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A módosítás érvényes: 2022. április 23. 
A módosítás hatályos: 2022. árpilis 23. 
 
 

TÖRZSSZÖVEG 
 

1. 1.5.1 A Hálózati Üzletszabályzat hatálya 
 
A pont az alábbiak szerint módosul:  
 
Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2022. április 23. 0:00 órától 2022. december 10-én 24:00 óráig 
hatályos. 
 

MELLÉKLETEK 
 

2. 4.5.6 sz. melléklet A közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó 
rakodóterületek igénybevételének feltételei 

 
A mellékletben az alábbi új bekezdés került felvételre:  
 
Rakodóvágány biztosítási idő 
 
A rakodóvágány biztosítási idő a kiutaló döntésben szereplő, vasúti járművek ki /berakására 
meghatározott maximális időintervallum, amely magában foglalja a járművek rakodóhelyre 
történő beállításának, valamint az onnan történő kihúzásának technológiai idejét is. 
 
A rakodóvágány biztosítási idő kezdete a közforgalmú rakodóvágányokhoz és a hozzájuk 
tartozó rakterületekhez való hozzáférés igénybevételében meghatározott időpont.  
 
A vasúti járművek közforgalmú rakodóvágányra történő beállítását a kiutaló döntésben 
megadott rakodóvágány biztosítási idő kezdetekor lehet megkezdeni, a járművek kihúzását a 
rakodóvágány biztosítási idő végéig be kell fejezni. 
 
A pályahálózat-működtető a rakodást befejezettnek tekinti amennyiben a hozzáférésre 
jogosult valamennyi járművét a közforgalmú rakodóvágányról kihúzta.  
 
Azon rakodóterületek esetén, amelyekre vonatkozóan a HÜSZ 7.3.1.1. sz. melléklete a 
Korlátozások, megjegyzések oszlopában az igénybevehetőség valamely napszakra 
korlátozódik, folyamatos rakodásnak tekintendőek a terv szerint közvetlenül a korlátozás 
kezdetét megelőzően befejeződő, és közvetlenül a korlátozás befejezését követően kezdődő 
rakodóterület foglalások. 1 

 
1 A 7.3.1.1. sz. melléklet Korlátozások, megjegyzések oszlopában szereplő napon belüli korlátozások kezelésére a Menetvonal-
igénylő informatikai rendszer továbbfejlesztése kerül megvalósításra, amelynek megvalósulását követően a korlátozással érintett 
rakodóterületek esetén is lehetővé válik a rakodás folyamatos, több napra történő megrendelése, a rakodási idő a rakodási 
korlátozásban szereplő időintervallummal meghosszabbodik. A fejlesztés éles üzembe helyezését követően a jelölt szabály 
hatályát veszti, a Hálózati Üzletszabályzatból törlésre kerül. 
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3. 2.2.2-1 sz. melléklet - Magyarország és a szomszédos államok közti határátmenetek 
 
A melléklet az alábbiak szerint módosul: 
 

Viszonylat

Szomszédos 

pályavasútra 

érvényes 

utasításeltérés

A magyar 

határállomás

A magyar határállomás 

pályahálózat-

működtetője

A szomszédos államban 

fekvő határállomás

A szomszédos államban 

fekvő határállomás 

pályahálózat-működtetője

Forgalomszabályozási 

szempontból figyelembe vett 

üzemidő

MÁV Zrt.

 

Magyarország - 

Szerbia
Kelebia MÁV

Subotica 

(Суботица)/Szabadka
IŽS a.d. 00.00-24.00

Magyarország - 

Szerbia 
Röszke MÁV Horgoš (Хоргош)/Horgos IŽS a.d.

06.00-17.00

 - 

Összeállítás a MÁV 

Zrt. és a IŽS 

Jelzési és 

Forgalmi 

Utasításainak 

eltérő 

rendelkezéseiről  
Magyarország - 

Románia
Lőkösháza MÁV Curtici/Kürtös CFR 00.00-24.00

Magyarország - 

Románia
Kötegyán MÁV Salonta/Nagyszalonta CFR

03.50-23.30

03.40-23.40

Magyarország - 

Románia
Biharkeresztes MÁV Episcopia Bihor/Biharpüspöki CFR 00.00-24.00

Magyarország - 

Románia
Nyírábrány MÁV Valea lui Mihai/Érmihályfalva CFR

03.40-23.40

00.00-24.00

Magyarország - 

Románia
Tiborszállás MÁV Carei/Nagykároly CFR 03.00-23.00

Ideiglenes 

összeállítás a MÁV 

és a CFR Jelzési 

és Forgalmi 

Utasítások eltérő 

rendelkezéseiről
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Viszonylat

Szomszédos 

pályavasútra 

érvényes 

utasításeltérés

A magyar 

határállomás

A magyar határállomás 

pályahálózat-

működtetője

A szomszédos államban 

fekvő határállomás

A szomszédos államban 

fekvő határállomás 

pályahálózat-működtetője

Forgalomszabályozási 

szempontból figyelembe vett 

üzemidő

MÁV Zrt.

 
Magyarország - 

Szlovákia
Sátoraljaújhely MÁV Slovenské Nové Mesto/Újhely ŽSR 00.00-24.00

Magyarország - 

Szlovákia
Hidasnémeti MÁV Čaňa/Hernádcsány ŽSR 00.00-24.00

Magyarország - 

Szlovákia
Bánréve MÁV Lenartovce/Sajólénártfalva ŽSR

03.30-23.30

03.45-23.45

Magyarország - 

Szlovákia
Somoskőújfalu MÁV Fil'akovo/Fülek ŽSR 00.00-24.00

Magyarország - 

Szlovákia
Ipolytarnóc MÁV Lučenec/Losonc ŽSR 03.30-23.30

Magyarország - 

Szlovákia
Nógrádszakál MÁV Malé Straciny/Kishalom ŽSR 03.30-23.30

Magyarország - 

Szlovákia
Szob MÁV Štúrovo/Párkány ŽSR 00.00-24.00

Magyarország - 

Szlovákia
Komárom MÁV Komárno/Révkomárom ŽSR 00.00-24.00

Kivonat a ŽSR Ž1 

"Vasúti üzemvitel 

szabályzata" 

utasításából a ŽSR 

igazgatása alatt 

lévő, a MÁV Zrt-

vel érintkező 

határállomások és 

határvonalak 

forgalmi 

szolgálata 

végrehajtásához

 


