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1. Általános tudnivalók 

 
A Magyar Államvasutak ZRt. normál nyomtávú és az Ukrán Vasutak széles nyomtávú 
pályahálózata Záhony átrakó körzetnél csatlakozik egymáshoz.  
Záhony átrakó körzet a magyar-ukrán határon az eltérı nyomtávolságú pályahálózatok  
közötti kölcsönös átjárhatóságot biztosító, komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújtó 
egység.  
Az átmenı vasúti forgalmat az eltérı nyomtávú vasúti kocsik közötti áruátrakással, vagy  
a jármővek futómővének átszerelésével biztosítják.  
A vasúti infrastruktúrához való megkülönböztetés nélküli, nyílt hozzáférés biztosítása 
céljából 2006. január 1-jétıl Záhony átrakó körzetben az elıbbi tevékenységek a 
pályahálózat mőködtetıjének szolgáltatásai közé tartoznak. 

Cím: MÁV ZRt. Záhonyi Pályavasúti Területi Központ  

4625 Záhony, Európa tér 12.  

Távbeszélı: + 36 45 / 425 – 132 

Távmásoló: + 36 45 / 425 – 212 

e-mail:  port@zahony-port.hu 

 
 

2. Hozzáférés a hálózathoz 
 

A Záhonyi átrakó körzetet a 100 sorszámú Budapest – Záhony államhatár és a 111 
sorszámú Mátészalka – Záhony vonalak határolják.     
Ezekbıl a vonalakból kiágazó 274 a – i sorszámú normál nyomtávú és 400 a – l sorszámú 
széles nyomtávú vonalak, illetve az ezen vonalakon található szolgálati helyek Záhony 
átrakó körzethez tartoznak. A vonalak részletes felsorolása a HÜSZ I. rész 3.1 sz. 
mellékletében található.  
A Záhonyi átrakó körzet normál- és széles nyomtávolságú vonalainak igénybevételéhez, 
valamint az eltérı nyomtáv miatti egyéb tevékenységek végzésére a MÁV ZRt. 
Pályavasúti Üzletág Értékesítési Osztályával kötött pályahasználati szerzıdésen kívül a 
Záhonyi Pályavasúti Területi Központjával is szolgáltatási szerzıdést kell kötni. 
 
 

3. Vasúti infrastruktúrára vonatkozó adatok 
 

Záhony átrakókörzet vasúti infrastruktúrájának adatait a hálózati üzletszabályzat 3. 
fejezete és annak mellékletei, ill. függelékei tartalmazzák. 
 
 

4. A szolgáltatási kapacitás elosztása 
 
A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó igényeket a VPE Kft-hez kell írásban 
benyújtania. A szolgáltatás-igénylés nyomtatvány mintáit féléves megrendelésre a 4.1 és 
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4.2., havi megrendelésre a 4.3., át-, le- és felrakás megrendelésére a 4.4 sz. mellékletek 
tartalmazzák.  

Az igényelt szolgáltatási kapacitás elosztásával összefüggı viták rendezésére hatáskörrel 
rendelkezı szervezetek: 

a) Egyeztetési igény esetén:  

Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft (VPE) 

Budapest, Teréz krt. 62., H-1066 

Távbeszélı::  36-1-511-7268 

                      36-1-511-4670 

Távmásoló:    36-1-332-8025 

        36-1-511-7220 

e-mail: oss@vpe.hu 

b) A VPE által hozott döntéssel  szemben benyújtott kérelem elbírálására jogosult 

szerv: 

Magyar Vasúti Hivatal 

 
A szolgáltatás-igénylés határidıi 
 
a.) Az éves menetrendi idıszakhoz kapcsolódó határidık 
 
Féléves megrendelés 
Az igénylı az év elsı félévére minden év december 15-ig , illetve a második félévre 
június 20. napjáig köteles írásban megrendelni az általa igénybe venni kívánt 
szolgáltatásokat havi bontásban (4.1 és 4.2 sz. melléklet). 
A Záhonyi Pályavasúti Területi Központ (a továbbiakban Záhonyi PTK) a féléves 
megrendelés kézhezvételétıl számított 8 napon belül írásban köteles jelezni, ha az 
igénylı által kért szolgáltatásokat nem, vagy nem a kívánt mértékben tudja teljesíteni.  

 
Havonként pontosított megrendelés 
Az igénylı minden hónap 20. napjáig a következı hónapra vonatkozóan pontosítja a 
féléves megrendelésében közölt adatokat (4.3 sz. melléklet). A pontosított adatok 
közlésével egyúttal garanciát vállal arra, hogy a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez 
szükséges mennyiségő, típusú és minıségő normál nyomtávú kocsit biztosítja. 
A Záhonyi PTK a havonként pontosított megrendelést 3 munkanapon belül írásban 
visszaigazolja.  

 
b.) Eseti igények (havi pótkiajánlások) 
Az Ukrán Vasutak (UZ), illetve az Orosz Vasutak (RZD) által hóközben felajánlott 
széles nyomtávú kocsik fogadása csak az igénylı és a Záhonyi PTK közti egyeztetés 
alapján történhet meg.  
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A tételes megrendelés  
A havi megrendelésben szereplı lekötött kapacitások alapján a szállítmányonkénti 
megrendelést az igénylı a 4.4 sz. melléklet szerinti megrendelı alapján adja át, melyen 
a Záhonyi PTK képviselıje aláírásával elismeri a szállítmány átvételét. 
Azonos feladótól egy átvevı részére azonos rendeltetési állomásra továbbítandó tömeg 
áruk (érc, szén, vegyianyagok stb.) esetében kocsijegyzék csatolásával egy 
megrendelı lapon több kocsi átrakása is megrendelhetı. 
Az igénylı a 4.4 sz. melléklet átadásával megrendeli az átadott  széles nyomtávú 
kocsik határforgalomban történı közlekedtetését, a széles nyomtávú kocsik 
rakodóhelyre történı kiszolgálását, valamint az átrakáshoz szükséges normál kocsik 
rakodóhelyen történı kiszolgálását.  
Amennyiben az átrakás helye nem a Záhonyi PTK telephelyén van, abban az esetben a 
szállítmányt az igénylı a 4.5.számú melléklet szerinti megrendelı alapján adja át, 
melyen a Záhonyi PTK képviselıje aláírásával elismeri a szállítmány átvételét. A 
Záhonyi PTK ezen kocsik kiállítását a megrendelés átadását követı 8 óra után 
közlekedı kiszolgáló menettel biztosítja. A megrendelt szolgáltatást teljesítését 
kiszolgáláskor az átvevı képviselıje a dátum és idıpont feltüntetésével, valamint 
aláírásával igazolja. 

 
Az igények megrendelésének módosítása 

 
 Féléves megrendelések módosítása 

A féléves megrendelés módosítására lehetıséget biztosít, minden hónap  20 - ig a 
„havonként pontosított megrendelés” benyújtása.  

 
A havonként pontosított  megrendelés  módosítása 
Az igénylı a Záhonyi PTK által visszaigazolt, havonként pontosított megrendelését 
lemondási díj felszámolása nélkül legkésıbb a tervezett teljesítést megelızı nyolcadik 
munkanap15.00 óráig írásban (telefax, e-mail) módosíthatja, illetve lemondhatja. 
A módosítás új eseti megrendelésnek minısül, amit a Záhonyi PTK köteles 
visszaigazolni.  

 
Az eseti megrendelések módosítása, lemondása 
Az igénylı az eseti megrendeléseit lemondási díj felszámolása nélkül legkésıbb a 
tervezett teljesítést megelızı nyolcadik munkanap 15.00 óráig írásban (telefax, e-mail) 
módosíthatja, illetve lemondhatja. 

 
Lemondási díj 

 
Amennyiben az igénylı a havonkénti megrendelésében illetve az eseti 
megrendeléséiben megrendelt szolgáltatásokat nem a megrendelésben foglalt 
mennyiségben veszi ténylegesen igénybe, és az elıírt határnapig a megrendelést nem 
módosította, illetve nem mondta le köteles a Záhonyi PTK részére lemondási díjat 
fizetni. A lemondási díj mértéke azonos az igénybe nem vett szolgáltatás díjának 10%-
ával. 
A lemondási díj havonta, a tárgyhónapot követı  10. napig elkülönítetten kerül 
számlázásra. 
2006. évben lemondási díj nem kerül felszámításra. 
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A Záhonyi PTK által egyidejőleg teljesítendı rakodási mennyiségek 
 
A 4.6 sz. melléklet tartalmazza árunemenként azokat a napi átrakási mennyiségeket, 
amelyeket a Záhonyi PTK egyidejőleg teljesíteni képes. 
A 4.6 mellékletben megjelölt mennyiségekre vonatkozó megrendelések 
visszaigazolását a Záhonyi PTK csak az igénylıvel elıre egyeztetett ütemezett 
karbantartási munkák, baleset, súlyos üzemzavar vagy vis maior esetén utasíthatja 
vissza.  

 
5. Szolgáltatások 

 
 

5.1 Széles nyomtávon nyújtott szolgáltatások  
 
A körzet mőködési területén az államhatár és Eperjeske-Rendezı pu. fogadóvágányai 
között tehervonatok (a határforgalmi megállapodás szerint átállító vonatok) 
közlekednek.  
A körzet mőködési területén lévı kezelési helyek ( rakodóhelyek, rendezı 
pályaudvarok ) közötti elegymozgatás tehervonatokkal és menetekkel történik, 
amelyek díjszámítási szempontból kiszolgáló meneteknek minısülnek.  
 
5.1.1 Széles nyomtávolságú határforgalomban érkezı és induló tehervonat 
(átállító vonat) közlekedtetése:  
Vonatonként egyszer felszámításra kerül az induló/célállomás használati díj, a 
menetvonal-biztosítási díj, a közlekedtetési díj és a rendezés célú tolatási díj. (HÜSZ I. 
rész 6.1-4 sz. melléklet)  
 
5.1.2 Széles nyomtávolságú kocsi kiszolgálás:  
Tartalmazza kiszolgáló menetenként a kiszolgáló menetek összeállítását, 
közlekedtetését, a kocsik iparvágányra, illetve átrakó vágányra történı beállítását (nem 
beleértve a kocsik külön igény szerinti sorrendben történı beállítását, ez külön 
megállapodás tárgya).  
Kiszolgáló menetenként felszámításra kerül a kiszolgálás célú állomáshasználati díj és 
a kiszolgálás célú tolatási díj. (HÜSZ I. rész 6.1-4 sz. melléklet) 

 
 

5.2 Normál nyomtávolságú kocsik kiszolgálása:  
A HÜSZ I. rész szerinti szabályok és díjak szerint. 

 
  
  5.3 Rakodási tevékenység  

Az átrakási díj árunemenként került megállapításra. Tartalmazza a küldemény átrakási 
és azzal szorosan összefüggı tevékenységek (pl.: rakományrögzítés, párnafázás, stb. a 
Rakodási Szabályok szerint) díjait, nem beleértve a megrendelı által kért, külön 
szolgáltatásként elvégzett, rakodás közbeni vagy utáni logisztikai tevékenységeket 
(pl.: válogatás, egységrakomány képzés, ácsolat készítés, stb.). 
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5.4 A tengelyátszerelés  
A tengelyátszerelés során a széles nyomtávolságú kocsi forgóvázait kicserélik a  MÁV 
ZRt. Pályavasúti Üzletág tulajdonában lévı normál nyomtávolságú forgóvázakra. A 
tengelyátszerelési díj magában foglalja a kocsik forgóvázainak át- és visszaszerelését, 
továbbá a kocsik tengelyátszerelés utáni mőszaki vizsgálatát. Külön díj kerül 
megállapításra a normál nyomköző forgóvázak használatáért, valamint a széles 
nyomtávolságról átszerelt középütközıs kocsikhoz közvetítı kocsiként hozzárendelt 
kocsik használatáért. 
 

 5.5 Mérlegelés 
 Külön megrendelésre a kocsik mérlegelésének elvégzését tartalmazza. 
 
 5.6 Pályahasználati díjrendszeren kívül esı pályavasúti szolgáltatások 
 

5.6.1. Széles nyomtávolságú kocsik határállomási kezelés (fuvarokmánnyal be- ill. 
kilépı kocsik esetén):  
Tartalmazza a kocsik és küldemények átadását, átvételét, határállomási vám elé állítási 
tevékenységet (nem beleértve a szabad forgalomba helyezést), a magyar és ukrán 
hatósági szervek értesítését, fuvarokmányok kezeltetését (nem beleértve a 
mintavételezésben való közremőködést). 
A részletekrıl a Záhonyi Pályavasúti Területi Központjával kötött szolgáltatási 
szerzıdésben kell megállapodni. 

 
5.6.2. Széles nyomtávolságú kocsi használata:  
Tartalmazza a PPV szerinti kocsibér összegét, valamint a nyilvántartás és a 
leszámolási tevékenység díját. Részletesen a Záhonyi PTK –val kötött szolgáltatási 
szerzıdésben  kerül meghatározásra. Ezt a szolgáltatást az OSZZSD / PPV – tagsággal 
nem rendelkezı vállalkozó vasúttársaságoknak kell igénybe venni. 
 A részletekrıl a Záhonyi Pályavasúti Területi Központjával kötött szolgáltatási 
szerzıdésben kell megállapodni. 

 

 

6. Díjak 
 

Az átrakási ,tengelyátszerelési, forgóváz-és közvetítıkocsi használati, valamint 
mérlegelési díjakat a vállalkozó vasúti társaságokkal kötött szolgáltatási szerzıdés 
tartalmazza. 
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