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HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület – számokban

HUNGRAIL - TAGVÁLLALATI MEGOSZLÁS TEVÉKENYSÉGI KÖR ALAPJÁN

Pályahálózat-működtetés Személyszállítás Árufuvarozás Városi közlekedés

Logisztika Szállítmányozás Vasútépítés Technológia

Járműgyártás Járműkarbantartás Pályakarbantartás



Együttműködési területek - Tagságok

G4 csoport
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Hegedűs Zsolt
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Boda János
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Dr. Farkas Gyula, 
Urvald Krisztián

HUNGRAIL-
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szakértői egyeztetések havi 

szinten, vezetői egyeztetések 

negyedévente

Etikai Bizottság
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Sándor



VASÚTAKADÉMIA 

KONFERENCIA

EGYSZERŰSÍTETT 

BALESETVIZSGÁLÓ KÉPZÉS

MINŐSÍTETT RID-OKTATÓ

MÁV-CSOPORT NYÍLT NAP

Szakmai 

szemináriumok a 

fontosabb témakörök 

mélyebb megismerése 

céljából

KÉPZÉSI RENDELET 

FELÜLVIZSGÁLATA



Vasúti Árufuvarozási 

Versenyképesség javító 

csomag



A nemzetgazdaság egésze szempontjából kiemelkedő fontosság 

tulajdonítása a logisztikai és ezen belül a  vasúti árufuvarozási ágazatnak

A hazai vállalkozások versenyképességének növelése nemzetközi

viszonylatban

A szektor nemzeti össztermék termelő képességét növelő szabályozási 

környezet kialakítása

A vállalkozások közteherviselési képességük és foglalkoztatási 

potenciáljuk elősegítése

A 300 km-nél nagyobb távolságú fuvarozás esetén a közúti árufuvarozás 

legalább 30%-nak átterelése más szállítási módra (vasút) 2030-ig

Magyarország földrajzi elhelyezkedésének kihasználása érdekében 

versenyképes vasúti infrastruktúra és magasszintű szolgáltatási színvonal 

megteremtése

Megfogalmazott célok   



A Kína-Ázsia – Európa közötti

intermodális áruforgalom növelése

300 ezer kamion/év közúton való

megjelenésének mérséklése

A szektort sújtó krónikus munkaerőhiány

megszüntetése és a folyamatos utánpótlás

biztosítása

Járműmodernizáció

Nagy volumenű árut kibocsátó vállalatok 

vasúti kapcsolatainak támogatása

I.

II.

III.

IV.

V.

VI. Ésszerű közúti engedélygazdálkodás

Beavatkozási területek - 2016 

1.0

* területek, melyekben történt elmozdulás



Hazánk 

Kína-Ázsia – Európa közötti 

intermodális áruforgalom 

növelésében való 

részvételének biztosítása



Támogatási 

rendszer

• Támogatási rendszer létrehozása a 

kíséretlen kombinált árufuvarozási 

rendszerek részére

• Tranzit forgalomban 20%-os pályahasználati 

díj csökkentés

Növekvő árualap 

megszerzése

Szolgáltatási 

színvonal 

emeléséhez 

szükséges 

beruházások

• Tárolási és rakodási kapacitások növelése

• Új árufuvarozási terminálok kialakítása

• Versenyképességet növelő logisztikai 

beruházások megvalósítása – kiemelten a 

záhonyi régióban

• Kerítésen belüli infrastruktúra fejlesztés 

támogatási rendszerének módosítása

Áru-

fuvarozási 

terminálok 

elér-

hetőségének

javítása 

• Belföldi konténerfuvarozás vasúton történő 

kialakulása érdekében 50%-os 

pályahasználati díj kedvezmény;

• A közúti fel- és elfuvarozásban résztvevő 

járművek részére mentességek biztosítása 

Magasabb szolgáltatási 

színvonal

Környezetkímélőbb 

logisztikai lánc 

megvalósítása

Szűk kapacitások 

felszámolása

Beavatkozási 

területek 
Várható pozitív 

hatások 



Infra-

struktúra 

fejlesztési 

alap

• Vasúti árufuvarozás szempontjából

kiemelten fontos EU-s finanszírozáson kívül

eső infrastruktúra fejlesztések

• Állomási és vonali felújítások

• Évenkénti keretösszeg – felújításra, kisebb

hiányzó infrastruktúra szakaszok

Szolgáltatási színvonal 

javulása

Eljutási idők 

csökkentése 

és kiszámít-

hatóság

• Ideiglenes és állandó lassújelek 

felszámolása

• A felszámolást biztosító finanszírozási keret 

megemelése

• Kínai konténervonatok útvonala mentén 

történő tevékenységek előtérbe helyezése

Határon való 

tartózkodási 

idő 

csökkentése

• Állomási technológiai idők csökkentése

• Hatóságok és részes szereplők közötti 

információcsere fejlesztése – Digitalizáció

• Pályahálózat- működtetők és vállalkozó 

vasúttársasások közötti adatcsere fejlesztése

• Határforgalmi megállapodások modernizálása

Eljutási idők 

csökkentése

Szűk kapacitások 

felszámolása, és 

vontatási erőforrások 

megtakarítása. 

(személyzet, mozdony, 

energiahordozó)

Beavatkozási 

területek 
Várható pozitív 

hatások 



Ösztönző támogatási rendszer a kombinált fuvarozás volumenének 

növelése érdekében  - javaslat

1. Kíséretlen kombinált fuvarozás hatékony ösztönzésére szolgáló rendszer 

elemeinek részletes kidolgozása osztrák modell alapján 

2. Részvétel igény szerint az Európai Bizottságnál az állami támogatás-

bejelentés elvégzésére;

3. Magyarország központi költségvetéséből a szükséges forrás biztosítása

Tervezett bevezetés: 2020- decemberi menetrendi váltáskor



Hazai meglévő terminálok fejlesztése/új terminálok létesítési 

feltételeinek kidolgozása  - javaslat

1. Meglévő terminálok kapacitásainak maximalizálásához szükséges források 

biztosítása

2. Kerítésen kívüli vasúti infrastruktúra fejlesztések megvalósítása

3. 1532/2017. (VII.14.) Korm. Határozat felülvizsgálata – szempontrendszer 

kialakítása (Budapest és Pest megye nem került bele)

4. Terminálok létjogosultságának vizsgálata az intermodális közforgalmú 

rakodó terminál hálózatban betöltött vagy betöltendő szerepük szerint

5.  Termináli fejlesztések ütemezése 



A kombinált fuvarozási terminálok közúti fel- és elfuvarozásához 
kapcsolódó használatarányos útdíj rendszerének és a jogszabályi környezet 
felülvizsgálata

1. Az általános 40 tonna helyett 44 tonna engedélyezett össztömeg a fel és lerakóhely és a

legközelebbi max. 150 km távolságban lévő vasúti átrakóhely között;

2. Az átrakó terminálok 150 km sugarú környezetében elő- és utófuvarozást végző

kamionok mentesülnek a gépjárműadó alól;

3. Az elő- és utófuvarozást végző tehergépkocsik mentesülnek a vasárnap és ünnepnapi

fuvarozás tilalma alól a vasútállomástól 200 km, a kikötői terminál 150 km távolságáig;

4. A kombinált fuvarozásban részt vevő tehergépkocsikat csökkentett mértékű úthasználati

díjjal terhelik;

EXTERNÁLIS KÖLTSÉGEK MAXIMÁLIS FIGYELEMBE 

VÉTELE MELLETT TÁMOGATHATÓAK AZ 

INTÉZKEDÉSEK A HAZAI KÖRNYEZETRE VALÓ 

ADAPTÁCIÓ SORÁN

Német modell: 



300 ezer kamion/év közúton való 

megjelenésének mérséklése 



A vasúti egyes kocsi

forgalom kiesésének hatásai

Fuvaroztatók

• A kistérségi fuvaroztatók  és vállalkozások 

versenyképessége csökken

• A forgalom átterelése a  közútra

• A nem átterelhető mennyiségek kiesnek az 

értékesíthető árualapból (kereskedelmi forgalom 

visszaesése)

Helyi önkormányzatok

• Helyi iparűzési adóbevétel, valamint a foglalkoztatottság 

várható csökkenése a végfelhasználóknál bekövetkezett 

veszteség miatt

• Jelentős megnövekedett környezet terhelés a közúti 

fuvarozás növekedése miatt

• Növekvő lakossági elégedetlenség

MÁV Zrt (Pályavasút)

• A kiszolgáló menetek számának csökkenése 

következtében jelentős árbevétel elmaradás következik 

be, és felesleges létszám szabadul fel, amelyet le kell 

építeni.

• Kihasználatlan pályakapacitások

Árufuvarozó vasútvállalatok 

• Árufuvarozó vasútvállalatok versenyképessége romlik 

(MÁV központi irányítási-szolgáltatási ktg. egy részét az 

irányvonatok fizetik meg)  

• Áremelés továbbhárítása az ügyfelek felé

• Foglalkoztatottság csökkenése

Magyar Állam

• Foglalkoztatottság csökkenése

• Pályahasználati díj-, valamint egyéb bevételek 

csökkenése

• Közúti forgalom erősödése, környezeti terhelés 

erősödése, útfenntartási költség növekedése

• Kieső adóbevételek a kereskedelmi forgalom visszaesése 

miatt

MÁV Start Zrt.

• Kapacitás felesleget (mozdony, járműjavítók) 

eredményez, amelyet le kell építeni



Támogatási 

rendszer

• PHD rendszeren kívüli finanszírozás 

kidolgozása

• A források jelenleginél hatékonyabb 

felhasználása 

• A kimutathatóság érdekében szükséges IT 

fejlesztések  

10-12 millió tonna áru 

vasúton tartása

Tolatási 

szolgáltatás 

szín-

vonalának 

fejlesztése

• Járműpark kínálati oldalának növelése

• Járműmodernizációs lépések – innovatív

megoldások alkalmazásával

• Kritikus létszámhiány felszámolása

• Forgalomszervezés fejlesztése

Vasútra 

terelés a 

közúti 

szállítás 

által 

túlterhelt  

régiókban

• Környezetvédelmi és kapcsolódó 

jogszabályok vasúti árufuvarozást előnybe 

részesítő kiigazítása

• Túlzsúfolt közúti hálózattal rendelkezés 

vasúti kapcsolattal ellátott települések 

részére a vasúti szállítás előnybe 

részesítése

1500-2000 vasúti 

dolgozó álláshelye 

fenntartható marad

Állami/stratégiai 

jelentőségű vállalatok 

vasúti kiszolgálása 

biztosított marad

Állami oldalról 

rendszerszinten 

alacsonyabb 

összköltséggel való 

működtetés

Beavatkozási 

területek 
Várható pozitív 

hatások 



Egyes kocsi forgalom volumenének kismértékű 

bővülése érdekében - javaslat  

1. Olyan céltámogatási rendszer kidolgozása, amely semmiképpen nem

történhet a meglévő források (pl.: vasúti pályahálózat felújítás költségtérítés)

terhére, illetve nincs közvetlen hatással más vasúti árufuvarozási rendszer

költségszintjére – 6,4 milliárd Ft.

Támogatáskezelő javaslat: MÁV/GYSEV,

2. Egyes kocsi forgalomhoz szükséges mozdony és humánerőforrás hiány

felszámolására akcióterv felállítása,

3. Hatályos jogszabályi környezet felülvizsgálata a vasúti árufuvarozás előnyben

részesítése érdekében;



Vasúti továbbítást igénylő 

termékek gyártását végző nagy 

kibocsátó vállalatok támogatása 



Olcsó 

és

hatékony

üzemeltetés

• Iparvágány  fenntartáshoz és 

üzemeltetéshez szükséges szabályok 

egyszerűsítése; 

• Fenntartáshoz kapcsolódó költségek 

csökkentése

• Tulajdonviszonyok rendezése

Iparvágány 

működtetés életben 

tartása

Közforgalmú 

rakodó 

vágányok 

kiépítése

Vasút-

igényes 

termékek 

vasútra 

terelése

• Kedvezmény rendszer a nagy volumenű 

szállítások vasúton történő árutovábbításának 

ösztönzése érdekében; 

• Kedvezmény rendszer kidolgozása a nem „just

in time” rendszerű árutovábbítások esetén 

történő alsóbb rendű vasútvonalak 

kihasználásának javítása érdekében

• E – Fuvarlevél 

Kapacitás lekötés 

növelése

Vasúti elérhetőség 

javítása

Törzshálózat 

túlterheltségének 

csökkentése

• Meglévő közforgalmú rakodóvágányok 

fejlesztése; 

• Új fejlesztések megvalósítása

• Rakodóvágányokkal kapcsolatos információs 

rendszer kidolgozása;

Beavatkozási 

területek 
Várható pozitív 

hatások 



Mi változott?

1. Egyszerűsödött a képzés

2. Egyszerűbbé vált az infrastruktúra engedélyezés

3. Egyszerűbb a karbantartási követelményrendszer



Irányvonatok általi árutovábbítás volumenének
növelése – pályahasználati díj csökkentés a német
modell alapján

1. Jelenlegi hálózat hozzáférési díjképzési gyakorlat felülvizsgálata

2. Díjcsökkentés rendszerének kidolgozása;

3. Magyarország központi költségvetéséből megfelelő összeg biztosítása

Évente 6-10%-os volumennövelés 



Közforgalmú rakodóvágányok láthatóságának

biztosítása

1. Közforgalmú rakodóvágányok indokolatlan foglaltsága – probléma például a

gabonarakodások területén

2. Láthatóvá tétele – MÁV nyilatkozata alapján láthatóvá válnak a foglalások

3. Alternatív rakodóvágányok kijelölése



Szolgáltatási portfolió

Első számú szakmai érdekvédelmi szervezetként tapasztalattal rendelkezünk

erős hálózatépítésben. Ez magában foglalja mind a szervezeti, mind a

technikai eszközöket, amelyeket a célcsoport szolgálatába tudunk állítani

NETWORKING

Az információ a siker kulcsa. Mivel a helyes üzenet

pénzt és időt takaríthat meg, és folyamatosan

növelheti hatékonyságot, ezért közvetlenül,

gyorsan és átfogóan adunk tájékoztatást:

INFORMÁLÁS

PUBLIC AFFAIRS

Szakmai érdekképviselet biztosítása a releváns témákban:

TÁMOGATÁS

Szakembereink átfogó támogatást nyújtanak 

szakértelmükkel.





A szektort sújtó krónikus 

munkaerőhiány megszüntetése és 

a folyamatos utánpótlása vasúti 

árufuvarozás szempontjából 

kritikus munkakörökben



Lépéskényszerben a szektor
❑ Több mint 1500 betöltetlen pozíció 

❑ Több mint 2000 fő vasutas szakember pótlása válik 

szükségessé 2020-ig a vasúti árufuvarozás szempontjából 

fontos munkakörökben;

❑ Átlagéletkor a kritikus munkakörökben meghaladja a 45. 

évet 

❑ Munkaerő pótlásra két korcsoport szorul: A pályakezdők 

és a nyugdíjba vonulók helyét felváltó munkaerő;

❑ A szükséges munkaerő szükséglet 85%-a érettségire épülő 

szakképzettséget igényel 

❑ Z generációs „probléma”

❑ A felmerülő igény 40%-a Budapest és vonzáskörzete 

A kialakult helyzet veszélyezteti a vasúti közlekedés 

lebonyolíthatóságát és az üzembiztonságot 
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Várható létszámhiány a vasúti árufuvarozáshoz 
kapcsolódó TOP 10 munkakör esetén (fő)

Forrás: HUNGRAIL saját felmérés



*Megjegyzés:bizonyos munkakörökben a korábbi években a kollégák korkedvezményt szereztek

(mozdonyvezetők esetében ún. tengelyen töltött idő).

Átlagéletkor alakulása a vasúti árufuvarozás 

szempontjából fontos hiányszakmákban



Képzési 

rendszer 

felül-

vizsgálata

• Vasúti árufuvarozási szempontból kritikus 

munkakörökben 

• Felesleges vizsgaelemek elhagyása

• Tananyagok megváltozott működési 

környezethez való igazítása

• Biztonság szem előtt tartása

Képzési rendszer 

felülvizsgálata

Korszerű 

oktatás 

technikai 

módszerek

Képzések 

állami 

támogatása

• Átalakított korszerű képzési rendszerek esetén

• Árufuvarozás szempontjából kritikus 

munkakörök esetén 

• Életpálya modell

Rugalmasabb képzési 

rendszer

Képzés és vizsgáztatás 

szétválasztása

• Oktatási módszerek megújítása

• Digitális eszközök széles körű bevonása

• Pályázati rendszer az eszközök és 

módszerek beszerzésére, elsajátítására

• Vonatkozó módszerek kiigazítása

Beavatkozási 

területek 
Várható pozitív 

hatások 



Képzési rendszer felülvizsgálata – Tagvállalati 

vélemények  
• A potenciális munkavállaló először a képzéssel találkozik, ezért kiemelten fontos, hogy a képzés

és az ehhez kapcsolódó tananyagok, tanulási módszertanok, eszközök és vizsgáztatás elfogadható

és szerethető legyen számukra;

• Első lépésben rövidtávon a képzés és vizsgáztatás körülményein és a módszertanokon kell

változtatni;

• A jelenlegi képzési rendszer működtetése a vállalatoknak óriási költségekkel jár: A vállalatok

teljes képzési keretét nem egy esetben elviszik a vasútszakmai képzések, megszűntek a

középfokú vasutas szakképző intézmények, így nulláról kell kezdeni a munkavállalók képzését,

Magas költségeket eredményez, hogy a jelenlegi szabályozás alapján, csak felvételt követően tud

az adott vállalat mozdonyvezetőt képezni, a felvételt követően azonban normál munkavállalói

juttatásokat kell biztosítania;

• A szabályozás túlzottan biztonság központú lett, amely a versenyképesség és a hatékony oktatási

és képzési rendszer működtetését hátráltatja



Képzési rendszer felülvizsgálata – Tagvállalati 

vélemények  
• A képzési rendelet alapjai a korábbi MÁV oktatási utasításból került kidolgozásra, így eleve

dekodólva volt, hogy nem lesz modern és hatékony képzési is vizsgáztatási rendszer alapjai

• A vasútvállalatok folyamatosan keresik a megfelelő fórumokat, hogy a szabályozási oldalon

tapasztalható anomáliákat felszámolják, de véleményük szerint olyan sok jogszabályt kellene

módosítani, aminek következtében egyszer sem jártak sikerrel

• A vállalatok véleménye szerint a potenciális munkavállalóknál sokszor gond van a 8

alapkompetenciával is. Így külön energiákat kell erőforrásokat kell fordítani arra, hogy

megtanítsák őket tanulni, jegyzetelni és esszét írni.

• A jelenleg érvényben lévő utasítások nyelvezete, szerkezete és rendszere rendkívül elavult;

• Az OKJ, hatósági vizsgával záródó képzések és a szakképzési rendszer közötti átjárhatóságot meg

kell teremteni, mivel jelenleg ezt a három területet külön kezelik államigazgatási oldalról.

• A jogszabályi környezet nem ad rá lehetőséget jelenleg, hogy akár két munkakör között ha

minimális az eltérés átjárható legyen.

• A nagy óraszám és a nagy tudásanyag miatt a képzések túlságosan bonyolultak lettek. Sok

potenciális munkavállaló akár a képzés közben megijed és távozik a rendszerből



Átláthatóbb képzési és vizsgáztatási rendszer  

1. Hatósági kötöttségek csökkentése

➢ Képzés és módszertani központ irányítja a képzést

➢ KAV irányítja a vizsgáztatást

➢ Hatóság felügyel és nyilvántart

2. Oktatók és vizsgabiztosok képzési rendszerének letisztítása

3. Egyszerűsíteni az okmányok és igazolások rendszerét



• Vizsgáztató szervezet fogalma megváltozik: KAV, és társasági vizsgák önállósítása

• Alapképzés feltételeire vonatkozó szabályok hatósági honlapon (nagyobb 

szabadságfok)

• Oktatók időszakos képzése a képzés és módszertani központban (KMK)

Alap és időszakos oktatás képzés Eljárási Rend KMK honlapján hirdeti meg

• A korszerű képzési, vizsgáztatási módszerek egységes elvek szerinti bevezetését KMK 

felügyeli, irányítja

➢ Szimulátor

➢ Videó

➢ Stb.

• KAV és KMK együttműködésre kötelezett a vizsgához kötött képzések esetén

Hatóságnak csak bejelentés

Szükséges intézkedések  



Szabályozási intézkedések - javaslat  

A vasút versenyképességét javító intézkedések a szabályozási területen

• Legsürgősebb és legfontosabb intézkedési terület a 4. vasúti csomag technikai pillérének átültetése

2020. június 15-ig, mely érinti a teljes hazai vasútszabályozást a vasúti törvénytől

kormányrendeleteken át a miniszteri rendeletekig. A 4. vasúti csomag átvételével teljesen megújul a

jogi szabályozási környezet, igazodva az uniós előírásokhoz.

• A 4. vasúti csomag keretein belül áttekintés alatt van már a vasúti forgalmi és műszaki

utasításrendszert;

• Meg kell vizsgálni a nagy zavartatású vágányzárak okozta többletköltségek kezelésének kérdését;

• Gazdaságdiplomáciai tárgyalásokat szükséges folytatni a vasúti áruforgalom hazánk felé terelése

érdekében, kialakítva egy versenyképesebb, jobb szolgáltatásokat nyújtó vasúti árufuvarozási folyosót,

összekapcsolva hazánkat és a pireuszi kikötőt.

• Át kell tekinteni az eljutási idők csökkentése és a menetrendszerűség növelése érdekében az

ideiglenes és állandó lassújelek felszámolásának lehetőségeit.



Köszönöm a figyelmet!


