1. sz. melléklet

MÁV Zrt. által nyújtható Egyedi szolgáltatások
igénylő, ajánlatadó és megrendelő lapja
Szolgáltatásigénylő tölti ki
2.1. Szolgáltatásigénylő neve, cégbélyegző

MÁV Zrt. tölti ki !
1.1 Igénylésazonosító:

2.2. Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Telefon:
Email:

1.2 Területi
Igazgatóság

sorszám

2.3. Az igénylés tárgya, pontos leírása

A szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatás
mennyisége

Megjegyzés

Szolgálati hely
megnevezése

Szolgáltatás kezdete
kódja

Év

Hó

Nap Óra Perc

Szolgáltatás vége
Év

Hó

Egység

Egység ár

Díj

Megjegyzés

Nap Óra Perc
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Összesen (Ft,-)

0 Ft

MÁV Zrt. (név, bélyegző, aláírás)

dátum:.

Szolgáltatásigénylő tölti ki!
5. Megrendelés
A fentiek szerint a szolgáltatást a fenti díjért megrendelem.
Szolgáltatásigénylő (név, bélyegző, aláírás)
dátum:
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TERÜLETI ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁK ELÉRHETŐSÉGEI
Pályavasúti területi igazgatóság Budapest
Cím:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:

1087 Budapest, Kerepesi út 3.
Jakab Dóra
06 1 511 15 54
06 1 511 13 38
jakab.dora@mav.hu

Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:

Szarvas Csaba
06 1 511 15 39
06 1 511 13 38
szarvas.csaba@mav.hu

Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
Fax szám:
E-mail cím:

Gazsó Orsolya
06 1 511 71 34
06 1 511 13 38
gazso.orsolya@mav.hu

Pályavasúti területi igazgatóság Miskolc
Cím:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:

3530 Miskolc, Szemere u. 26.
Cziráné Angel Edina
06 1 514 17 20
06 1 514 10 42
czirane.angel.edina@mav.hu

Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
Fax szám:
E-mail cím:

Gönczi István
06 1 514 11 27
06 1 514 10 42
gonczi.istvan@mav.hu

Pályavasúti területi igazgatóság Debrecen
Debreceni terület (Záhonyi körzet kivételével)
Cím:
4024 Debrecen, Piac u. 18.
Kapcsolattartó neve: Tóthné Csontos Edina
Telefonszám:
06 1 513 11 19
Fax szám:
06 1 513 18 57
E-mail cím:
tothne.csontos.edina@mav.hu

Cím:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
Fax szám:
E-mail cím:

Záhony körzet
4625 Záhony, Európa tér 12.
Horváth Zita
06 1 513 34 05
06 1 513 33 72
horvath.zita@mav.hu

Pályavasúti területi igazgatóság Szeged
Cím:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 28-30.
Horváth-Zsikó Ildikó
06 1 516 13 48
06 1 516 86 23
horvath.zsiko.ildiko@mav.hu

Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:

Kovács Endre
06 1 516 14 41
06 1 516 86 23
kovacs.endre@mav.hu

Pályavasúti területi igazgatóság Pécs
Cím:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:

7623 Pécs, Szabadság u. 39.
Mészáros Szabina
06 1 515 16 45
06 1 515 11 73
meszaros.szabina@mav.hu

Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:

Pintér János Miklós
06 1 515 16 46
06 1 515 11 73
pinter.janos.miklos@mav.hu

Pályavasúti területi igazgatóság Szombathely
Cím:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.
Nagy János
06 1 517 13 89
06 1 517 10 05
nagy.janos12@mav.hu

Kapcsolattartó neve: Gárdonyi István
Telefonszám:
06 1 517 13 27
Fax szám:
06 1 517 10 05
E-mail cím:
gardonyi.istvan@mav.hu
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Megrendelőlap
a „szolgálati menetrend kézbesítése szolgáltatás” nyújtására
Alulírott……………………………………………a ………………………………………………
vasúti társaság nevében megrendelem a MÁV Zrt-től a szolgálati menetrendek vonataink részére
történő kézbesítését.
A megrendelés időtartama:
…………év………..hó………napjától
…………év………..hó………napjáig tart.

…………………………, ………..év……hó……nap

…………………………………………
Vasúti társaság képviselője

A MÁV Zrt. a megrendelésben foglalt szolgáltatást…………………...tól …………………..ig
elvállalta.
…………………………………………
MÁV Zrt. képviselője

A megrendelést a MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Szolgáltatások Igazgatósághoz
(ertekesites.palyavasut@mav.hu) kell benyújtani.
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Igénylőlap üzemi vonat megrendeléséhez
MÁV Zrt.
1. Az igénylő adatai
Megnevezése:
Címe:
PV kódja:

#

#

Nyilvántartási szám:
Ügyintéző neve:
Telefonszáma:
Telefax száma:
2. Az üzemi vonat megrendelés jellege
Hivatkozási szám:

Területi diszpécserek TELEFAX számai
pályalétesítmény diszpécser
villamos diszp.
Budapest
(06/1) 511 04
1202
46 (06 /1) 333 60 80
(06/1) 511 19 23
Miskolc
(06/1) 514 10
1444
07
Debrecen
(06/1) 513 16
1272
51
Szeged
(06/1) 516 11
1161
60
Pécs
(06/1) 515 26
1252
22
Szombathely (06/1) 517 12
1524
22 (06/1) 517 10 02
3. A közlekedés adatai
Tervezett indulási dátuma:

2 0

/

/

Megrendelés

Indulási áll.:

Ind. idő:

:

Megrendelés rendkívüli esemény miatt

Érkezési áll.:

Érk. idő:

:

Lemondás

Útvonal:

VPE iktató sz.: 20

/

Megjegyzés:

Munkavégzés, hibaelhárítás

szolg.helytől:
szolg.helyig:

4. Az üzemi vonat adatai:
Vonó, illetve
saját erejű jármű
Jármű pályaszám
típusa
Kapcsolt jármű(vek)

Összesen:

Közlekedési
engedély száma

Legnagyobb Tömeg Hossz
A jármű
sebesség
tulajdonos neve
km/h
tonna
m

Vontató jármú személyzet társasága:

Kapcsolt járművek (db):

-

-

5. Megrendelő igazolja, hogy:

fékszázalékok:
Gy. fék %
L. fék %
állvatart.%
- a közlekedés a MÁV Zrt. megrendelésére a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton elvégzendő munkákhoz szükséges,
- az üzemi vonat járműszemélyzete rendelkezik a vasúti pályán való közlekedéshez szükséges érvényes szakmai vizsgával és megfelel az egyéb
előírt szakmai-biztonsági követelményeknek,
- a közlekedtetni kívánt járművek közlekedési engedéllyel, érvényes hatósági típus és üzembe helyezési engedéllyel, vagy ennek hiányában a
vonat közlekedési útvonalára érvényes futási bizonylattal rendelkeznek,
- a vonat megfelel a szerelvény összeállítási, sebességi és egyéb előírt műszaki, forgalombiztonsági követelményeknek, rendkívüli küldemény
esetén rendelkezik külön engedéllyel,
- az üzemi vonaton csak a kezelő- illetve munkavégző személyzet tartózkodik, a 2005. évi CLXXXVIII. Vasúti Törvény szerinti
személyszállítás és árufuvarozás nem történik,
- rendelkezik felelősségbiztosítással.
6. Feltételek:
- az üzemi vonat üzemeltetője az általa okozott kárért teljes felelősséggel tartozik,
- az üzemi vonat üzemeltetője Menetlevelet köteles vezetni.
7. Dátum

20

. év

hó

nap

Az üzemi vonat üzemeltetője az 5. pontban leírtakat
igazolja és a feltételeket elfogadja.

Az igénylő aláírása, PH

A MÁV Zrt. területi diszpécsere tölti ki!

Visszaigazolás
Az üzemi vonat megrendelés elfogadva, a VPE Kft. rendszerében rögzítve. * VPE Kft. iktató száma: 20
Az üzemi vonat megrendelés elutasítva a VPE Kft. által. * VPE Kft. iktató száma: 20

/

/

Az üzemi vonat lemondása a VPE Kft. rendszerében rögzítve. *
Elutasítva. Az igény nem minősül pályavasúti célú üzemi vonatnak. *
Elutasítva. A megadott adatok nem elégségesek. Kérjük pótolni. *
* a megfelelő szöveg előtt X jelölendő

MÁV Zrt. diszpécser aláírása, PH
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Kitöltési útmutató a „Igénylőlap üzemi vonat megrendeléséhez” című
nyomtatványhoz.

A kitöltött nyomtatvány alapfeltétele annak, hogy az üzemi vonat közlekedéséhez a MÁV Zrt.
a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. (továbbiakban: VPE Kft.) rendszerében üzemi célú menetvonalat igényeljen, valamint ez az alapja a nyílt hozzáférésű vasúti pályán felmerülő teljesítmények elszámolásának is.
I.

A „Igénylőlap üzemi vonat megrendeléséhez” című nyomtatvány kezelése
A „Igénylőlap üzemi vonat megrendeléséhez” című nyomtatványt abban az esetben kell kitölteni, ha a közlekedés a karbantartási, hibaelhárítási, felújítási, felügyeleti és beruházási folyamatokhoz kapcsolódó, kizárólag a MÁV Zrt. megrendelésére a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton elvégzendő munkákhoz szükséges.

II.

A kitöltés során különös tekintettel kell lenni arra, hogy:



III.

a nyomtatvány faxon elküldve is jól olvasható legyen (tollal, nyomtatott betűkkel kitöltve).
a számok csak arab számok lehetnek.

Kitöltendő adatok
Azok az adatok, amelyek annak eldöntéséhez kellenek, hogy az igény megfelel-e az üzemi
célú menetvonal feltételeinek, vagy a VPE Kft. rendszerében való rögzítéshez nélkülözhetetlenek, „kötelező”-ként vannak megjelölve.
Adat név
1.

Kitöltési
igény

Leírás

Az igénylő adatai

Megnevezése:
Címe:
PV kódja:
Nyilvántartási
szám:
Ügyintéző neve:

Az igénylő társaság rövid neve
Az igénylő postacíme
Az igénylő pályavasúti kódja. A gépi elszámoláshoz
szükséges.
Az igénylő saját nyilvántartási (iktató) száma

A nyomtatvány kitöltő ügyintéző neve az esetleges
kapcsolatfelvétel céljából
Telefonszáma:
Az ügyintéző telefonszáma az esetleges kapcsolatfelvétel céljából
Telefaxszáma:
az ügyintéző telefaxszáma az esetleges kapcsolatfelvétel céljából
2.
Az üzemi vonat megrendelés jellege
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kötelező
kötelező
kötelező

ajánlott
ajánlott
ajánlott
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Adat név

Leírás

Hivatkozási szám:

Szerződés szám, vagy munkaszám, vagy vágányzári
rendelet, távirat száma, amely alapján a közlekedési
igény felmerült.
Új megrendelés esetén a hozzá tartozó négyzetet jelölje
be. (kérjük X-el jelezni)
Új megrendelés, ha arra rendkívüli esemény miatt kerül
sor, a hozzá tartozó négyzetet jelölje be. (kérjük X-el
jelezni) Ebben az esetben nem kerül díj felszámításra.
Ha a korábban beadott igénylés bármilyen okból lemondásra kerül, vagy elmarad(t).
A hozzá tartozó négyzetet jelölje be (kérjük X-el jelezni) Ebben az esetben a megrendelési díjon kívül más díj
nem kerül felszámításra.
A VPE Kft. rendszerének iktató száma. Korábban beadott megrendelés visszaigazolásán szereplő szám.

Megrendelés
Megrendelés rendkívüli esemény
miatt
Lemondás

VPE Kft. iktató sz.

Kitöltési
igény
kötelező

az egyik
megjelölése
kötelező

lemondás
esetén kitöltése kötelező.

Megjegyzés
Az egyéb közlendők számára biztosított hely
3.
A közlekedés adatai
Tervezett indulási
dátuma
Indulási áll.
Ind. idő
Érkezési áll.
Érk. idő
Útvonal

A közlekedés tervezett indulási dátuma

kötelező

Indulási állomás (szolgálati hely)
Tervezett indulási idő (óra:perc)
A közlekedés cél állomása
A célállomásra érkezés tervezett ideje (óra:perc)
A közlekedés útvonalának rövid leírása a meghatározó
állomások felsorolásával. Ha nem a legrövidebb útvonalon kíván közlekedni, akkor kell kitölteni.
Munkavégzés, hiAbban az esetben, ha a közlekedés során munkavégzés
baelhárítás
történik, kitöltendő, hogy melyik szolgálati helytől meszolg.helytől:
lyik szolgálati helyig tart.
szolg.helyig:
Erre az útszakaszra pálya igénybevételi díj nem kerül
felszámításra.
4.
A vonat adatai:

kötelező
kötelező
kötelező
ajánlott
ajánlott

Vonó, illetve saját
erejű jármű típusa
Jármű pályaszám

Vonó, illetve saját erejű jármű típusa

kötelező

A vonó, illetve saját erejű jármű, valamint a kapcsolt
jármű(vek) pályaszámai
A járművek közlekedési engedélyének száma

ajánlott

Az egyes járművek tulajdonosának cégneve

ajánlott

Az egyes járművek legnagyobb sebessége (km/ó)

ajánlott

Az egyes járművek tömege (tonna)

ajánlott

Közlekedési engedély száma
A jármű tulajdonos
neve
Legnagyobb sebesség
Tömeg
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szükség
esetén

ajánlott
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Adat név

Leírás

Hossz
Vontató jármú
személyzet társasága:
Összesen

Az egyes járművek hossza (m)
A vonó, illetve saját erejű jármű járművezetőjének társasága (cége).

A vonat összesített jellemzői:
Kapcsolt járművek db száma
A vonat legnagyobb sebessége
A vonat teljes tömege
A vonat teljes hossza
Fékszázalékok
gyors működésű fék% vagy lassú működésű fék%,
állvatartási fék%
5.
Megrendelő igazolja, hogy: (nyilatkozatok)
6.

Feltételek: (a közlekedés feltételei)

7.

Dátum

Dátum

Az igénylőlap beadásának dátuma

Kitöltési
igény
ajánlott
kötelező
kötelező

kötelező

kötelező

Az üzemi vonat közlekedésnek feltételei és módja

IV.

A kötelező adatokkal kitöltött nyomtatvány csak cégszerű aláírással együtt érvényes.
A cégszerű aláírással az igénylő igazolja az 5. pontban felsoroltaknak való megfelelést és elfogadja a 6. pont szerinti feltételeket.
A nyomtatványt az induló állomás szerint illetékes Pályavasúti Területi Igazgatóság szakmai
diszpécsere részére telefaxon (illetve postai úton vagy írásban személyesen) kell beadni.
Az olyan területről induló üzemi vonatok megrendelésekor, ahol villamos diszpécser elérhetősége is meg van adva,



a vasúti pályán végzendő munkák esetén a pályalétesítményi diszpécsert,
az erősáramú berendezéseken és a felsővezeték hálózaton végzendő munkák esetén az
erősáramú diszpécsert kell címzettként megjelölni.

A nyomtatvány jobb felső részén kiválasztható és bejelölhető a megfelelő hívószám.
Szóbeli (telefonon közölt) vagy e-mailben beadott igényt a diszpécser nem fogadhat el, mert
ezek a módok nem felelnek meg a hitelességi feltételeknek.
Az igény visszaigazolása

V.

A Pályavasúti Területi Igazgatóság szakmai diszpécsere a beérkezett igényeket megvizsgálja,
hogy megfelelnek-e a pályavasúti célú üzemi menetvonal feltételeinek. A közölt hivatko-
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zás(ok) (Szerződés szám, vagy munkaszám, vagy vágányzári rendelet, távirat száma) alapján
ellenőrzi, hogy a közlekedés valóban a MÁV Zrt. által megrendelt munkákhoz kapcsolódik.
A megrendelő lap Visszaigazolás részét a Pályavasúti Területi Igazgatóság szakmai diszpécsere tölti ki.
Az elbírálást követően:
 Ha az igény megfelel az üzemi célú menetvonal feltételeinek, akkor az adatokat rögzíti
a VPE Kft. rendszerében. A VPE Kft. rendszeréből visszakapott iktatószámot rávezeti
a nyomtatványra. Majd a VPE Kft. döntésétől függően a szakmai diszpécser a „Viszszaigazolás” ennek megfelelő négyzetében bejelöli az igény elfogadását vagy az elutasítását.
 Ha az igény nem felel meg az üzemi célú menetvonal feltételeinek, akkor a szakmai
diszpécser a „Visszaigazolás” ennek megfelelő négyzetében bejelöli az igény elutasítását.
 Ha a közölt adatok nem elegendőek annak eldöntéséhez, hogy az igény megfelel-e az
üzemi célú menetvonal feltételeinek, vagy a VPE Kft. rendszerében való rögzítéshez,
akkor a szakmai diszpécser a „Visszaigazolás” ennek megfelelő négyzetében bejelöli
az igény elutasítását.
A Pályavasúti Területi Igazgatóság szakmai diszpécsere a nyomtatványt  a l kitöltött és aláírt
visszaigazolással  minden esetben késedelem nélkül telefaxon küldi vissza az igénylőnek.
VI.

Üzemi vonat közlekedésének lemondása
Ha az elfogadottan visszaigazolt üzemi vonat közlekedése bármely okból meghiúsult, akkor
azt az igénylő társaságnak le kell mondania.
A lemondást az „Igénylőlap üzemi vonat megrendeléséhez” című, az igénylő által cégszerűen
aláírt, lebélyegzett nyomtatványt telefaxon (illetve postai úton vagy személyesen írásban) az
eredeti igénylést címzettjeként megjelölt szakmai diszpécser szolgálathoz kell eljuttatnia.
A nyomtatván „lemondás” mezője mellett fel kell tüntetni az eredeti igénylés visszaigazolásán
szereplő VPE Kft. iktatószámot.
A Pályavasúti Területi Igazgatóság szakmai diszpécsere a lemondást rögzíti a VPE Kft. rendszerében majd a nyomtatványt az ennek megfelelőn kitöltött és aláírt visszaigazolással telefaxon küldi vissza az igénylőnek.
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Pályavasúti Területi Igazgatóság szakmai diszpécsereinek elérhetőségei

Területi Igazgatóság

Budapest
Pályalétesítményi diszpécser
Erősáramú diszpécser

Miskolc
Debrecen
Szeged
Pécs
Szombathely

vasút üzemi
(01) 12 46
(01) 14 80
(04) 14 07
(03) 12 51
(06) 11 60
(05) 12 22
(05) 12 32
(07) 15 22

telefon hívószámok
vezetékes
mobil
(06/1) 511 12 46
06/30 827 40 24
(06/1) 511 14 80
(06-1) 514 14 07
(06/46) 342-484
(06/1) 513 12 51
(06/1) 516 11 60
(06/1) 515 12 22
(06/1) 515 12 32
(06/1) 517 15 22

06/30 475 15 85

TELEFAX hívószámok
vasút üzemi
vezetékes
(01) 14 02
(06/1) 511 04 02
(06 /1) 333 60 80
(01) 19 23
(06/1) 511 19 23
(04) 10 49
(06/1) 514 10 49

06/30 932 53 07
06/30 565 65 53
06/30 689 26 93

(03) 16 72
(06) 11 61
(05) 26 52

(06/1) 513 16 72
(06/1) 516 11 61
(06/1) 515 26 52

06/30560 53 01

(07) 15 24
(07) 10 02

(06/1) 517 15 24
(06/1) 517 10 02

7. sz. melléklet

Rendkívüli küldemény közlekedtetése során nyújtott egyéb szolgáltatások
Rendkívüli küldeményt továbbító vonat jelentős kapacitás korlátozással járó közlekedtetése.
A csökkentett sebességgel járó közlekedtetés fajtái:
a. Küldemény nyíltvonali közlekedtetése
b. Küldemény nyíltvonali közlekedtetése különmenetben.
c. Küldemény állomási vágányon csökkentett (15 km/h) sebességgel történő
közlekedtetése.
d. Elhaladás a létesítmény mellett legfeljebb 15 km/h sebességgel.
e. A létesítmény előtt megállás, majd azt követően óvatosan, állandó figyelés mellett
történő elhaladás a küldeményt kísérő pályafenntartási műszaki munkavállaló
jelenlétében.
f. Különmenetben, nappali világosságban – vagy a fuvaroztató fél által biztosított
kellő megvilágítás mellett – a létesítmény előtti megállás és elhaladás óvatosan,
állandó figyelés mellett pályafenntartási műszaki munkavállaló jelenlétében.
Felsővezeték feszültségmentesítése szolgáltatás
a. A felsővezeték feszültségmentesítése és földelése
b. A felsővezeték feszültségmentesítése és földelése mellett a karbantartó műszaki
munkavállalójának helyszíni irányításával az alacsony felsővezeték alatt legfeljebb
10 km/h sebességgel való áthaladás. (E.101. sz. Utasítás V2 korlátozás)
c. A felsővezeték feszültségmentesítése és földelése mellett az alacsony felsővezeték
előtt meg kell állni és külön menetben, a karbantartó műszaki munkavállalójának
helyszíni irányításával az alacsony felsővezeték alatt legfeljebb 5 km/h sebességgel
haladnak el. (E.101.sz. Utasítás V3 korlátozás)
d. A felsővezeték megemelése, illetve megbontása. A felsővezeték előtt meg kell állni
és külön menetben, a karbantartó műszaki munkavállalójának helyszíni
irányításával az alacsony felsővezeték alatt legfeljebb 10 km/h sebességgel
haladhat el. (E.101.sz. Utasítás V3 feltételen túli korlátozás)
Forgalmi kísérő biztosítása szolgáltatás
A MÁV Zrt biztosítja a forgalmi kísérőt, az F.2. sz. Forgalmi utasítás Függelékei, illetve
egyéb rendelkezések, valamint a továbbítási engedélyben foglaltak szerinti előírásoknak
megfelelően.
Egyéb különleges teljesítések
A szolgáltatás tartalmazza a híd megerősítését, létesítmények megbontását (pl. jelző,
egyéb műtárgy), illetve további megrendelt különleges teljesítéseket.
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Mérővonat bevezetési kérelem
1

Kérelmező szervezet

1a

Kérelem azonosító /
Kérelmező elérhetősége

E-mail/Fax:

Tel:

1b Kérelmező neve
2

Kérelem beadás ideje

Mellékletek száma

2b Kérelem módosítás I/N

Hivatkozott kérelemazonosító

Mérővonat típusa (x-el bejelölve)
3
Pálya

Felsővezeték

3a Mérővonat rendeltetés szerinti megnevezése
4

Mérés napja/időszak

5

Mérést vezető neve/elérhetősége

6

Résztvevő vasúti jármű(vek)
pályaszáma

Név:

6a Mérés során a sebesség
Mérővonat útvonala

Tel:

Mérés nélkül a sebesség
kiutalt menetvonal

Mérővonat útvonala

kiutalt menetvonal

7

8

A mérés valamint mérés nélküli szakaszok elhatárolása állomásköz –tól/-ig bontásban

A Mérővonat technológia leírása, ill. a várható zavartatás mértékének megjelölése

9

Biztosítóberendezési zavartatás

I/N

Pálya síndiagnosztikai mérés

I/N

Pálya űrszelvény mérés

I/N

Felsővezeték mérés

I/N

9. sz. melléklet

Próbavonat közlekedtetése

Pályavasúti kísérő biztosítása
Forgalmi, pályagazdálkodási, egyéb pályavasúti kísérő próbavonathoz
Nagysebességű próbavonat közlekedtetése
Nagysebességű próbavonat olyan különleges próbavonat, amelynek sebessége 160 km/h-nál
nagyobb, így a szomszédos vágányokon közlekedő vonattal vagy egyéb vasúti járművel nem
találkozhat.
Önműködő sorompók kezelése
Az önműködő útsorompók F.2. sz. Forgalmi utasítás Függelékei 29.1.5.4. f) sz. pontjának
előírásai szerinti kezelését tartalmazza a szolgáltatás.
Teljes sorompók kezelése
Teljes sorompókat a várható érkezési idő előtt legalább 10 perccel kell lezárni, a jelzőőr 10
perccel a várható érkezési idő előtt köteles a helyét elfoglalni, s a közúti közlekedést leállítani.
Vágányút biztosítása
Biztosítani kell a próbavonatnak az átmenő fővágányra való fogadását és érkezése előtt legalább
10 perccel meg kell szüntetni a vágányutat érintő, illetőleg veszélyeztető tolatásokat.
Ügyeleti szolgálat
Az állomásfőnökök a próbavonat számára kiadott engedélyben meghatározott esetekben
kötelesek ügyeleti szolgálatot tartani, és a próbavonat zavartalan közlekedését jelenlétükkel és a
szolgálat ellenőrzésével biztosítani, valamint a fokozott utas védelemre a szükséges
intézkedéseket megtenni.
Állomástávolságban történő közlekedtetés
Állomástávolságban történő közlekedtetés előírása abban az esetben, ha a próba előtt, vagy
mögött haladó vonat biztonsága csak ezen előírás betartásával biztosítható.
Különleges szabályozás készítése, kiadása
1. A próbavonat számára kiadott engedélyben előírtak az érvényben lévő utasításoktól eltérő
módon történő szabályozása.
2. Az alállomási táplálási szakaszrendszer kizárólagos igénybe vétele (más villamos
mozdony vagy villamos motorvonat a táplálási szakaszon nem közlekedhet).
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Próbavonat bevezetési kérelem

1b

Kérelmező szervezet
Kérelem azonosító /
Kérelmező elérhetősége
Kérelmező neve

1c

Vasútvállalat

2

Kérelem beadás ideje

Mellékletek száma

2b

Kérelem módosítás I/N

Hivatkozott kérelemazonosító

1
1a

E-mail:

Tel:

Próbavonat típusa üzleti vonat nemek szerint (x-el bejelölve)
Egyszerű motorvonati próbavonat
3

EMPR

Különleges motorvonati próbavonat

KMPR

Egyszerű személykocsi próbavonat ESzPR

Különleges személykocsi próbavonat

KSzPR

Teherkocsi próbavonat

PRÁ

Különleges teherkocsi próbavonat

KPRÁ

Egyszerű mozdonypróba vonat

EPRB

Különleges mozdonypróba vonat

KPRB

3a Próbavonat rendeltetés szerinti megnevezése
4

Közlekedés napja/időszak

Műszaki próbavezető neve
Forgalmi vizsgával rendel5a
kezik-e a próbavezető
5b Próbavezető elérhetősége Tel:
Résztvevő vasúti jár6
mű(vek) pályaszáma
6a Jármű(vek) feliratozott engedélyezett sebessége km/h
5

Próbavonat hossza (m)

6b Jármű(vek) engedélyezett sebessége a próbára küldő szervezet által meghatározva km/h
7
8

Próbavonat tervezett maximális sebessége (km/h)
A próbavonat útvonalára engedélyezett általános fékúttól eltérő fékút /m/
Próbavonat útvonala

VPE azonosító

Próbavonat útvonala

VPE azonosító

9

További kísérő személyzet megrendelése I/N
10
11

Forgalmi

Pályagazdálkodási

Biztosító berendezési

Villamos felsővezetéki
Egyéb
Kombinált próbavonat esetén egyszerű/különleges próbavonat esetében a vonat nemek elhatárolása
állomásköz –tól/-ig bontásban
A próbavonat technológia leírása, ill. a várható zavartatás mértékének megjelölése

12

10. sz. melléklet

Felsővezeték hálózat egyedüli igénybevételének igénye
A pályára engedélyezett sebesség túllépése
Megállás/sebességcsökkentés jelzőnél/egyéb infrastruktúra berendezésnél zavartatás
vizsgálata céljából. (menetidő többlet <5 / >5 perc)
Megállásos fékútmérés

I/N

Leakasztásos fékútmérés

I/N

Hatályos utasításoktól történő eltérés a közlekedés során.

I/N

Hatályos utasításoktól történő eltérés a közlekedés során.

I/N

Hatályos utasításoktól történő eltérés a közlekedés során.

I/N

Hatályos utasításoktól történő eltérés a közlekedés során.

I/N

13

I/N
I/N

Kitöltési útmutató
Kötelezően kitöltendő pontok: Szürke színnel kiemelt rovatok
1a
2
2b
3
3a
4
5a
6b
9
10

11

12

13

a kérelmező által rögzített nyilvántartási / azonosító szám
Mellékletek száma, a kérelemhez csatolt okmányok, csatolmányok darabszáma
A módosítási szándék megjelölése. (Igen/Nem) A módosítandó eredeti kérelem hivatkozási
száma
Próba típusa Üzleti vonat nemek szerint
Próbavonat rendeltetés szerinti megnevezése az F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 29.1.2.
sz. pont szerint.
Több napon át történő próbavonat időszakának megadása / naptól-napig /
Meg kell jelölni, hogy rendelkezik-e forgalmi vizsgával a próbavezető.
Az adat megadásának hiányában futási bizonylatot kell kiállítani
A kiutalt, és elfogadott menetvonal engedélyszámok felsorolása. Amennyiben a menetvonal
később kerül kiutalásra, akkor a kiutalt engedélyszámok megadásával utólag pótolni kell.
Próbavonat közlekedése során előírt további kísérő személyzet megrendelése, a szervezeti
egység rövid megnevezése, (Kísérő személyek szükségességéről előzetes egyeztetésre van
lehetőség.)
Próbavonat a teljes közlekedési útvonalon egy kiutalt menetvonal iktatószám alapján, egy
adott vonalszakaszon, szakaszokon eltérő módon – egyszerű/különleges vonatként – közlekedik.
A próbavonat közlekedése során alkalmazott technológiai leírása a várható zavartatás mértékének megjelölésével.
Amennyiben az egyedi feltételek megjelölésre kerülnek, szükséges a 11 sz. pontban részletes
technológia leírás megadása a állomás/állomásköz zavartatás megnevezésével, és a mértékegységnek megfelelő megjelölés alkalmazásával

Megjegyzés:
A próbavonat technológiájának leírását egy külön mellékletként csatolhatják a kérelemhez amennyiben azt
egyéb paraméterek indokolják.
A próba technológiájának ismertetésekor, a lehetőségekhez képest meg kell adni:
– a vonatforgalmat zavaró események helyét, mint például a nyíltvonali fékútmérések esetében a tervezett állomásközöket, és sebességtartományokat;

10. sz. melléklet

–
–

az állomások forgalmi technológiáját zavaró műszaki eseményeket, mint például az állomás egy
meghatározott vágányán történő közlekedés, egyes főjelzők továbbhaladást megtiltó jelzése mellett
történő rendkívüli áthaladás, illetve hívó jelzés kivezérlése után a jelző melletti elhaladás;
váltókörzetben megállás, majd újra indulás, stb. adatokat is.

11. sz. melléklet

MÁV Zrt. pályavasúti adattárházi és statisztikai - specifikus fogalmak,
értelmező magyarázatok

Szolgáltatott adatok köre
Az adattárház jelenleg a PASS2 rendszerekben kezelt alap, kiegészítő, járulékos, mellék, illetve
MÁV Zrt. által nyújtható egyedi szolgáltatásokról, ezen belül a teljes üzleti folyamatról –
megrendeléstől a számlázási bezárólag - rendelkezik adatokkal.

Adatkörök állapota, adatok időbeli rendelkezésre állása
Az adatkör állapota adatkörönként megmutatja az adatbázisban lévő adatok időbeli rendelkezésre
állását.
Adatkörnek megfelelően az alábbiak szerint alakul az adattárházban tárolt adatok frissítése:
 Megrendelés és naplózott adatok: a közlekedés lezárulását követő 12 óra
 Előzetes számla: a tárgyhónapot követő hónap 11-ik naptári napját követő munkanap
 Végleges számla: a tárgyhónapot követő második hónap 3-ik naptári napját követő
munkanap

Időszak típusok
Naptári időszak típusok
a) nap: egy naptári napra vonatkozik
b) hét: egy naptári hétre vonatkozik, a hét első naptári napjától a hét utolsó napjáig
terjedő időszak
c) hónap: egy naptári hónapra vonatozik, a hónap első naptári napjától a hónap utolsó
napjáig terjedő időszak
d) negyedév: egy naptári negyedévre vonatkozik.
1. negyedév: ÉÉÉÉ-01-01 ~ ÉÉÉÉ-03-31,
2. negyedév: ÉÉÉÉ-04-01 ~ ÉÉÉÉ-06-30,
3. negyedév: ÉÉÉÉ-07-01 ~ ÉÉÉÉ-09-30,
4. negyedév: ÉÉÉÉ-08-01 ~ ÉÉÉÉ-12-31
e) félév: egy naptári félévre vonatkozik.
1. félév: ÉÉÉÉ-01-01 ~ ÉÉÉÉ-06-30
2. félév: ÉÉÉÉ-07-01 ~ ÉÉÉÉ-12-31
f) év: egy naptári évre vonatkozik, az év első napjától az év utolsó napjáig terjedő
időszak
Naptáritól eltérő időszak típusok
a) hét: 2 ~ 7 naptári nap
b) hónap: 8 ~ 31 naptári nap
c) negyedév: 32 ~ 92 naptári nap
d) félév: 93 ~ 182 naptári nap
e) háromnegyed év: 283 ~ 275 naptári nap
f) év: 276 ~ 366 naptári nap
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Riport típusok
Riport fejlesztését követően a MÁV Zrt. sorolja be.
Listás riportok
Elemi adatokat, vonatokat, megrendeléseket listázó riport.
Kereszttáblás riportok
A listás riportnál magasabb aggregáltsági szintű riport.

Riportok előállítása
Riportok futtatására a riportban lekérdezett adatkör időbeli rendelkezésre állását követően van
lehetőség, ezért csak olyan esetben kapunk helyes statisztikát, ha a statisztikai intervallum nem
haladja meg az adatkör állapotát jelző időpontot.

Automatikus riportok verziói
Új riport verzió elkészítése az érintett adatkörben történt változáskor automatikusan történik.

Riportok publikációja
Az elkészült riportokat MÁV Zrt. a PÁVA Portál rendszeren keresztül juttatja el az Igénylőhöz.
A publikáció Igénylő MÁV Intranethez való hozzáférési adottságai szerint két támogatott módon
lehetséges: MÁV Intranet hozzáféréssel rendelkezők esetén a PÁVA Portál felhasználói
felületén (pava.mav.hu), minden más esetben e-mail útján történik. Felhasználói hozzáférés
igénylése a „PÁVA Portál regisztrációs adatlap” kitöltésével, annak cégszerűen aláírt,
lepecsételt, pdf formátumban szkennelt példányával pavaportal@mav.hu e-mail címre való
megküldésével történik.

12. számú melléklet

Adattárházi és statisztikai szolgáltatások

Riport automatikus futtatása megrendelő lap
Igénylő adatai
Iktatószám
Megrendelő szervezet
Ügyintéző neve
Ügyintéző elérhetősége
telefon, e-mail

Riport kód
qwer-1-2

Időszak típus
napi

Szolgáltatás kezdete
ÉÉÉÉ-HH-NN

hely, dátum

………………………
Igénylő cégszerű
aláírása

12. számú melléklet

Adattárházi és statisztikai szolgáltatások

Riport ad-hoc futtatása megrendelő lap
Igénylő adatai
Iktatószám
Megrendelő szervezet
Ügyintéző neve
Ügyintéző elérhetősége
telefon, e-mail

ÉÉÉÉ-HH-NN

Riport kód *

Futtatás kért ideje *

Paraméter megnevezése *
Időszak *
Vonatkategória
stb.

Paraméter értékei *
ÉÉÉÉ-HH-NN ~ ÉÉÉ-HH-NN

* Az adat kitöltése kötelező!

hely, dátum

………………………
Igénylő cégszerű
aláírása

12. számú melléklet

Adattárházi és statisztikai szolgáltatások

Riportfuttatás lemondása
Igénylő adatai
Iktatószám
Megrendelő szervezet
Ügyintéző neve
Ügyintéző elérhetősége
telefon, e-mail
A táblázatban felsorolt riportok szolgáltatását a jelzett hatállyal lemondom.
Lemondás alapját képező
megrendelés iktatószáma
364242367

Riport kód

Időszak típus

Lemondás hatálya

asdf-12

heti

ÉÉÉÉ-HH-NN

hely, dátum

………………………
Igénylő cégszerű
aláírása

12. számú melléklet

Adattárházi és statisztikai szolgáltatások

PÁVA Portál regisztrációs adatlap

Regisztráció/ Regisztráció visszavonása *
**

új felhasználó vagy visszavonás

Vezetéknév * **
Keresztnév * **
Vasútvállalat 8 jegyű **/MÁV szervezet 5
jegyű kódja *
Vasútvállalat neve **/MÁV szervezet
szolgálati hely megnevezése *
Telefonszám (előhívószámmal együtt) * **
Mobiltelefon (csak céges)
E-mail cím (csak céges) * **
* MÁV Zrt. szervezet esetén az adat kitöltése kötelező!
** Nem MÁV Zrt. szervezet esetén az adat kitöltése kötelező!
A regisztrációs adatlap csak e-mail útján történő kapcsolattartás esetén is kitöltendő!

A felhasználó PÁVA Portálon való regisztrációját megrendelem.

hely, dátum

………………………
Igénylő cégszerű
aláírása
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Adattárházi és statisztikai szolgáltatások

Teljesítésigazolás
Igénylő
Neve
Székhelye
Szolgáltató
Neve
Székhelye

MÁV Zrt.
1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60.

MÁV Zrt. által nyújtott egyéb szolgáltatások (MÁNYESZ)

A teljesítés alapjául szolgáló megállapodás:

Szolgáltatási időszak

ÉÉÉÉ-HH-NN ~ ÉÉÉÉ-HH-NN

Automatikusan és ad-hoc előállított riportok
Iktatószám

Riport
kód

Időszak

Időszak
típus

Mennyiség
(darab)

Megrendelő
iktatószám,
aláírás dátuma

999-L-1-2

ÉÉÉÉ-HH-NN ~
ÉÉÉÉ-HH-NN

negyedéves

Egységár
(Ft)
3

Rendelkezésre
állási díj (Ft)

999 000

2 500

999 999

Mindösszesen

9 999 999
+ 27 % ÁFA

Riportok fejlesztése
Iktatószám

Riport
kód

Iktatószám,
aláírás dátuma

999-L-1-2

Mennyiség
(darab)

Egységár
(Ft)
1

Mindösszesen

999 000

Összesen
(Ft)
999 999

9 999 999 + 27 % ÁFA

Budapest, 201

………………………
MÁV Zrt.

Összesen
(Ft)

………………………
Igénylő cégszerű
aláírása

