriák GYSEV Zrt.
Teljesítményösztönző Rendszer

