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Utasítások

23/2020. (II. 10. MÁV-START Ért. 8.) sz.
vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás
keretében nyújtott földi utastájékoztatási
tevékenység végrehajtásáról
1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA
A vasúti személyszállítási közszolgáltatási
tevékenység keretében az utasok teljeskörű
tájékoztatása érdekében az utazás előtt, közben
és után a földi utastájékoztatási rendszer magas
színvonalon történő működtetése, valamint az
ehhez szükséges előírások egységes meghatározása.
2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA
2.1 Az utasítás hatálya
Az utasítás hatálya kiterjed – működési
területtől függetlenül – a vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet ellátó
MÁV-START Zrt. szervezeti egységeire és az
érintett munkavállalóira.
Jelen utasítás a válságkezelési dokumentáció
részét képezi.
2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős
Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért
és kiadásáért a MÁV-START Zrt. Szolgáltatás-fejlesztési és értékesítési vezérigazgató-helyettese felelős.
3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA
3.1 Földi utastájékoztatás
Közforgalmú menetrendben meghirdetett szolgálati helyeken végzett utastájékoztatási tevékenység.
3.2 Normál üzemi körülmény
Normál üzemi körülmény, ha a Közforgalmú
menetrendben meghirdetett vonatok menetrend szerint vagy nem a pályakapacitás
csökkenéséből eredő késéssel közlekednek,
illetve a késés nem okoz pályakapacitás csökkenést.

3.3 Rendkívüli esemény (Havaria)
Rendkívüli esemény (Havaria) minden olyan
zavar vagy akadály, amely a vonatközlekedést
kizárja vagy jelentős forgalmi zavart okoz,
továbbá minden helyzet, melynek során vasútbiztonságot, a személy- és vagyonbiztonságot,
a környezetbiztonságot érintő olyan körülmény áll elő, amely nem jár közvetlen veszélyeztetéssel, azonban egyéb kockázati tényezőkkel való kombinációja válságot idézhet elő.
(76/2017. (XI. 17. MÁV Ért. 28.) EVIG számú
elnök-vezérigazgatói utasítás szerint, a MÁV
Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól).
Utastájékoztatási szempontból rendkívüli eseménynek minősül:
 baleset, veszélyeztetés,
 a vasúti közlekedés biztonsága elleni
szándékos vagy gondatlan cselekmény,
vasúti jármű hatalomba kerítése,
 tűzeset, robbanás,
 veszélyes áru/anyag ellenőrizetlen szabadba jutása, vegyi szennyeződés,
 a közlekedő, feltartóztatott, feloszlatott
vonaton fuvarozott veszélyes árut érintő
lopás (dézsmálás), rongálás,
 a nagy kockázattal járó veszélyes árut
szállító kocsi kocsizárának sérülése vagy
hiánya,
 környezetszennyezés,
 forgalmi vagy műszaki nehézmény,
 a vasút területén tartózkodók sérelmére
elkövetett lopás, rablás, kifosztás, más
erőszakos bűncselekmények (pl. garázdaság, rendzavarás, testi sértés stb.),
 a MÁV Zrt., MÁV-START Zrt. által üzemeltetett területen történt lőfegyverhasználat,
 sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő sugárszennyeződés,
 a vasútüzem biztonságát, a személy- és vagyonbiztonságot sértő vagy veszélyeztető,
elháríthatatlan külső okból bekövetkezett
esemény (árvíz, belvíz, földrengés, földcsuszamlás, talajerózió, viharkár, nukleáris veszély, járványveszély stb.), közlekedő vonatot, a vasúti infrastruktúrát és annak elemeit érintő közveszéllyel fenyegetés,
 személyszállító vonat huzamosabb ideig
történő feltartóztatása, nyílt vonalon történő veszteglése.
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3.4 Rendkívüli üzemi körülmény
Rendkívüli üzemi körülmény, ha a pályakapacitás csökkenése miatt a Közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok nem vagy csak
jelentős késésekkel közlekedtethetők le. Pályakapacitás korlátozásnak tekintendők azok a
műszaki zavarok, amelyek előre nem tervezhető módon csökkentik az infrastruktúra átbocsátó képességét.
3.5 Állomási és megállóhelyi utastájékoztatási eszközök
3.5.1 Hangos utastájékoztató eszközök
 számítógéppel nem támogatott (A hangos
utastájékoztatás közvetett módon, hanganyag nélkül, hangrendszeren keresztül,
élőszóval történik.):
 helyből kezelt,
 távvezérelt,
 számítógéppel támogatott (A hangos utastájékoztatás közvetett módon, digitalizált,
előre felvett vagy gépi úton előállított
hanganyag felhasználásával, hangrendszeren keresztül történik. Ezek a berendezések alkalmasak a közvetett módon
történő élőszavas utastájékoztatásra és
szükség esetén egyéb közlemények adására is.):
 helyből kezelt,
 távvezérelt.
Élőszavas utastájékoztatás módjai
 Közvetett módon történő élőszavas utastájékoztatás: amikor az utasok tájékoztatása digitalizált hanganyag felhasználása nélkül, hangrendszeren keresztül
történik.
 Közvetlen módon történő élőszavas
utastájékoztatás: amikor az utasok tájékoztatása, utastájékoztató berendezés felhasználása nélkül, közvetlenül személyesen történik.
3.5.2 Vizuális utastájékoztató eszközök
 Statikus utastájékoztató eszközök, többnyire papír alapúak, amelyek viszonylagosan állandó jellegű információkat
tesznek közzé (pl. Érkező-induló vonatok
jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, térkép).
 www.mavcsoport.hu honlapon elérhető
vágányzári menetrendi információ,
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Dinamikus utastájékoztató eszközöknek
minősülnek azok a vizuális eszközök, berendezések, amelyeken a közzétett információ folyamatosan, a vonatközlekedésnek megfelelően változtatható.
A dinamikus utastájékoztató eszközök rendeltetésük szerint lehetnek
 összesítő kijelzők, (érkező és induló viszonylat szerint megosztott vagy egyesített
érkező/induló),
 vágányvég kijelzők,
 vágány melletti peron kijelzők (vágánytengelyre merőlegesen), egy adott vágányra vonatkozó információkat jelenít meg,
 aluljáróban és felüljárón a lépcső mellett
elhelyezett „csík” kijelzők (egy adott vágányra vonatkozó információkat jelenít
meg),
 összesítő (ismétlő) monitorok, (Az összesítő utastájékoztató kijelzőn megjelent adatok ismétlését és/vagy az utazási információk önálló megjelenítését biztosítják.
A monitoron megjelenített adatokra,
ugyanazon követelmények vonatkoznak,
mint
az
összesítő
utastájékoztató
kijelzőkre.)
 egyszerű vagy interaktív INFO oszlop,
(Egyszerű kivitelben az összesítő vonatinformációk kijelzését valósítja meg. Interaktív kivitelben az utas által érintőképernyőn kezelve, az állomási összesítő információk, utazástervező, interneten nyilvánosan elérhető egyéb információk, marketing tartalom megjelenítésére alkalmas.
Pl. MÁV alkalmazások, menetrend, Vágányzári menetrendi információk, egyéb
személyszállítási közszolgáltatást végző
vállalatok menetrendje stb.)
 havária kijelzők. (Önálló, részletes állomási és a vonalat érintő havária információk megjelenítésére szolgál.Havária
mentes, normál üzemi időszakban vasúti
pl.:vágányzári, és egyéb pl.: marketing
tartalom megjelenítésére alkalmas.
Egyes kijelzőkön (összesítő kijelző, összesítő
monitorok, peron- és csík kijelzők, információs
oszlopok) a kialakításuktól függően, általában
a kijelző alsó sorában, a vonalszakaszra vonatkozó rendkívüli (havária) események kerülnek
kijelzésre egymást váltó vagy futószöveggel
kiírva.
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(Jelen utasításban és mellékleteiben a kijelző
vagy monitor elnevezés azonos eszközt jelent,
csak a megjelenés formájában van különbség.)
A dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök
korszerűsítésének tervezése során, a telepítendő összesítő kijelzők (külön érkező és induló
viszonylat szerint megosztott, egyesített érkező/induló), peronkijelzők, vágányvég kijelzők
darabszámának és méretének meghatározásakor figyelembe kell venni az adott szolgálati
hely sajátosságait, az utasforgalom nagyságát
és az utas áramlat irányát.
Irányelvként kell alkalmazni, hogy BudapestDéli, Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati pályaudvarokon a legalább 1 órás vonatforgalom,
a kiemelt állomásokon, továbbá a kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó és csatlakozó
állomások, valamint Budapest vonzáskörzetéhez tartozó, kiemelt állomásnak nem minősülő
elővárosi állomásokon a legalább 30 perces
vonatforgalom kiírása mind az érkező-induló,
mind pedig az egyesített érkező/induló kijelzőkön biztosítható legyen.
A dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök
korszerűsítése mellett a tervezés során, kiemelt
figyelmet kell fordítani a statikus utastájékoztató hirdetmények kihelyezéséhez szükséges mennyiségű hirdetménytároló biztosítására is.
A hangos és a vizuális utastájékoztató eszközök szolgáltatási és műszaki követelményeire
vonatkozó előírásokat a MÁV Zrt. által kiadott, hatályos Feltétfüzet tartalmazza.
A hangos és a vizuális utastájékoztató berendezés meghibásodásakor alkalmazandó utastájékoztatás helyét, módját, felelősét a Helyi
Végrehajtási Utasításban, valamint Helyi
Végrehajtási Utasítás- Üzemi Rendben (továbbiakban HVU, HVU-ÜR) és a Kapcsolódási Pontok megállapodásában (továbbiakban
Megállapodás) kell szabályozni.
3.6 Kiemelt állomás
Utastájékoztatási szempontból fontos, jelentős
utasforgalommal rendelkező állomások, melyek felsorolását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
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3.7 Budapest vonzáskörzetéhez tartozó, kiemelt és elágazó állomásnak nem minősülő
elővárosi állomás
Utastájékoztatási szempontból fontos, jelentős
utasforgalommal rendelkező állomások, melyek felsorolását az 1/b. számú melléklet tartalmazza.
3.8 Elágazó és csatlakozó állomás
Utastájékoztatási szempontból elágazó és csatlakozó állomásnak számítanak a közforgalmú
személyszállításra meghirdetett vasútvonalon
fekvő elágazó és csatlakozó állomások, ahol
olyan vasútvonal ágazik ki, illetve csatlakozik,
melyen a közforgalmú vasúti személyszállítás
biztosítva van.
3.9 Megállóhely
Utastájékoztatási szempontból megállóhelynek minősül az F. 2. számú Forgalmi Utasítás
szerinti megállóhely, megálló-rakodóhely.
3.10 Állomási utasperonok megközelítési
időszükséglete
Az állomások utasforgalmi területe (váróterem, pénztárcsarnok, jegyautomaták, e-Ticket
kioszkok) és a személyszállító vonat által használt peronnal rendelkező vágányok megközelítésének időszükséglete. Budapest-Déli, Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati pályaudvar kivételével a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság (továbbiakban TSZVI) és a MÁV Zrt. Forgalmi csomóponti főnökségek (továbbiakban FCSF)
által kijelölt munkavállalók pontos mérésekkel
vágányonként, illetve perononként állapítják
meg az utasforgalmi terület és a peronok közötti közlekedési időt.
A HVU-, HVU-ÜR-ben és a Megállapodásban
kell rögzíteni a mérés szempontjából
figyelembe jövő utasforgalmi területeket.
3.11 Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája
Azokon az állomásokon, ahol az utasforgalmi
terület és a peronok közötti gyalogos közlekedés időszükséglete a 2 percet nem éri el, ott az
állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.
Azokon az állomásokon, ahol az utasforgalmi
terület (váróterem, pénztárcsarnok) és a személyszállító vonat által használt peronnal rendelkező vágányok közötti közlekedési időszükséglet a 2 percet eléri, vagy azt meghalad4/49 oldal
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ja, a mért időt 2 perccel megnövelve, „állomási
utasperonok megközelítési időnormatívája”
néven kell a HVU, HVU-ÜR-ben és a
Megállapodásban rögzíteni.
A helyből induló, valamint érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatok esetén a vonat
menetrend szerinti és tényleges indulása előtt a
hangos utastájékoztatás során az „állomási
utasperonok megközelítési időnormatívája”
perc értékét kell alkalmazni. Azokon az állomásokon, amelyek több utasperonnal rendelkeznek, a legmagasabb értéket kell figyelembe
venni.
3.12 Megállapodás
Az állomásokon az egyeztetett, kapcsolódó
technológiai folyamatok végrehajtásának
módját a MÁV-START Zrt. TSZVI és a MÁV
Zrt. Üzemeltetési főigazgatóság Pályavasúti
területi igazgatóság (továbbiakban ÜF PTI)
vezetője közötti megállapodást rögzítő dokumentum határozza meg, amelynek megkötését a mindenkor hatályos „A kapcsolódási
pontok megállapodásának készítésére ” című
előírás tartalmazza.
3.13 Helyi Végrehajtási Utasítás, Helyi
Végrehajtási Utasítás- Üzemi Rend (HVU,
HVU-ÜR)
A MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységeinek szabályozását tartalmazó
Helyi Végrehajtási Utasítást (HVU) és a
vontatási, valamint járműkarbantartási műhelyekre vonatkozó Üzemi Rendet (ÜR)
integráltan tartalmazó területi működést és
végrehajtást előíró szabályzat.
3.14 Várható késés
A menetrendhez viszonyított eltérés percben
kifejezve (vizuális kijelzése utastájékoztató
berendezéstől függő, általában 5 perces emelkedéssel jelezhető) a konkrét vonat esetében az
adott szolgálati helyre vonatkozóan.
A várható késést a beérkezett információk
alapján módosítani, illetve az érintettek részére
továbbítani kell.
3.15 Változó késés
A várható késés mértékében bekövetkezett
változás (vonatforgalmi intézkedés vagy további nem várt események hatására), amely nőhet
vagy csökkenhet a korábban megállapított
értékhez képest.
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Az 5 percet elérő változó késésről az arról való
tudomást szerzését követően kell a kijelzőkön
a korrigálást végrehajtani, illetve hangos
utastájékoztató eszközökön keresztül az
utasokat tájékoztatni. (Pl. Ha már meghirdetésre került egy várható 10 perces késés,
de annak mértéke 15 (vagy 5) percre változik,
akkor az utastájékoztatást a lehető leghamarabb meg kell tenni, a vizuális kijelzőn meg kell
jeleníteni az új várható késést.)
3.16 Viszonylatjelölés
A viszonylatjelölés olyan – a vonatok jelölésére szolgáló és az utasok tájékozódását
segítő – rövid, folyamatos (szóköz és egyéb
elválasztás vagy tagolás nélküli) karaktersor,
mely nagybetűkből és számjegyekből áll és a
személyszállító vonatok útvonalára, megállási
rendjére és díjszabási jellemzőire utal. Nem
utal azonban a kiindulási vagy célállomásra,
közlekedési irányra.
A jelölés a vonathoz definiált többlet információ, mely a MÁV-START Zrt. Közforgalmú
menetrendjének menetrendi mezőiben, a vonat
fejlécében van rögzítve. Nem szükségszerűen
rendelkezik minden személyszállító vonat
viszonylatjelöléssel.
A jelölést az utastájékoztatási eszközökön –
általános elvként – a vonat nemével vagy útirányával együtt kell közölni.
A jelölés és az abból képzett toldalékos szavak
kiolvasása a magyar nyelv kiejtési szabályai
szerint történik (pl. S431 es-négyszázharmincegy, Z50 zé-ötven). Idegen nyelven az
adott nyelv kiejtési szabályai érvényesek.
A jelölést a statikus vizuális eszközökön lehetőleg az arculati szabvány szerint (amely a
betűtípust, betűszedést, és a betű- illetve a háttérmező és keret színét, azok méretei, igazítását és arányait szabályozza) kell megjeleníteni, folyó szövegben is.
Ennek lehetetlensége (pl. fontkészlet vagy
grafikai állomány hiánya) esetén megengedhető a szövegkörnyezettel megegyező megjelenítés is, bármilyen, a szövegkörnyezettől
elütő kiemelés (pl. aláhúzás, vastag szedés,
keret, eltérő háttér) nélkül.
Ugyanezek az előírások vonatkoznak azokra a
dinamikus vizuális kijelzőkre is, amelyek a
viszonylatjelölés megjelenítésére is alkalmasak.
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3.17 Kijelzések, bemondások sorrendje
Több nyelv együttes alkalmazása esetén a tájékoztatás minden esetben a magyar nyelvvel
kezdődik. Alapesetben ezt az angol nyelven
és/vagy a határállomásokon a határ-átmenetben érintett nyelven történő tájékoztatás követi.
E sorrend a hangos utastájékoztatás esetén időbeli sorrendiséget jelent, a vizuális utastájékoztatás esetében pedig vizuális sorrendiséget
(olvasás iránya szerint balról jobbra és felülről lefelé haladva vagy egymást váltó, illetve
kiemelés, csökkenő betűnagyság, stb. által).
3.18 Piktogramok
A vizuális információk közlésénél törekedni
kell az egyezményes és közérthető képi jelek
(piktogramok) használatára. A piktogramokra
vonatkozóan be kell tartani a hatályos jogszabályi előírásokat.
3.19 Többcsoportos (stokkos) vonat
A többcsoportos vonat olyan vonat, amelyben
továbbított egyes kocsik/kocsicsoportok eltérő
útvonalon közlekednek, illetve eltérő az indító
vagy célállomásuk függetlenül attól, hogy a
kocsik/kocsicsoportok azonos vagy eltérő vonatszámmal közlekednek-e.
3.20 Üzleti vonatnem alkalmazása
Utastájékoztatási szempontból a Hálózati Üzletszabályzat (továbbiakban HÜSZ) HÜSZ
4.3-2 számú mellékletében alkalmazandó
vonatnem. (Jelölése, elfogadott rövidítése,
kódszám és szövegkönyvben történő alkalmazása a 6. számú melléklet szerint.)
3.21 Az utastájékoztatás nyelve, idegen és
egyedi írásmódú nevek használata
Az utastájékoztatás alapnyelve a magyar,
azonban a MÁV-START Zrt. írásos megrendelése és költségviselése alapján, a MÁV Zrt.
– a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állása esetén – biztosítja az adott állomáson az idegen nyelven történő utastájékoztatást. A MÁV Zrt. az idegen nyelvű tájékoztatásra vonatkozó megrendelést csak akkor fogadja el, ha az érintett berendezés arra alkalmas. /Hálózat-hozzáférési szerződés (továbbiakban HHFSZ) Rendelkezések az állomási és
megállóhelyi szolgáltatások biztosításáról a
közszolgáltatási szerződésben érintett vasúti
társaságok részére 1/A Függelék, 1. számú
táblázatában jelezve./
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Vizuális utastájékoztatás során a határon túli
állomásneveket idegen nyelven minden esetben a nemzetközileg elfogadott formában és
helyesírás, szükség esetén latin betűs átírás
szerint kell megjeleníteni (pl. Praha hl. n.,
Beograd, Bucureşti Nord, Kiev-Pass).
Az idegen vagy egyedi írásmódú nevek (pl.
egyes vonatnevek, vonatnemek) formáját írásban semmilyen nyelven sem szabad megváltoztatni. Az idegen nyelvű elnevezés mellett az
állomásnevek magyar megnevezését is fel kell
tüntetni.(pl.:Oradea [Nagyvárad]).
Hangos utastájékoztatásnál a magyar nyelvű
tájékoztatás során állomásnévként az állomás
magyar nyelvben használatos nevét kell bemondani, amennyiben ilyen név létezik.
Az állomásnevek mellett lévő jelzőt, illetve
kiegészítő jelzést lefordítani nem szabad (pl.
Timişoara Nord, Temesvár Nord). Az idegen
nyelvű utastájékoztatásban az állomásnévként
minden esetben az állomás szerinti ország által
jelenleg hivatalosan használt nevét kell bemondani, tehát nem szabad lefordítani.
Azokat határon túli állomásneveket, melyek
magyar megfelelő névvel rendelkeznek, a 9.
sz. melléklet tartalmazza.
3.22 Utastájékoztatási kötelezettség
A vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység során, az utazás előtti,- közbeni, az
utazás utáni, illetve az utazáshoz kapcsolódóan, valamennyi vonatkozó rendelet [(különösen a vasúti személyszállítást igénybe vevő
utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló
1371/2007/EK rendelet,(a továbbiakban Utasjogi rendelet); Az országos működési engedély
alapján végzett vasúti személyszállítás
részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII.1.)
(továbbiakban Korm. rendelet,); a 2014-2023.
évi Vasúti személyszállítási közszolgáltatási
szerződés (továbbiakban Közszolgáltatási
szerződés)], szabályozás és utasítás előírásainak
megfelelő
utastájékoztatást
kell
megvalósítani.
Az utasok megfelelő tájékoztatása érdekében a
MÁV-START Zrt. valamennyi munkavállalója, a legmagasabb színvonalú tájékoztatást
köteles nyújtani.
A MÁV-START Zrt. munkavállalói egyes esetekben a megállóhelyeken a személyszállító
vonatok közlekedéséről, a használt vágány
megnevezéséről, a vonat neméről (üzleti
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vonatnem), a vonat nevéről (a szövegkönyvben
átadott), a vonat viszonylatjelöléséről
(a szövegkönyvben átadott), a vonat késéséről,
a késés okáról és annak várható mértékéről, az
esetleges vonatelmaradás tényéről, csatlakozási és átszállási lehetőségekről, a csatlakozás elmaradásáról, rendkívüli események
alkalmával a kerülőútirány alkalmazásáról
vagy az esetleges alternatív vasúti utazási
lehetőségekről (közlekedési útvonalakról, a
más vonattal történő utazási lehetőségről),
valamint az alternatív közforgalmú személyszállítási szolgáltatásról adnak tájékoztatást az
utasok részére. Azokon a szolgálati helyeken,
ahol a hangos utastájékoztatást a MÁVSTART Zrt. munkavállalói végzik, a végrehajtásra vonatkozó előírásokat a HVU, HVU-ÜRben és a Megállapodásban kell szabályozni.
A MÁV-START Zrt. informatikai rendszerben
történő megrendelése esetén a MÁV Zrt. munkavállalói tájékoztatást adnak a vonat kocsiösszeállításáról és a fedélzeti szolgáltatásokról, valamint a vonat díjszabási jellemzőiről.
Azokon a szolgálati helyeken, ahol a MÁVSTART Zrt. végzi az utastájékoztatási tevékenységet, ott a rendszeresített hangosbemondó berendezések kezelésével, Közszolgáltatási
szerződés előírásainak figyelembevételével,
jelen utasítás előírásai szerint biztosítja és végzi. Abban az esetben, ha az érintett munkavállalók a szükséges szakmai képzettség
hiánya miatt nem tudják az utasokat
megfelelően tájékoztatni, akkor kötelesek az
utasokat a megfelelő képzettséggel rendelkező
munkavállalókhoz irányítani, függetlenül
attól, hogy azok a MÁV-START Zrt. vagy a
MÁV Zrt. alkalmazásában állnak.
3.23 Folyamatos tájékoztatás
Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló Kormányrendeletben előírt folyamatos tájékoztatásnyújtás, valamint a vasúti
személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól
és kötelezettségeiről szóló Utasjogi rendeletben előírt folyamatos tájékoztatás alatt
legalább a jelen utasítás előírásainak betartásával végzett utastájékoztatást kell érteni.
3.24 Alternatív személyszállítási szolgáltatás
Rendkívüli üzemi körülmények esetén,
amennyiben a vasúti szolgáltatás a továbbiakban nem folytatható, a MÁV-START Zrt. a
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lehető legrövidebb időn belül alternatív
személyszállítási szolgáltatást szervez. (Pl.
vonatpótló autóbusz, más személyszállítási
közszolgáltatást végző vállalat járatára történő átszállítás.), figyelemmel a MÁVSTART Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata III. Fejezet 1.2.4. pontjára.
3.25 Alternatív vasúti utazási lehetőségek
 Az érintett útvonalon közlekedő más vonat igénybevételével történő utazás (pl. átlós vonat jelentős késése esetén a célállomás felé közlekedő, a MÁV-START Zrt.
másik vonatával egy csatlakozó állomásra
továbbutazás) lehetőségének biztosítása.
 Más vasútvonalon közlekedő vonatok
igénybevételének lehetősége
3.26 Vágányzári menetrendi információk
A menetrendtervezési szervezet által elkészített és elektronikusan közzétett utastájékoztató
hirdetmény.
A Korm. rendelet 7. § (2) (3) bekezdésében
meghatározott határidők szerint (a vasúti
személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését,
megszűnését vagy korábbi időpontban történő
közlekedtetését legalább 14 nappal; új vonat
beállítását vagy a meghirdetettnél későbbi
időpontban történő közlekedését legalább 7
nappal) a www.mavcsoport.hu honlapon
köteles közzétenni, valamint a MÁV Zrt. részére elektronikus úton legkésőbb a vágányzári menetrend életbe lépését megelőző 20. napon átadni.
3.27 Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
A menetrendtervezési szervezet által elkészített Vágányzári menetrendi információk első
oldalát tartalmazó utastájékoztató hirdetmény,
melynek papíralapon történő kihelyezésével a
Korm. rendelet 7. § (2) (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint (a vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését, megszűnését vagy korábbi időpontban történő közlekedtetését legalább 14 nappal; új vonat beállítását vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7 nappal) az
utazóközönség figyelmét fel kell hívni a menetrendváltozásra.
A kihelyezésére vonatkozó előírásokat a MÁV
Zrt. utasítása tartalmazza. (10. számú melléklet)
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4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA
4.1 Az utastájékoztatásra vonatkozó általános előírások
 Az utastájékoztatás nyelve minden
esetben a magyar nyelvvel kezdődik,
melyet idegen nyelvek követhetnek.
Idegen nyelvű utastájékoztatást lehetőség
szerint közvetlenül a magyar nyelvű
tájékoztatást követően kell adni. Az idegen- és magyar nyelvű utastájékoztatás
megrendeléssel történik a MÁV Zrt. felé.
 Az utastájékoztatási tevékenységet elsősorban a vizuális utastájékoztató eszközök
alkalmazásával kell ellátni.
A dinamikus vizuális kijelzőkkel adott
tájékoztatásnak tartalmaznia kell a pontos
időt, a vonat érkezési és/vagy indulási
idejét, a vágány számát, a vonatindító
vagy célállomást (többcsoportos vonat
esetében csoportonként), az útirányt
(többcsoportos vonat esetében csoportonként), a viszonylatjelölést (csak az arra
alkalmas dinamikus vizuális kijelzőkön)
vagy ennek hiányában az üzleti vonatnemet (többcsoportos vonat esetében csoportonként), a vonat nevét (ha van), a
vonat számát, az esetlegesen várható késés
mértékét, valamint az egyéb információk
megjelenítését lehetővé tevő megjegyzés
rovatot.
Az összesítő kijelzőkön a megjegyzés
rovatban a Közforgalmú menetrendben
feltüntetett vonat szolgáltatások közül elsősorban az igénybevétel feltételeiről
/gyorsvonati pótjegy, pót-és helyjegy,
helyjegy stb. vehető igénybe/ kell tájékoztatást adni.
 A dinamikus vizuális utastájékoztató eszközökön a vonatok közlekedésére vonatkozó aktualitását vesztett információkat
haladéktalanul törölni kell.
 A vonatindító, vagy célállomást, az útirányt a magyar helyesírás szabályai szerint
kell megjeleníteni.
 A vizuális és hangos utastájékoztatási eszközökön a Közforgalmú menetrendben és
az azt módosító hirdetményekben (pl.:
Vágányzári menetrendi információ) rögzített vonatok adatairól és közleményekről
kell tájékoztatást adni a teljes útvonalra.
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Az utazóközönséget értesíteni kell arról,
hogy az aktuális menetrendtől eltérően
pályafelújítási munkák miatt módosított
menetrend szerint közlekednek a vonatok.
Vonatpótló autóbusszal történő közlekedés esetén a vizuális és a hangos utastájékoztató eszközökön a vonatokat a teljes
útvonalra kell meghirdetni, majd ezzel
egyidejűleg külön fel kell hívni a
figyelmet, hogy a vonat útvonalán mely
állomások között közlekedik vonatpótló
autóbusz.
Az utasokat a vágányzárra vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően minden
esetben tájékoztatni kell a vonatpótló
autóbusz közlekedési rendjéről és
szolgáltatásairól is.
A hangos utastájékoztatás a vizuális utastájékoztató eszközökön közzétett információkat kiegészíti, megerősíti és az időközi
változásokra hívja fel a figyelmet.
A hangos utastájékoztató eszköz által
adott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a
vonat érkezési vagy indulási idejét, a
vágány számát, a vonatindító vagy
célállomást (többcsoportos vonat esetében
csoportonként), az útirányt (többcsoportos
vonat esetében csoportonként), viszonylatjelölést vagy ennek hiányában az
üzleti vonatnemet, a vonat nevét (a
szövegkönyvben átadott), az esetlegesen
várható késés mértékét.
Amennyiben az érkező vonathoz csatlakozási lehetőség van, a vonat megállása után
a csatlakozási lehetőségeket (a csatlakozó
vonatok időrendi sorrendjében) és a csatlakozásmulasztást is közölni kell. Ahol a
hangos utastájékoztató eszköz erre alkalmas, emelt szolgáltatást nyújtó (pl.: IC,
RJ, EN és EC) vonatok közlekedése esetén
a MÁV Zrt-nél egységesen alkalmazott
megkülönböztető szignál alkalmazása
minden esetben kötelező.
Azokon a számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató eszközökkel felszerelt
szolgálati helyeken, ahol az utastájékoztató berendezés csak manuálisan kezelhető, és ez a forgalomszabályozási feladatok
ellátását jelentős mértékben hátráltatja, a
MÁV Zrt. ÜF Forgalmi igazgatósága szabályozza az utastájékoztatás végrehajtását. (HHFSZ alapján.)
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Az Érkező-induló vonatok jegyzékén és a
vizuális kijelzőn – a vonat kiindulási
és/vagy célállomása mellett – fel kell tüntetni a vonat közlekedési útirányát meghatározó állomás(ok) nevét is, amelynek
meghatározásánál elsősorban a MÁVSTART Zrt. Díjszabás II. sz. Mellékletében lévő – elágazási állomások – névjegyzékét kell alapul venni.
Közlekedési útirányt meghatározó állomásnak csak olyan állomás tüntethető fel,
ahol a vonat utasforgalmi szempontból
menetrend szerint megáll, kerülő útirány
alkalmazása esetén pedig, ahol a vonatnak
utasforgalmi szempontból kijelölt megállása van.
A MÁV Zrt. az utasokat az élet és vagyonvédelmi, közlekedésbiztonsági előírások
betartására – a személyi és technikai feltételek biztosítottsága esetén – hangos utastájékoztató berendezésen, az F.2. számú
Forgalmi Utasításban előírtak figyelembevételével, külön felkérés nélkül értesíti.
(Az elsodrási határon belüli tartózkodás
elkerülése érdekében a vonatok közlekedéséről/áthaladásáról – a peronok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével – a vonat-, és jármű mozgásra figyelmeztető utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatás szükségességét a HVU, HVU-ÜR-ben és a Megállapodásban kell rögzíteni.)
Azokon az állomásokon, amelyek nem
rendelkeznek szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, a hangos utastájékoztatás során kiemelt figyelmet kell fordítani
az utasok védelmére.
Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási
utasperonok megközelítési idő normatívája” perc értéket – csak akkor szabad
tájékoztatást adni, ha az előbb érkező
vonat már megállt, illetve megáll, (áthaladó vonatok esetében már áthalad) mire az
utasok a peront megközelítik. Részletesen
az HVU, HVU-ÜR és a Megállapodás vonatkozó pontjában kell szabályozni.
Személyszállító vonat olyan kereskedelmi
célú megállása esetén, melynél a leszállás
kereskedelmileg ki van zárva, és a vonat
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csak felszállás céljából áll meg (a Közforgalmú menetrendben erre utaló jellel korlátozva van), a vonatot utastájékoztatás
szempontjából induló vonatnak kell tekinteni, a vonat adatait az összesítő kijelzőn
kizárólag az „Induló vonatok” oldalon kell
megjeleníteni. A hangos utastájékoztatás
során az indulásra vonatkozó információkat (pl. célállomás, indulási idő, várható
induló késés, stb.) közölni kell. A vonat
tényleges érkezésekor hangos utastájékoztatást kell adni.
Személyszállító vonat olyan kereskedelmi
célú megállása esetén, melynél a felszállás
kereskedelmileg ki van zárva és a vonat
csak leszállás céljából áll meg (a Közforgalmú menetrendben, erre utaló jellel korlátozva van), a vonatot utastájékoztatás
szempontjából érkező vonatnak kell tekinteni, a vonat adatait az összesítő kijelzőn
kizárólag az „Érkező vonatok” oldalon
kell megjeleníteni.
A hangos utastájékoztatás során a vonat
érkezése előtt közölni kell a felszállás
tilalmát, az indulásra vonatkozó információkat (pl. célállomás, indulási idő,
várható induló késés, stb.), az utasok
számára félrevezető információ lévén,
nem kell közölni. A tényleges induláskor
azonban a vonatmozgás tényét illető
balesetvédelmi célú hangos utastájékoztatást kell adni.
Személyszállító vonatok utasforgalom részére megnyitott peron mellett történő forgalmi célú megállása esetén közölni kell a
fel- és leszállás tilalmát.
A papíralapú hirdetmények kifüggesztési
helyének meghatározását – egyes esetekben azok előállítására és kihelyezésére is
vonatkozó előírásokat – a Megállapodásban kell rögzíteni.
A helyi viszonyokra jellemző utastájékoztatási időnormatívát – az állomási utasperonok megközelítési időszükségletének figyelembevételével – a HVU, HVU-ÜR és
a Megállapodás vonatkozó pontjában kell
rögzíteni.
A hangos és vizuális utastájékoztató berendezés használhatatlansága, illetve a
csak hangos utastájékoztató berendezéssel
felszerelt szolgálati helyek utastájékoztató
berendezésének használhatatlansága
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esetén az utasokat „Közvetlen módon, élőszóval” kell tájékoztatni a legfontosabb
vonatinformációkról (indulás időadata,
viszonylat, vágányszám). A részletes eljárást a Megállapodás alapján a HVU,
HVU-ÜR-ben kell szabályozni.
A hangos és/vagy vizuális utastájékoztató
berendezés használhatatlansága esetén a
személyzet nélküli állomásokat, valamint
az olyan MÁV Zrt. forgalmi személyzettel
nem rendelkező állomásokat, ahol a hangos utastájékoztatást megállapodás alapján a MÁV-START Zrt. munkavállalói
végzik, és a szolgálat szünetel – hangos
utastájékoztatás szempontjából – utastájékoztató eszközzel fel nem szereltnek kell
tekinteni.
MÁV Zrt. forgalmi személyzettel nem
rendelkező azon szolgálati helyeken, ahol
a MÁV-START Zrt. munkavállalói végzik a hangos utastájékoztatási tevékenységet, a MÁV Zrt. és a MÁV-START
Zrt. kijelölt szervezeti egységei Megállapodásban rögzítik a MÁV-START
Zrt. munkavállalója által végzett utastájékoztatási tevékenység végrehajtására
vonatkozó előírásokat. A vonatok késéséről a MÁV-START Zrt. utastájékoztatási tevékenységet is végző munkavállalóját a MÁV Zrt. munkavállalói
tájékoztatják. Az értesítés módjára vonatkozó szabályokat a Megállapodásban
és a HVU, HVU-ÜR-ben vonatkozó
pontjában is rögzíteni kell.
A már meghirdetett információk tartalmában bekövetkezett változásokról az
utazókö-zönséget mind a vizuális, mind a
hangos utastájékoztató eszközök útján
tájékoztatni kell. Érkező, illetve induló
vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó
késése esetén a várható késés mértékéről
és annak okáról tájékoztatást kell adni.
A vonatok várható késésének mértékét –
szükség esetén – folyamatosan aktualizálni kell. A folyamatosan aktualizált információk során a késés mértékének
változásáról (±5 percet elérő „változó
késés”) annak tudomást szerzését követően kell a kijelzőkön a korrigálást
végrehajtani, illetve a hangos utastájékoztató eszközökön keresztül az
utasokat tájékoztatni.
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(Pl. ha már meghirdetésre került a várható
10 perces késés, de az 15 percre változik,
akkor a lehető leghamarabb be kell
mondani és a vizuális kijelzőn meg kell
jeleníteni az új várható késés mértékét.)
Rendkívüli üzemi körülmény alkalmával a
kerülőútirány alkalmazásra, az esetleges
alternatív vasúti utazási lehetőségekre
(közlekedési útvonalakra, más vonattal
történő közlekedés lehetőségére), valamint az alternatív közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokra, azok megszervezését követően azonnal fel kell hívni a
figyelmet.
Induló vonat olyan mértékű késése esetén,
mely esetben egy másik, menetrend
szerint később induló – vagy kevesebb
késéssel közlekedő – vonat a késett vonathoz képest korábban tudja annak utasait az
úti céljukhoz eljuttatni, az alternatív vasúti
utazási le-hetőségre fel kell hívni az
utazóközönség figyelmét.
A vonalszakaszt érintő vonatforgalmat
akadályozó rendkívüli események bekövetkezése esetén az erre alkalmas dinamikus vizuális berendezéseken ezeket az
információkat meg kell jeleníteni.
A normál üzemi körülmények között
alkalmazandó közlemények részletes
szövegét a MÁV-START Zrt. készíti el, és
adja át a MÁV Zrt. részére utastájékoztató
szövegkönyv formátumban (5. számú
melléklet)
A fedélzeti utastájékoztatásra vonatkozó
szabályokat, eljárási rendet külön rendelkezés tartalmazza.
A rendkívüli eseményekkel kapcsolatban
alkalmazható közlemények minta szövegeit, amely az Utastájékoztató szövegkönyv mellékletét is képezi, jelen utasítás
3. és 4. számú melléklete tartalmazza.
Amennyiben nem áll rendelkezésre típusszöveg az adott eseményre, akkor a MÁVSTART Zrt. kijelölt munkavállalója (a
területi személyszállítási főirányító/hálózati személyszállítási és vontatási
főirányító) köteles jelen utasítás 4.5.1.3.
pontjában előírtak szerint az utastájékoztatást megrendelni és írásban átadni a szövegmintát.
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A rendkívüli események jelezhetőek a
vizuális kijelzők „havára-során” is, de
csak a vonatnak az adott állomás által
érintett vonalszakaszára vonatkozóan.
A Közszolgáltatási szerződésben az egyes
kategóriákra és szegmensekre meghatározott előírásokat az új berendezések tervezése során tervezési irányelvként kell
alkalmazni.
A vizuális és hangos utastájékoztatási
eszközök kezelése során az információk
megjelenítésének időpontját, a bemondások gyakoriságának összefoglalását a 7.
számú melléklet tartalmazza.
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4.2 Az utastájékoztatási feladatok elhatárolása
4.2.1 A MÁV Zrt. feladata
A MÁV Zrt. utastájékoztatással kapcsolatos
feladatait a MÁV Zrt. által készített utasítás
tartalmazza.
4.2.2 A MÁV-START Zrt. feladata
 A saját személyszállítási, értékesítési és
marketing jellegű hirdetmények, közlemények elkészítése, kihelyezése érvényességen belüli pótlása az arra a célra rendszeresített felületre. Az érvénytartam lejárta
után a hirdetmények és a kihelyezési segédeszközök, ragasztónyomok eltávolítása.
 A magyar nyelvű utastájékoztató szövegkönyvek – 5. számú melléklet szerinti formátumban történő – elkészítése, szükség
szerinti karbantartása az illetékes TSZVI
feladata. Az elkészített, illetve szükség
szerint módosított szövegkönyv átadása a
MÁV Zrt. részére az életbelépés előtt
olyan időben, hogy a szükséges digitalizálás elvégezhető legyen. Részletes rendelkezéseket a HVU, HVU-ÜR-ben és a
Megállapodásban kell rögzíteni. Az Utastájékoztató szövegkönyvek megfelelő
tartalmáért a TSZVI felelős.
 Az idegen nyelvű utastájékoztatás megrendelése a MÁV Zrt. felé.
 MÁV-START Zrt. hálózati személyszállítási és vontatási főirányítója operatív irányításában résztvevő személyek által
megrendelt vonatok esetében a menetvonal kiutalásakor a Szövegkönyv átadása a
MÁV Zrt. illetékes munkavállalója ré-




szére (3. és 4. számú mellékletek felhasználásával.
Szövegszerű
tájékoztatás
megrendelése esetén az utastájékoztatást
az adott szolgálati helyen a Megállapodásban rögzített és jelen utasítás 4.4
pontjában előírtak szerint kell végezni).
A vágányzári menetrendi információk
elkészítése, elektronikus úton történő közzététele és a MÁV Zrt. részére kimutatható módon történő megküldése.
(A Vágányzári menetrendi információkat
a MÁV-START Zrt. olyan időben köteles
a MÁV Zrt. részére átadni, hogy azok a
Kormány. rendelet 7. § (2) (3) bekezdésében meghatározott határidő betartásával és
módon kihelyezhetőek legyenek.
Az átadás legkésőbbi időpontja az adott
vágányzár életbe lépését megelőző 20.
nap.
A vasúti személyszállítási szolgáltatás
szüneteltetését, megszüntetését vagy a
korábbi időpontban történő közlekedtetést
legalább 14 nappal, új vonat beállítását,
illetve a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7
nappal a változás előtt az utazóközönség
tudomására kell hozni.)
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elkészítése, elektronikus úton történő
közzététele.
Az Utasjogi rendeletben meghatározott
személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények – a Személyszállítási
Üzletszabályzat kivonata, Menetdíjtáblázat, elérhető legközelebbi pénztár, illetve segítségnyújtási hely a fogyatékkal élővagy csökkent mozgásképességű személyek részére – megfelelő mennyiségben és
tartalommal történő készítése, illetve azok
rendelkezésre
állásának
biztosítása.
(MÁV-START Zrt. személyzettel rendelkező szolgálati helyeken minden esetben a MÁV-START Zrt. feladata a kihelyezése, azok rendelkezésre állásának
biztosítása, pótlása, módosítása. MÁVSTART Zrt. személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken a 4.4.6.4 pontban
előírtakat is figyelembe kell venni).
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Az induló vonatok 20 percet elérő vagy
meghaladó késése esetén az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekről történő utastájékoztatás megrendelése a
MÁV Zrt-től.
Rendkívüli üzemi körülmények esetén,
amennyiben a vasúti szolgáltatás a továbbiakban nem folytatható, a lehető legrövidebb időn belül alternatív személyszállítási szolgáltatás megszervezése és meghirdettetése. (Pl. vonatpótló autóbusz, más
személyszállítási közszolgáltatást végző
vállalat járatára történő átszállítás).
Rendkívüli üzemi körülmények esetén, az
útvonalon közlekedő más vonat igénybevételével történő utazás (pl. átlós vonat jelentős késése esetén a célállomás felé közlekedő, a MÁV-START Zrt. másik vonatával egy csatlakozó állomásra továbbutazás), valamint más vasútvonalon közlekedő vonatok igénybevételi lehetőségnek biztosítása és erről a MÁV Zrt.
kijelölt munkavállalónak az értesítése.
Rendkívüli üzemi körülmények esetén a Havária csoport munkájában való részvétel.

írásokat a „MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói
utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott
földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítása tartalmazza.

4.3 Az utastájékoztatási tevékenységet ellátók felelőssége
Az utastájékoztatásban részt vevők, valamint
az ellenőrzésre jogosult munkavállalók kötelesek a megállapított hiányosságokat az illetékes
szervezet részére azonnal (egy munkanapon
belül) jelezni, azok megszüntetése érdekében a
szükséges – hatáskörükbe tartozó – intézkedéseket megtenni. Amennyiben az érintett munkáltató az utasok tájékoztatásának elégtelen
végrehajtását tapasztalja vagy az utastájékoztatási szolgáltatás – bizonyíthatóan – elégtelen
ellátásáról értesült, az esetet minden érintett tekintetében vizsgálni kell. Az utazóközönség
tájékoztatásának szervezésére, illetve annak
végrehajtására kötelezett, bizonyítottan mulasztást elkövetett munkavállalókkal szemben,
szükség esetén munkáltatói eljárást kell kezdeményezni.

4.4.4 Egyéb állomások
A dinamikus vizuális és a hangos utastájékoztató berendezések kezelésére vonatkozó előírásokat a „MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi
utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című
utasítása tartalmazza.







4.4 Az utastájékoztatásra vonatkozó normatív előírások normál üzemi körülmények
esetére
4.4.1 Budapest-Déli, Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati pályaudvar
A dinamikus vizuális és a hangos utastájékoztató berendezések kezelésére vonatkozó elő-

4.4.2 Kiemelt állomások
A dinamikus vizuális és a hangos utastájékoztató berendezések kezelésére vonatkozó előírásokat a „MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi
utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című
utasítása tartalmazza.
4.4.3 Kiemelt állomásnak nem minősülő
elágazó és csatlakozó állomások, valamint
Budapest vonzáskörzetéhez tartozó, kiemelt
állomásnak nem minősülő elővárosi állomások
A dinamikus vizuális és a hangos utastájékoztató berendezések kezelésére vonatkozó előírásokat a „MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi
utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című
utasítása tartalmazza.

4.4.5 Megállóhelyek
A dinamikus vizuális és a számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelésére vonatkozó előírásokat a „MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás
keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti
végrehajtásáról” című utasítása tartalmazza.
4.4.5.1 Dinamikus vizuális utastájékoztató
eszközök
A dinamikus vizuális és a hangos utastájékoztató berendezések kezelésére vonatkozó előírásokat a „MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi
utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című
utasítása tartalmazza.
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4.4.5.2 Hangos utastájékoztatási eszközök
Számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezések kezelése.
A Megállapodás alapján a MÁV-START Zrt.
munkavállalója által végzett utastájékoztatási
tevékenység esetén a vonat legalább 5 percet
elérő vagy meghaladó késéséről a szomszédos
állomások forgalmi szolgálattevői – az HVU,
HVU-ÜR és a Megállapodás vonatkozó pontjában előírtak szerint – értesítik a megállóhelyen szolgálatot teljesítő munkavállalót.
A várható késés mértékéről és okáról szóló értesítést a vonat szomszédos állomásról történő
menetrend szerinti indulási ideje előtt lehetőség szerint – legalább 5 perccel korábban meg
kell tenni.
Késett vonat szomszéd állomásról történő
tényleges indulása előtt a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevői a vonat közlekedéséről az utastájékoztatást végző munkavállalót – az állomás és a megállóhely közötti
menetidő figyelembevételével – ismételten
tájékoztatni fogják, úgy, hogy a vonat megállóhelyre történő várható érkezése előtt
legalább 3 perccel korábban az utasokat
értesíteni lehessen. Részletesen a HVU, HVUÜR és a Megállapodás vonatkozó pontjában
kell szabályozni.
Érkező vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és
annak okáról a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel korábban tájékoztatást
kell adni.
Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel korábban ismételten tájékoztatást kell adni.
A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve
korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.
30 perc feletti késés esetén a közleményt 10
percenként ismételni kell.
A vonatok menetrend szerinti közlekedési sorrendjében bekövetkező változásokról, a késetten közlekedő vonatok érkezése előtt a vonatok
közlekedési viszonylatáról is tájékoztatni kell
az utasokat.
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4.4.6 Statikus állomási és megállóhelyi utastájékoztatás szabályai
Állomásokon, megállóhelyeken, az alábbi, a
személyszállító vonatok közlekedésével összefüggő papír alapú utastájékoztató hirdetmények alkalmazandók:
 Érkező-induló vonatok jegyzéke,
 Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás,
 az Utasjogi rendeletben meghatározott
személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények (a Személyszállítási Üzletszabályzat kivonata, Menetdíjtáblázat,
elérhető legközelebbi pénztár, illetve
segítségnyújtási hely a fogyatékkal élővagy csökkent mozgásképességű személyek részére).
A statikus papíralapú utastájékoztató hirdetmények hozzáférését a váróterem zárva tartása
esetén az alábbiak szerint kell biztosítani:
 Azokon a szolgálati helyeken, ahol a váróterem zárására Megállapodás szerint már
az utolsó személyszállító vonat érkezése/indulása előtt sor kerül – az adott szolgálati helyen a zárva tartás ideje alatt személyszállító vonat érkezik/indul –, a papír
alapú utastájékoztató hirdetményeket a
váróterem üvegfelületének belső oldalán
az utasfor-galom számára megnyitott területről jól láthatóan, vagy a várótermen
kívül, a Megállapodásban meghatározott
helyen is ki kell függeszteni.
 Azokon a szolgálati helyeken, ahol a váróterem zárására Megállapodás szerint csak
az utolsó személyszállító vonat érkezése/indulása után kerül sor, késés esetén a
várótermet csak a személyszállító vonatok
érkezése/indulása után lehet bezárni.
(A statikus utastájékoztatási hirdetmények kezelési folyamatának bemutatását a 8. számú
melléklet tartalmazza.)
4.4.6.1 Érkező-induló vonatok jegyzékére
vonatkozó általános előírások
Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő
készítését a MÁV Zrt. utasítása tartalmazza.
 MÁV Zrt. forgalmi személyzettel rendelkező szolgálati helyeken a kihelyezését, azok rendelkezésre állásának biztosítását, pótlását, módosítását a MÁV Zrt.
utasítása tartalmazza.
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MÁV Zrt. forgalmi személyzettel nem
rendelkező szolgálati helyeken a 4.4.6.4
pontban előírtakat kell figyelembe venni.
Az Érkező-induló vonatok jegyzékének összeállítására, tartalmi és formai követelményeire,
módosítására, továbbá a minőségi rendező elvekre vonatkozó részletes követelményeit a
MÁV Zrt. utasítása tartalmazza. A tartalmi követelmények tekintetében mindenkor meg kell
felelni a Közforgalmú menetrendben és a hatályos, irányadó jogszabályokban, rendeletekben, egyéb, kötelezettséget keletkeztető dokumentumokban – különös tekintettel a Közszolgáltatási Szerződésben, Utasjogi rendeletben,
Kormány rendeletben – lévő előírásoknak.
4.4.6.2 Menetrendváltozásra figyelmeztető
felhívás kihelyezése, eltávolítása
A menetrendtervezési szervezet elkészíti a
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást,
és a MÁV Zrt. részére elektronikus úton átadja
legkésőbb a vágányzári menetrend életbe lépését megelőző 20. napon.
4.4.6.2.1 Menetrendváltozásra figyelmeztető
felhívás kihelyezése:
A vágányzári időszak kezdete előtt a vasúti
személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése,
meg-szűnése vagy korábbi időpontban történő
közlekedtetése esetén legalább 14 nappal; új
vonat beállítása vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén
legalább 7 nappal minden Érkező-induló jegyzék fölé vagy mellé – az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva – ki kell helyezni a
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást.
 MÁV Zrt. forgalmi személyzettel rendelkező szolgálati helyeken a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás kihelyezését, pótlását, eltávolítását a MÁV Zrt. utasítása tartalmazza.
 MÁV Zrt. forgalmi személyzettel nem
rendelkező szolgálati helyeken a 4.4.6.4
pontban előírtakat kell figyelembe venni.
A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárolt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít, valamint
azokon az állomásokon és megállóhelyeken,
amelyeken a vágányzári menetrend az érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti, függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló
vonatok jegyzékének módosítását nem teszi
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szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezé-si/indulási idő módosítás) illetve,
hogy az adott szolgálati hely a vágányzárolt
szakaszon belül, vagy azon kívül helyezkedik
el.
4.4.6.2.2 Menetrendváltozásra figyelmeztető
felhívás eltávolítása:
 Személyzettel rendelkező állomásokon és
megállóhelyeken: a Menetrendváltozásra
figyelmeztető felhíváson meghirdetett
menetrend életbelépésével egy időben.
 Személyzet nélküli állomásokon és megállóhelyeken: a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhíváson meghirdetett menetrendváltozás végén, legkésőbb a menetrendváltozás érvényességének utolsó
napját követő munkanap 12:00-ig.
Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi
szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrend-változásra figyelmeztető felhívást a
meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00-kor, személyzet nélküli szolgálati helyeken legkésőbb a menetrendváltozás
érvényessé-gének utolsó napját követő munkanap 12:00-ig kell eltávolítani. Az eltávolításról a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást kihelyező szervezeti egységnek kell gondoskodnia. A kiemelt állomások és BudapestDéli, Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati
pályaudvarokon a vágányzárak, illetve a
menetrendi módosítások előtt a MÁV-START
Zrt. TSZVI köteles a MÁV Zrt-től a változásokról szóló, figyelem felhívó szövegszerű
utastájékoztatást a vágányzári időszak kezdete
előtt megrendelni, úgy hogy a vágányzári menetrend életbelépése előtt 14 nappal a hangos
utastájékoztatás már megkezdhető legyen.
A vágányzári időszak kezdete előtt 7 nappal a
hangos utastájékoztatásnak külön is fókuszálnia kell a részben vagy egészben lemondott és
a megváltozott útvonalú személyszállító vonatokra. Az érintett TSZVI-nek az adott vágányzári időszakban Budapest-Déli, BudapestKeleti, Budapest-Nyugati pályaudvaron az
utasok számára a nagyobb menetrendi változást okozó vágányzárak esetén, a vágányzári
utasításban előírtak alapján, a megfelelő információkból, illetve a vágányzári menetrendekből jól felkészült ügyeletest kell biztosítania.
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Az érintett TSZVI a nagyobb volumenű,
vonatpótló autóbusz igénybevételével érintett,
5 napot meghaladó vágányzárak esetén a vágányzárakra utaló figyelmeztetést az érintett
személy-szállító vonatokon 7 nappal a vágányzári időszak előtt köteles kihelyezni.
A vonatkísérő személyzet a vágányzári időszak előtt és tartama alatt is a személyszállító
vonatokon élőszavas tájékoztatást kötelesek
adni a vágányzárakról.
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4.4.6.3 Utasjogi rendeletben meghatározott
személyszállítási információkat tartalmazó
hirdetmények
A MÁV-START Zrt. az Utasjogi rendeletben
meghatározott személyszállítási információkat
tartalmazó hirdetményeket megfelelő mennyiségben és tartalommal elkészíti, illetve azok
rendelkezésre állását biztosítja.
Kihelyezése, pótlása
 MÁV-START Zrt. személyzettel rendelkező szolgálati helyeken minden esetben
az illetékes MÁV-START Zrt. TSZVI feladata a kihelyezése, azok rendelkezésre
állásának biztosítása, pótlása.
 Azokon a MÁV Zrt. forgalmi személyzettel rendelkező állomásokon, ahol a MÁVSTART Zrt. munkavállalói nem végeznek
tevékenységet, ott Megállapodás alapján a
MÁV Zrt. is végezheti.
 Személyzettel nem rendelkező szolgálati
helyeken a 4.4.6.4 pontban előírtakat kell
figyelembe venni.
Az utastájékoztató hirdetmények készítésére,
kihelyezésére, azok rendelkezésre állásának
folyamatos biztosítására, pótlására, módosítására, eltávolítására vonatkozó helyi szabályozást a HVU. HVU-ÜR, illetve a Megállapodás
tartalmazza.
4.4.6.4 A megállóhelyeken, távkezelt-távvezérelt állomásokon, továbbá az egyszerűsített
forgalmi szolgálatra berendezett állomásokon
alkalmazandó utastájékoztató hirdetmények –
Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, valamint az
Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények – kihelyezésére, azok rendelkezésre állásának biztosítására, pótlására és módosítására
vonatkozó előírások



Csak MÁV Zrt. forgalmi személyzettel
rendelkező szolgálati helyeken a Megállapodásban szabályozottak szerint kell eljárni. A Megállapodás megkötésekor az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:
 Az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezését, azok rendelkezésre
állásának biztosítását, pótlását, módosítását a MÁV Zrt. végzi.
 A MÁV START Zrt. menetrendtervezési szervezete köteles az előírt időben a Vágányzári menetrendi információkat a MÁV Zrt. részére átadni,
úgy, hogy a MÁV Zrt.– a Korm. rendelet 7. § (2) (3) bekezdésében előírt
határidő figye-lembevételével ki
tudja azokat helyezni. Az Utasjogi
rendeletben előírt sze-mélyszállítási
információkat
tartalmazó
hirdetmények kihelyezésére, pótlására
vonatkozó előírásokat, valamint az
egyéb hirdetmények kihelyezését (pl.
feltételes megálló, vágányzár miatt
másik vágány használatáról történő
tájékoztató hirdetmény) kezelését a
Megállapodásban kell rögzíteni.
 Az Utasjogi rendeletben előírt személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények kihelyezésére,
pótlására vonatkozó előírásokat,
valamint az egyéb hirdetmények
kihelyezését (pl. feltételes megálló,
vágányzári miatt másik vá-gány
használatáról történő tájékoztató hirdetmény) kezelését megállapodás
alapján a MÁV Zrt. munkavállalói is
végezhetik, melynél a célszerűségi
szempontokat kell figyelembe venni.
Csak MÁV-START Zrt. személyzetével
rendelkező szolgálati helyeken a MÁV
Zrt. ÜF PTI és a MÁV-START Zrt. között
megkötött Megállapodásban szabályozottak szerint kell eljárni. A Megállapodás
megkötésekor az alábbi előírásokat kell
figyelembe venni:
 Az Érkező-induló vonatok jegyzékének a kihelyezését, szükség szerinti
pótlását megállapodás alapján a
MÁV-START Zrt. TSZVI munkavállalói is végezhetik.
Ebben az esetben a területileg illetékes Forgalmi csomóponti főnökség
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megállapodásban kijelölt munkavállalója, a menetrendváltást, illetve a
menetrend módosulást megelőzően az
érkező-induló
vonatok
aktuális
jegyzékét nyomtatott és elektronikus
formában, kimutatható módon adja át
a MÁV-START Zrt. TSZVI területileg illetékes kijelölt munkavállalója részére. Az átadás legkésőbbi időpontja az érvényesség
kezdetét megelőző 5. munkanap.
 A Menetrendváltozásra figyelmeztető
felhívás rendelkezésre állásának biztosítását, pótlását, eltávolítását Megállapodás alapján a MÁV-START
Zrt. területileg illetékes munkavállalói is végezhetik. Ebben az esetben
a területileg illetékes Forgalmi
csomóponti főnökség kijelölt munkavállalója, a menetrendváltást, illetve a
menetrend módosulást megelőzően –
a Korm. rendelet 7. § (2) (3) bekezdésében előírt határidő figyelembevételével – kimutatható módon köteles a Vállalkozó vasúti társaság
területileg illetékes kijelölt munkavállalója részére átadni.
 Az Utasjogi rendeletben előírt és
egyéb személyszállítási információkat tartal-mazó hirdetmények kihelyezése, pótlása a MÁV-START Zrt.
TSZVI feladata.
Személyzettel nem rendelkező megállóhelyeken és távkezelt-távvezérelt állomásokon, továbbá az egyszerűsített forgalmi
szolgálatra berendezett személyzet nélküli
állomá-sokon, a Megállapodásban szabályozottak szerint kell eljárni. A Megállapodás megkötésekor az alábbi előírásokat
kell figyelembe venni:
 A hirdetmények kihelyezése céljából
a MÁV Zrt. – MÁV-START Zrt.
TSZVI-vel egyeztetett – egyes személyzet nélküli szolgálati helyeken,
ahol a hirdetmények kihelyezése épületen, épületben, épülethez csatlakozó
szerkezeten nem lehetséges, ott külön
hirdetménytárolókat rendszeresít.
A hirdetménytárolók kihelyezésére,
azok esetleges pótlására vonatkozó
előírásokat a MÁV Zrt. utasítása
tartalmazza.
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A Megállapodásban kell rögzíteni,
hogy a menetrendváltást, illetve a menetrend évközi módosulását megelőzően a személyzet nélküli szolgálati
helyeken az előírt hirdetmények kihelyezését, pótlását, bevonását mely
szakterület, mely szervezeti egysége
végzi el az érvényesség kezdetét megelőző adott időpontra.
A kihelyezésre Megállapodás szerinti
ütemezést kell készíteni, törekedve a
kihelyezéssel járó feladatok – területet figyelembe vevő, szervezetek között ará-nyosan – egyenlő elosztására.
A MÁV-START Zrt. közreműködése
esetén a Megállapodásban az Érkezőinduló vonatok jegyzékének valamint
a Menetrendváltozásra figyelmeztető
felhívás átadására vonatkozó előírásokat is szabályozni kell.
Megállapodásban kell rögzíteni az
Utasjogi rendeletben meghatározott
személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények átadására vonatkozó előírásokat is.

4.4.6.5 A statikus utastájékoztató hirdetmények, hirdetménytárolók, valamint a szolgálati
hely névtábláinak ellenőrzésére vonatkozó
előírások
Az ellenőrzési kötelezettség elsősorban azokat
a szervezeti egységeket terheli, akiknek a
feladata az adott szolgálati helyen a hirdetmények, hirdetménytárolók, valamint a szolgálati hely névtábláinak kihelyezése, módosítása, eltávolítása, szükség szerinti pótlása.
A szolgálati helyek vezetői, valamint az ellenőrzésre jogosult munkavállalók a napi ellenőrzési tevékenységük során, kötelesek az
ellenőrzésbe bevont szolgálati helyen az utastájékoztatási hirdetményeket is ellenőrizni, a
megállapított hiányosságok megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.
A szolgálati helyre vonatkozó ellenőrzési, jelentési és pótlási kötelezettséggel kapcsolatos
részletes előírásokat a HVU, HVU-ÜR vonatkozó pontjában és a Megállapodásban kell szabályozni az alábbiak figyelembevételével.
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Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás ellenőrzése
 Csak MÁV-START Zrt. személyzetével
rendelkező szolgálati helyeken:
 A MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt.
Megállapodásában kijelölt munkavállaló-inak a feladata.
Az Utasjogi rendeletben meghatározott
személyszállítási információkat tartalmazó
hirdetmények ellenőrzése
 MÁV-START Zrt. személyzetével rendelkező szolgálati helyeken a MÁV-START Zrt.
TSZVI kijelölt munkavállalóinak a feladata. (Az ellenőrzés részletes/módjának, idejének leszabályozása a TSZVI feladata)
 Személyzettel nem rendelkező szolgálati
helyeken – a lehetőségekhez mérten – a
MÁV-START Zrt. TSZVI kijelölt munkavállalójának a feladata.
Hirdetménytárolók ellenőrzése
 A szolgálati helyen menetrend szerint
megálló vonatok esetében a hirdetménytárolók ellenőrzése – a lehetőségekhez mérten – a MÁV-START Zrt. TSZVI kijelölt
munkavállalójának a feladata. (A tevékenységet részletesen a Megállapodásban
kell szabályozni.)
Eljárás a hirdetmények, hirdetménytárolók
sérülésének,
hiányának
megállapítása
esetén
 A MÁV-START Zrt. TSZVI munkavállalói által megállapított hiányosságokat
haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgálati vezetőjének, aki kezdeményezi a
hiányosság megszüntetését a Megállapodásban előírtak szerint.
 Személyzet nélküli szolgálati helyen:
 A vonatkísérő személyzet a megállapított hiányosságokat haladéktalanul
köteles jelenteni a területi személyszállítási főirányítónak, aki köteles a
MÁV-START Zrt. TSZVI telephelyét értesíteni. A bejelentést követően
a Megállapodásban előírtak szerint
kell eljárni.
A szervezetek ellenőrzési kötelezettsége
 MÁV-START Zrt. Szolgáltatásfelügyelet
a Közszolgáltatási szerződésben előírt
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szempontok szerint. (Részletes szabályozást a hatályos normatív utasítás tartalmazza.)
Csak MÁV-START Zrt. személyzettel
rendelkező szolgálati helyeken a hangos
és vizuális utastájékoztató eszközök működésében bekövetkezett zavart a kezelés
módjától, és a kezelő személyzettől függetlenül, a MÁV-START Zrt. TSZVI munkavállalója – munkaidejében – a Megállapodásban előírtak szerint köteles értesíteni a
MÁV Zrt. kijelölt munkavállalóját.

4.4.6.6 A Megállapodással kapcsolatos
egyéb előírások
A Megállapodásnak tartalmaznia kell:
 „Kimutatható mód” adott helyen alkalmazandó/alkalmazható fogalmát, folyamatát.
 Csak MÁV Zrt. forgalmi személyzettel
rendelkező szolgálati helyeket (beleértve
az állomásokat is).
 Csak MÁV-START Zrt. személyzetével
rendelkező szolgálati helyeket.
 A hiányosságok bejelentésével kapcsolatos elérhetőségek táblázatát.
4.4.6.7 Egyéb szabályok
Azokon a Közforgalmú menetrendben meghirdetett állomásokon, megállóhelyeken, ahol
menetrend szerint személyszállító vonat nem
áll meg, a MÁV-START Zrt. hirdetmény útján
köteles tájékoztatni az utasokat a szolgáltatás
szüneteltetéséről.
A szolgáltatás szüneteltetése mellett tájékoztatni kell az utasokat a vonal kezdő és végpontja felé eső legközelebbi olyan állomás, megállóhely nevéről, ahol a közforgalmú vasúti személyszállítás biztosítva van, továbbá a MÁVSTART Zrt. Ügyfélszolgálatának és a felügyeleti szervének elérhetőségéről.
A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a MÁV Zrt-t
azon szolgálati helyekről, ahol a közforgalmú
személyszállítás szünetel, vagy teljesen megszűnt.
4.5 Az utastájékoztatásra vonatkozó normatív előírások rendkívüli üzemi körülmények (rendkívüli események) esetére
4.5.1 Utastájékoztatás megszervezése rendkívüli üzemi körülmények esetén
Az utazóközönséget az információk megszerzését követően soron kívül, egyértelműen,
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lényegre törően, a bekövetkezett rendkívüli
esemény típusára (műszaki ok, baleset, időjárási körülmények, stb.) kiterjedően kell tájékoztatni, oly módon, hogy az elhangzottak a
tájékozta-tottak körében ne keltsenek pánikot,
illetve ne okozzanak zavart. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed a rendkívüli esemény következményeiben beállt változás közlésére is,
vagyis az információk aktualizálására is.
A folyamatos tájékoztatás megvalósítása érdekében az utazóközönséget nem szabad bizonytalanságban tartani. Amennyiben információhiány vagy egyéb ok miatt a tényszerű tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben annak
megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag
mikor szolgálhatunk pontos információval.
Ha rendkívüli üzemi körülmények miatt azonos irányba több vonat várakozik indulásra,
akkor az utastájékoztató közleményben közölni kell a soron következő vonat indulási időpontját, indulási helyét, célállomását és közlekedési jellemzőit.
4.5.1.1 A forgalomirányítás értesítése
Az érintett állomás forgalmi szolgálattevője
köteles gondoskodni arról, hogy a rendkívüli
eseményről, s annak várható következményeiről, illetve időközben bekövetkezett változásról az illetékes forgalmi vonalirányító késedelem nélkül, az észlelést követő 5 percen belül
értesítést kapjon.
4.5.1.1.1 A forgalomirányítás tevékenysége a
rendkívüli eseményről kapott értesítéssel
A forgalmi vonalirányítók a rendkívüli eseményről történő tudomásszerzést követően az
alábbi értesítéseket kötelesek megtenni:
 a vonal állomásainak forgalmi szolgálattevőit 5 percen belül,
 a hálózati főüzemirányító részére 5 percen
belül, valamint,
 a szomszédos vonalirányítói szakaszok
forgalmi vonalirányítóit 10 percen belül a
rendkívüli eseményről, és a vonatok átlagos késési mértékéről.
Amennyiben a rendkívüli esemény a menetrendszerű közlekedést jelentős mértékben befolyásolja a hálózati főüzemirányító, területi
főüzemirányító, hálózati személyszállítási és
vontatási főirányító valamint a MÁVINFORM
kommunikációs szakértőjének bevonásával
Havaria csoport összehívását kell kezdemé-
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nyezni. A Havaria csoport határozza meg a
rendkívüli esemény ideje alatt az operatív
közlekedési rendhez kapcsolódó utastájékoztatás végrehajtását.
A Havaria csoport –a hálózati főüzemirányító
döntése, vagy a csoport tagjainak javaslata
alapján bármely esetben összehívható,
amennyiben azt a rendkívüli esemény jellege
indokolttá teszi.
A Havária csoport működését a MÁV Zrt.,
MÁV-START Zrt., és a MÁV Zrt. Kommunikációs igazgatóság feladatainak meghatározásával külön Végrehajtási Utasítás szabályozza.
4.5.1.2 Az utastájékoztatás szervezése és
végrehajtása
A Havaria csoport köteles intézkedni, hogy az
előzetes utastájékoztatás a rendelkezésre álló
információk szerint megtörténjen. Az utastájékoztatás céljára kiadott rendelkezések, tájékoztató szövegek, változások haladéktalanul
továbbításra kell, hogy kerüljenek elektronikusan (e-mailben vagy FAX útján). Amennyiben
elektronikus úton nem lehetséges, akkor hangrögzítővel felszerelt távbeszélő vonalon szóban kell a rendelkezést továbbítani.
Azokon az állomásokon ahol a rendelkezések,
tájékoztató szövegek kiadása (technikai okok
miatt) csak távbeszélő útján valósítható meg, a
mindenkor érintett forgalmi szolgálattevő a
tájékoztatás tényét és a szövegmintát köteles a
Fejrovatos előjegyzési naplóban szószerinti
formában bejegyezni.
Az utastájékoztatási tevékenység ellátására kötelezett személyzet a rendkívüli eseménnyel
kapcsolatos állomási és megállóhelyi utastájékoztatást haladéktalanul és a kiadott rendelkezéseknek megfelelően köteles végrehajtani.
A rendkívüli események bekövetkezését követően a digitalizált utastájékoztató berendezéseket – szükség esetén – manuálisan kell üzemeltetni.
Az utastájékoztatásra kötelezett személyzet
köteles érdeklődni, információt szerezni és az
utastájékoztatást végrehajtani a késésekről, vonatelmaradásokról.
Amennyiben több azonos irányú vonat várakozik, az utastájékoztatási tevékenység ellátására kötelezett személyzet köteles tájékoztatni az utazóközönséget a vonatok indulási
sorrendjéről.
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Az értesítésre alkalmas eszköz hiánya miatt, a
rendkívüli eseményekre és várható vonatkésésekre, vonatelmaradásokra vonatkozóan az
állomás forgalmi személyzetének tájékoztatási
kötelezettsége kiterjed a MÁV- START Zrt.
személyszállítási tevékenységet ellátó érintett
munkavállalóira is (pl. vonatkísérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes,
személypénztáros, stb.).
Az értesítés rendjét az HVU-ban és a Megállapodásban kell szabályozni.
4.5.1.3 Az utazóközönség tájékoztatása
Az utazóközönség állomási tájékoztatására
vonatkozó előírásokat a „MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti
végrehajtásáról” című utasítása tartalmazza.
4.5.1.4 A vonatszemélyzet értesítése a fedélzeti utastájékoztatás érdekében, ha a vonat az
állomáson tartózkodik
Amennyiben a személyszállító vonat a vonatindító vagy közbenső állomáson a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, akkor a MÁV Zrt. munkavállalója köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni. Forgalmi személyzet nélküli szolgálati helyen az értesítést a forgalmi vonalirányító, vagy a KÖFI irányító teszi meg a
mozdonyvezető részére, aki az információt a
lehető legrövidebb időn belül továbbítja a
vezető jegyvizsgáló részére. A tájékoztatást
személyesen élőszóval a vonatnál vagy ahol a
műszaki feltételek adottak hangos utastájékoztató berendezés, távbeszélő, vagy rádió igénybevételével kell megtenni.
Amennyiben további információk adása szükséges az érintett vonatszemélyzet részére,
akkor arról a Vállalkozó vasúti társaság gondoskodik.
4.5.1.5 A vonatszemélyzet értesítése a fedélzeti utastájékoztatás érdekében, ha a vonat a
nyílt vonalon tartózkodik
A vonatszemélyzet a MÁV-START Zrt. kijelölt munkavállalója útján telefonon, vagy mozdonyrádión keresztül kap tájékoztatást.
Amennyiben további információk adása szükséges a vonatszemélyzet részére, akkor erről a
MÁV Zrt. területi főüzemirányítója – az új
információk felmerülését követően a lehető
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legrövidebb időn belül – köteles értesíteni a
MÁV-START Zrt. kijelölt munkavállalóját,
aki gondoskodik az érintett vonatszemélyzet
értesítéséről.
A MÁV Zrt. Üzemirányító központja és a közszolgáltatás keretében vasúti személyszállítást
végző MÁV-START Zrt. irányító szervezete
az egymáshoz kapcsolódó tevékenységeik
végrehajtására vonatkozó előírásokat közös
Végrehajtási Utasításban szabályozza.
4.5.2 MÁVINFORM, MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság tájékoztatása
Több vonatot érintő, a vonatok előreláthatólag
10 percnél nagyobb késését okozó rendkívüli
eseményekről tájékoztatni kell a sajtószóvivőt,
a MÁVINFORM és a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság kijelölt munkatársait.
A rendkívüli esemény tényéről és az infrastruktúra üzemeltetésében várható következményeiről a MÁV Zrt. rendkívüli helyzeteket
kezelő irányítója értesíti a MÁVINFORM
mindenkori ügyeletes és a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság kijelölt munkatársait.
A rendkívüli eseménnyel összefüggő valamennyi személyszállítást érintő intézkedésről
a hálózati személyszállítási és vontatási főirányító köteles felvilágosítást adni a MÁVINFORM, a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság, MÁVDIREKT és a MÁV-START Zrt.
Kabinet, illetékes munkatársai részére,
amennyiben a vonatkozó értesítési rend ettől
eltérő szabályozást nem tartalmaz.
4.6 Utastájékoztatás a dohányzási tilalomról
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló törvény előírásainak
megfelelően, az utastájékoztatás biztosítása érdekében a hangosbemondó szövegkönyvek általános jellegű közleményei között az alábbiak
szerinti szövegmintát kell szerepeltetni, valamint a rendelkezésre álló utastájékoztató eszközökkel a vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazni:
„Tisztelt Utasaink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyszállító vonatokon, valamint a vasútállomások és megállóhelyek utasforgalom részére megnyitott területén a dohányzás, valamint az elektronikus cigaretta és
a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata tilos!”
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A tilalomra vonatkozó utastájékoztatási előírások:
 A közleményt az első és az utolsó személyszállító vonatok között terjedő időszakban kell alkalmazni.
 Általános szabályként, a hangosbemondást két óránként legalább egy alkalommal, lehetőség szerint olyan időben
kell végrehajtani, amikor az adott szolgálati helyen jelentős mértékű a személyforgalom (pl. vonattalálkozás).
 Amennyiben a nap bármely szakában az
állomási személyzet az utasforgalomra
megnyitott területeken vagy a személyszállító vonatoknál dohányzó személyeket
észlel, a dohányzási tilalomra vonatkozó
közleményt haladéktalanul be kell mondani.
4.7 Utastájékoztatás az elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséről
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény alapján az elektronikus
(video) megfigyelőrendszer működtetéséről a
szolgálati helyek utasforgalom számára
megnyitott területén tartózkodó utasokat és
más személyeket tájékoztatni kell.
Az utastájékoztatás biztosítása érdekében
azokon a szolgálati helyeken, ahol az utasforgalom számára megnyitott területen elektronikus megfigyelőrendszer működik, a hangosbemondó szövegkönyvek általános jellegű
közleményei között az alábbiak szerinti szövegmintát kell szerepeltetni, valamint a rendelkezésre álló utastájékoztató eszközökkel a vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazni:
„Tisztelt Utasaink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vasútállomás (megállóhely)
utasforgalom részére megnyitott területén
elektronikus megfigyelőrendszer működik!”
Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére vonatkozó utastájékoztatási előírások:
 A közleményt az első és az utolsó
személyszállító vonatok között terjedő
időszakban kell alkalmazni.
 Általános szabályként, a hangosbemondást két óránként legalább egy alkalommal, lehetőség szerint olyan időben kell
végrehajtani, amikor az adott szolgálati
helyen jelentős mértékű a személyforgalom (pl. vonattalálkozás).
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5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK,
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK
5.1 Ezen utasítás előírásain kívül figyelembe kell venni az alábbi utasítások, rendeletek szabályzatok vonatkozó előírásait is
 A mindenkor hatályos vasúti közlekedésről szóló törvény.
 271/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet az
országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről.
 1371/2007/EK Rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről.
 2014-2023. évi Vasúti személyszállítási
közszolgáltatási szerződés és mellékletei.
 A mindenkor hatályos utasítás a MÁV Zrt.
és az utasításban felsorolt leányvállalatok
válságkezelési és válságkommunikációs
feladatairól.
 A mindenkor hatályos utasítás a MÁV
Magyar Államvasutak Zrt. Műszaki
Mentési és Segítségnyújtási Utasításáról.
 A mindenkor hatályos utasítás a MÁV Zrt.
nemdohányzók védelmével kapcsolatos
szabályzata.
 A mindenkor hatályos Utasítás a vasúti
járművekkel és pályavasúti szolgáltatásokkal kapcsolatban a PASS2 rendszerben
végzendő adatkezelés és naplózás szabályait tartalmazó új SZ.1. sz. Utasítás
hatályba léptetéséről.
 A mindenkor hatályos utasítás Balesetvizsgálati Utasítás.
 A mindenkor hatályos Hálózati Üzletszabályzat.
 MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Személyszállítási Üzletszabályzata.
 A mindenkor hatályos Hálózat hozzáférési
szerződés (MÁV Zrt. – MÁV-START
Zrt.).
 F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei.
 F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és az
operatív irányítási szolgálat ellátására.
 Helyi Végrehajtási Utasítások és Helyi
Végrehajtási Utasítások Üzemi Rend,
 Vonatkozó Kezelési szabályzatok, műszaki leírások.
 A mindenkor hatályos „Utasítás a kapcsolódási pontok megállapodásának készítésére.
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TEB Műszaki feltétfüzetek (hangos,
vizuális) az utastájékoztató berendezésekre.
Arculati kézikönyv.
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási
szolgáltatásokról.
A mindenkor hatályos Utasítás a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről.
A mindenkor hatályos utasítás a MÁV Zrt.
Vagyonvédelméről.
Menetrendi Utasítás.
Közforgalmú menetrend.
A mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítást a Havaria csoport működésére.

5.2 Módosítások
Nincsenek
5.3 Hatályon kívül helyezések
Ezen utasítás életbelépésével a 49/2018. (VIII.
07. MÁV-START Ért. 29.) sz. VIG utasítás ”A
közszolgáltatás keretében nyújtott földi
utastájékoztatási tevékenység végrehajtásáról”
című vezérigazgatói utasítás hatályát veszti.
5.4 MÁV Szolgáltató Központ Zrt. tájékoztatása.
A normatív utasítást tartalmazó MÁV-START
Értesítőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
részére nem kell megküldeni.
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3. számú melléklet:
Rendkívüli üzemi körülmények esetén alkalmazandó utastájékoztatási szöveg minták.
4. számú melléklet:
Rendkívüli események bekövetkezésekor alkalmazandó kiegészítő szöveg minták.
5. számú melléklet:
Szövegkönyv formátum minta.
6. számú melléklet:
Üzleti vonatnemek alkalmazása az utastájékoztatásban.
7. számú melléklet:
Vizuális és hangos utastájékoztatási eszközök
kezelési és megjelenítési időpontjai.
8. számú melléklet:
Statikus utastájékoztató hirdetmények kezelésének folyamata, Hangos utastájékoztatás folyamata.
9. számú melléklet:
Magyar megfelelő névvel rendelkező, határon
túl lévő állomásnevek listája.
10. számú melléklet:
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás.
Kerékgyártó József s.k.
vezérigazgató

5.5 Vezérigazgatói meghatalmazás
Jelen utasításhoz nem szükséges.
5.6 Rendelkezések
Jelen utasításhoz nincsenek.
6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS
Jelen utasítás a közzétételének napján lép hatályba.
7.0 MELLÉKLETEK
1/a. számú melléklet:
A kiemelt állomások felsorolása.
1/b. számú melléklet:
Budapest vonzáskörzetéhez tartozó kiemelt és
elágazó állomásnak nem minősülő elővárosi
állomások felsorolása.
2. számú melléklet:
Érkező-induló vonatok jegyzékeinek típusai.
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1/a. sz. melléklet

Kiemelt állomások felsorolása
Békéscsaba
Cegléd
Celldömölk
Debrecen
Dombóvár
Eger
Füzesabony
Győr
Hajdúszoboszló
Hatvan
Kaposvár
Kecskemét
Budapest-Kelenföld
Kiskunfélegyháza
Komárom
Kőbánya-Kispest
Miskolc-Tiszai
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Pécs
Pusztaszabolcs
Püspökladány
Rákospalota- Újpest
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szerencs
Szolnok
Tatabánya
Vác
Veszprém
Zalaegerszeg
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1/b. sz. melléklet

Budapest vonzáskörzetéhez tartozó, kiemelt és elágazó állomásnak nem minősülő elővárosi
állomások felsorolása
1. sz. vasútvonal
Budaörs
Biatorbágy
Herceghalom
Bicske
Szárliget
Tata

40a sz. vasútvonal
Háros
Nagytétény-Diósd
Érd
Százhalombatta
Dunai Finomító
Ercsi
Iváncsa
80a sz. vasútvonal
Pécel
Isaszeg
Gödöllő
Tura
42. sz. vasútvonal
Adony
Rácalmás
Dunaújváros
142. sz. vasútvonal
Kispest
Pestszentimre
Gyál
Ócsa
Inárcs-Kakucs
Dabas
Örkény
Táborfalva
Lajosmizse

2. sz. vasútvonal
Angyalföld
Óbuda
Solymár
Pilisvörösvár
Piliscsaba
Leányvár
Dorog
Esztergom-Kertváros
Esztergom
70. sz. vasútvonal
Dunakeszi
Göd
Verőce
Nagymaros
Szob

30a sz. vasútvonal
Martonvásár
Kápolnásnyék
Gárdony

100a sz. vasútvonal
Pestszentlőrinc
Vecsés
Üllő
Monor
Pilis
Albertirsa
Ceglédbercel-Cserő
Abony

120a sz. vasútvonal
Rákoshegy
Maglód
Mende
Gyömrő
Sülysáp
Tápiószecső
Nagykáta
Tápiószele
Tápiógyörgye

71. sz. vasútvonal
Fót
Csomád
Veresegyház
Őrbottyán
Vácrátót

150. sz. vasútvonal
Soroksári út
Soroksár
Dunaharaszti
Taksony
Délegyháza
Kiskunlacháza
Dömsöd
Kunszentmiklós-Tass
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2. sz. melléklet

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zrt.

ÉRVÉNYES: 20 . december -től
20 . december -ig

ÁLLOMÁSNÉV
ANKUNFT - ÉRKEZŐ VONATOK - ARRIVAL
Érkezési idő
\

4.00

Vágány
száma

Vonat
száma
4321

Kiinduló állomás
Első

Ĕ 1.

A vágányszámok tájékoztató jellegűek, kérjük közvetlenül az utazás előtt szíveskedjen tájékozódni.

JELMAGYARÁZAT
¼
\
Ŀ

munkanap és vasárnap közlekedési rendje szerint
Közlekedik: I.3-tól VI.15-ig, valamint IX. 1-jétől munkanap.
Rendkívüli időjárási körülmények között is közlekedő vonat
1. 1. osztályú kocsit is továbbít
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MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zrt.
20 . december

ÉRVÉNYES: 20 . december -től

-ig

ÁLLOMÁSNÉV
ABFAHRT - INDULÓ VONATOK - DEPARTURE
Indulási idő
\

Vágányszám

4.00

Vonat

Célállomás

4321

(középső) Utolsó

Ŀ 1.

A vágányszámok tájékoztató jellegűek, kérjük közvetlenül az utazás előtt szíveskedjen tájékozódni.

JELMAGYARÁZAT
¼

munkanap és vasárnap közlekedési rendje szerint

\

Közlekedik: I.3-tól VI.15-ig, valamint IX. 1-jétől munkanap.

Ŀ

Rendkívüli időjárási körülmények között is közlekedő vonat
1. 1. osztályú kocsit is továbbít
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A rendkívüli események (Havaria) esetén alkalmazandó szöveg minták
Rendkívüli események (Havaria):
1. Biztosító berendezési hiba (jelző hiba, sorompó hiba, szigeteltsín hiba, térközfoglaltság, váltó
hiba);
2. Bombariadó;
3. Felsővezeték hiba;
4. Technikai hiba (Személyzeti probléma, EVTK hiba, vonatösszeállítási probléma,
informatikai, távközlő rendszer hiba; vontató, vontatott jármű hiba);
5. Baleset/ siklás;
6. Gázolás, útátjáróban történt gázolás;
7. Hatósági intézkedés (utas rosszullét, utasbaleset, lopás, mentőre várás, rendőri intézkedés,
rongálás, szándékos cselekmény, vonat dobálás, vonat veszélyeztetés);
8. Vasúti pálya hibája (síntörés, rendkívüli vágányzár, váltóhiba…);
9. Sztrájk (külső, belső);
10. Időjárás (árvíz, intenzív havazás, nagy meleg, zord időjárás, áradás, viharos erejű szél,
fakidőlés, természeti katasztrófa).
A rendkívüli események (Havaria) esetén alkalmazandó szöveg minták:
Az információ tudomásszerzésétől számított 5 percen belül alkalmazandó szöveg minták
[hangos, vizuális, Havaria monitor (elsősorban normál üzemi körülményektől eltérő események
kijelzésére szolgáló monitor)]:
1. „Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy biztosító berendezési hiba miatt a
vonatok érkezése és indulása bizonytalanná vált. A hiba elhárítása folyamatban van, újabb
információ esetén azonnal tájékoztatjuk Önöket. A késés okozta kellemetlenségért
elnézésüket kérjük.”
2. „Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy bombariadó miatt a vonatok érkezése
és indulása bizonytalanná vált. Az intézkedés folyamatban van, újabb információ esetén
azonnal tájékoztatjuk Önöket. A késés okozta kellemetlenségért elnézésüket kérjük.”
3. „Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy felsővezeték hiba miatt a vonatok
érkezése és indulása bizonytalanná vált. A hiba elhárítása folyamatban van, újabb
információ esetén azonnal tájékoztatjuk Önöket. A késés okozta kellemetlenségért
elnézésüket kérjük.”
4. „Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy technikai hiba miatt a vonatok érkezése
és indulása bizonytalanná vált. A hiba elhárítása folyamatban van, újabb információ
esetén azonnal tájékoztatjuk Önöket. A késés okozta kellemetlenségért elnézésüket
kérjük.”
5. „Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy baleset miatt a vonatok érkezése és
indulása bizonytalanná vált. Az intézkedés folyamatban van, újabb információ esetén
azonnal tájékoztatjuk Önöket. A késés okozta kellemetlenségért elnézésüket kérjük.”
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6. „Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy gázolás miatt a vonatok érkezése és
indulása bizonytalanná vált. Az intézkedés folyamatban van, újabb információ esetén
azonnal tájékoztatjuk Önöket. A késés okozta kellemetlenségért elnézésüket kérjük.”
7. „Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy hatósági intézkedés miatt a vonatok
érkezése és indulása bizonytalanná vált. Az intézkedés folyamatban van, újabb információ
esetén azonnal tájékoztatjuk Önöket. A késés okozta kellemetlenségért elnézésüket
kérjük.”
8. „Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy vasúti pálya meghibásodás miatt a
vonatok érkezése és indulása bizonytalanná vált. A hiba elhárítása folyamatban van, újabb
információ esetén azonnal tájékoztatjuk Önöket. A késés okozta kellemetlenségért
elnézésüket kérjük.”
9. „Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy SZTRÁJK miatt a vonatok érkezése és
indulása bizonytalanná vált. Újabb információ esetén azonnal tájékoztatjuk Önöket. A
késés okozta kellemetlenségért elnézésüket kérjük.”
10. „Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy időjárás okok miatt a vonatok
érkezése és indulása bizonytalanná vált. Az intézkedés folyamatban van, újabb
információ esetén azonnal tájékoztatjuk Önöket. A késés okozta kellemetlenségért
elnézésüket kérjük.”
Az intézkedés megszervezése után alkalmazandó szöveg minták:
Hangos utastájékoztatás
o Vonatközlekedés lehetséges:
„Tájékoztatjuk Kedves Utasainkat, hogy 1-10 (fő ok) miatt:


a … állomásról menetrend szerint …ó…perckor érkező ………..vonat előreláthatólag
….percet késik,
 a …[3]. vágányról induló ……...vonat előreláthatólag …perc késéssel indul,
 a … - … állomások között közlekedő ……….vonat nem indul, helyette a/az… órakor induló
vonatot vehetik igénybe,
 a … - … állomások között közlekedő ……..vonat csak …- … állomások között közlekedik,
 a ….. - ..… állomások között közlekedő ……..(zónázó, gyors, sebes, IC…stb.…)vonat …… állomások között, menetrendtől eltérően, minden állomáson és megállóhelyen megáll,
 a … - … állomások között közlekedő ………vonat a menetrendtől eltérően kerülő útvonalon
… át közlekedik, …. állomásokon áll meg,
„Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a hiba elhárítása után az első vonat … (vonatneme) …
(célállomás) felé az … vágányról fog indulni*.
*: Itt közölni kell, ha a vonat menetrendtől eltérő megállási renddel közlekedik.
A késésért szíves türelmüket és megértésüket, az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük.”
Amennyiben a rendkívüli esemény a várható elhárítási idő pontosan meghatározható, akkor az
utastájékoztató formaszöveget a konkrét megnevezéssel és időponttal kell megfogalmazni.
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Amennyiben az elhárítás időszükséglete pontosan nem határozható meg, úgy az utasok tájékoztatása
során az utasok figyelmét erre fel kell hívni. (A helyreállítás várható ideje bizonytalan.)
o Vonatközlekedés nem lehetséges:
 … -… állomások között a vasúti közlekedés….(ok) miatt nem lehetséges. A vonatpótló
autóbusz közlekedéséről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
 … -… állomások között a vasúti közlekedés nem lehetséges, vonatpótló autóbusz
közlekedik… és … állomások között. A vonatpótló autóbuszok ……. megállóhelyet nem
érintik, helyette ……… (hely megnevezése) állnak meg* . A vonatpótló autóbuszok ….**től indulnak.
*: A dőlt betűs a szöveg abban az esetben alkalmazható, ha a vonatpótló busz megállási helye
eltér a vasúti menetrendben meghirdetett megállási helytől.
**: Amennyiben van, információ akkor tájékoztatni kell az utasokat, honnan indul a
vonatpótló autóbusz, nem vonatpótolt állomáson való előtájékoztatáskor, pedig a közelebbi
átszálló állomáson való elhelyezkedést kell hirdetni. [Például: Állomás előtti térről; A ….
autóbusz megállóból (kocsiállás, utca név, stb.);Állomás melletti Volánbusz megállóhelyről]
 … -… állomások között a vasúti közlekedés nem lehetséges, a vonatpótló autóbusz
közlekedését ……….. (ok***) miatt nem tudjuk biztosítani.
***: pl. hatósági intézkedés vagy egyéb ok miatti útlezárás, terepviszonyok, időjárás…stb
A késésért szíves türelmüket és megértésüket, az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük.”
Előzetes utastájékoztatás a közlekedő vonat útvonalában lévő zavartatásról:
Amennyiben a csatlakozó vonalak rendelkezési szakaszán olyan rendkívüli esemény (1-10 fő ok)
következik be, amely a vonat menetrendszerinti indulását nem befolyásolja, de a vonat
közlekedésének későbbi szakaszában – előreláthatólag – bizonytalan mértékű késést okoz, akkor erről
az utazóközönséget az alábbi szövegminta alapján kell tájékoztatni:


„Tájékoztatjuk kedves utasainkat és a vonatra várakozókat, hogy …………állomáson
(és/vagy állomások között) …….(1-9 fő ok) miatt a vonat(ok) előreláthatólag késéssel
fog(nak) közlekedni, illetve vonat elmaradások várhatóak*. A késésért szíves türelmüket és
megértésüket, az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük.”
*: ha valószínűsíthető vonatelmaradás.


Tájékoztatjuk Kedves Utasainkat, hogy 1-10(fő ok) miatt a … -… állomások között a vasúti
közlekedés nem lehetséges, vonatpótló autóbusz közlekedik… és … állomások között. A
vonatpótló autóbuszok ……. megállóhelyet nem érintik, helyette ……… (hely megnevezése)
állnak meg* .
A vonatpótló autóbuszok ….**-től indulnak. Kérjük, figyelje az
utastájékoztatást.
*: A dőlt betűs a szöveg abban az esetben alkalmazható, ha a vonatpótló busz megállási helye
eltér a vasúti menetrendben meghirdetett megállási helytől.
**:Amennyiben van információ akkor tájékoztatni kell az utasokat, honnan indul a vonatpótló
autóbusz, nem vonatpótolt állomáson való előtájékoztatáskor, pedig a közelebbi átszálló
állomáson való elhelyezkedést kell hirdetni. [Például: Állomás előtti térről; A …. autóbusz
megállóból (kocsiállás, utca név, stb.);Állomás melletti Volánbusz megállóhelyről]
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Rendkívüli események (Havaria) bekövetkezésekor alkalmazandó kiegészítő szöveg
minták











Felhívjuk figyelmüket, hogy rendkívüli esemény miatt … - … állomások között a vasúti
közlekedés nem lehetséges. A vasúti pálya felszabadítása folyamatban van, szíves türelmüket
és megértésüket kérjük.
Felhívjuk figyelmüket, hogy biztosítóberendezési (pálya, felsővezetéki, műszaki)
meghibásodás miatt … - … állomások között a vasúti közlekedés nem lehetséges. A hiba
elhárítása folyamatban van. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Felhívjuk figyelmüket, hogy rendkívüli esemény miatt … - … állomások között a vasúti
közlekedés nem lehetséges, vonatpótló autóbusz közlekedik … és … állomások között. A
vasúti pálya felszabadítása folyamatban van, szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Felhívjuk figyelmüket, hogy biztosítóberendezési (pálya, felsővezetéki, műszaki)
meghibásodás miatt … - … állomások között a vasúti közlekedés nem lehetséges, vonatpótló
autóbusz közlekedik … és … állomások között. A hiba elhárítása folyamatban van. Szíves
türelmüket és megértésüket kérjük.
Tájékoztatjuk utasainkat, hogy … állomáson (vagy …és … állomások között) hatósági
intézkedés miatt a vasúti közlekedés nem lehetséges. Köszönjük megértésüket.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kedvezőtlen időjárás (árvíz, természeti katasztrófa) miatt … … állomások között a vasúti közlekedés nem lehetséges. A vasúti pálya felszabadítása
folyamatban van, szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
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Vasúti Személyszállító Zrt.

/20…/START

SZÖVEGKÖNYV
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

………………………………
(szolgálati hely)
HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÓN
KÖZLENDŐ SZÖVEGÉRE

ÉRVÉNYES: 20…. …………. …-től 20…. …………. …-ig
Készítette:
……………………
(név)
munkakör:
vasúti telefonszám:
Ellenőrizte:
……………………
(név)
munkakör:
vasúti telefonszám:
Jóváhagyta:
……………………
(név)
munkakör:
TSZVI
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ÁLLOMÁSI, MEGÁLLÓHELYI UTASTÁJÉKOZTATÁS SZÖVEGKÖNYVEINEK
KÉSZÍTÉSE SORÁN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK
Utastájékoztató eszközök, általános tudnivalók:
Célja:
A vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység során, az utazás előtti, közbeni, illetve utáni,
valamint az utazáshoz kapcsolódóan, magas színvonalon történő utas tájékoztatás.
Az utastájékoztató eszközök rendeltetése az utazóközönség gyors, pontos tájékoztatása az érkező induló vonatokról, időpontjáról, azok irányáról, jellegéről, bejárati, illetve induló vágányáról, a
vonatok késéséről, az utazással kapcsolatos egyéb közérdekű tudnivalókról.
Fontos szerepe van az utazóközönség személyi biztonságának megóvásában.
A berendezés felépítése (részei), kezelése:
Az utastájékoztató berendezés felépítésére, kezelésének módjára vonatkozó szabályokat külön
Kezelési Utasítás tartalmazza, amely a kezelő személyzet rendelkezésére áll. Ha a hangos
utastájékoztató berendezés bármilyen ok miatt használhatatlan, a kezelő/felügyelő személynek
azonnal értesítenie kell a távközlési diszpécserszolgálatot, aki köteles a javításról intézkedni.
A meghibásodást, a bejelentését, a helyreállítását rögzíteni kell, a huzamosabb ideig tartó javítást a
MÁV-START Zrt. TSZVI kapcsolattartó részére jelezni kell.
A vizuális és a hangos utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén követendő részletes
eljárást a HVU, HVU-ÜR és a „Megállapodás" adott pontjában kell szabályozni.
A szövegkönyv készítésénél, alkalmazásánál figyelemmel kell lenni:
Szövegkönyvet a MÁV-START Zrt. – „Megállapodásban” kijelölt – munkavállalója készíti.
Az alapverziót a menetrendváltozás előtt – a „Megállapodásban” előírt időben – kimutathatóan át kell
adni a Forgalmi csomóponti főnökség kijelölt munkatársának. A szükségessé váló módosításokat az
alap- (illetve pótlékokhoz készített korábbi) verzióban kell átvezetni, színnel vagy korrektúrával
jelezve.
A szövegkönyv módosítását (is) kimutathatóan kell átadni, amely egyben – a vágányzárra vonatkozó
szövegkönyv kivételével – a korábbi verzió érvénytelenítését, az új adatbázissal felülírást jelent,
külön visszavonás nélkül is. A vágányzári menetrendre vonatkozó szövegkönyv esetében mind a
fedlapon és minden oldalán ezt a tényt és az érvényességet fel kell tüntetni, amely a vágányzár
befejezésével, külön értesítés nélkül hatályát veszti (meghosszabbítására külön kell intézkedni).
A szövegkönyvben (főleg érkezés után továbbinduló /átmenő/ vonatok esetében) egy blokkban kell
előírni az adott vonatra vonatkozó közleményeket (az azonos vonattípusokra vonatokozóan lehetőség
van ezek összevonására, ha abban a Forgalmi csomóponti főnökség és a Területi Személyszállítási
és Vontatási Igazgatóság megállapodott).
Az utazóközönséget, a vonat közlekedéséről, hozzákapcsolódó információkról – „A közszolgáltatás
keretében nyújtott utastájékoztatási tevékenység végrehajtására és a kapcsolódási pontok
megállapodásának készítésére vonatkozó szabályozások biztosításáról szóló Megállapodás” 1. sz. és
3. sz. mellékleteiben előírtak szerint – kell informálni, tájékoztatni.
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A szövegkönyvi bemondások nagyobb/hosszú időtartamra érvényesek, a rövid (előre látott vagy
gyors intézkedést igénylő) operatív közleményeket az üzemirányítási szolgálat útján kell egymás
között átadni.
A rendelkezésére álló utastájékoztató berendezések üzemeltetését (használhatatlanság estén az
élőszavas utastájékoztatást) az átadott szövegkönyv felhasználásával – az élet- és vagyonvédelmi,
közlekedésbiztonsági közleményekkel –, továbbá a szövegkönyv alapján a digitalizálást a gépi
bemondáshoz az életbe lépésének idejére biztosítania kell a MÁV Zrt. illetékes szervezetének.
Az utastájékoztató berendezés csak úgy felel meg céljának, ha a közvetített bemondások és a szignál
között szünet van, nem gépiesen ismétlődik.
Az egyes közleményeket mindig alkalomszerűen pl. szerelvény betolásakor, kihúzásakor, átálláskor
kell mondani.
Induláskor, közbenső állomáson történő bemondásról, valamint a megérkezésről, illetve menetrendtől
eltérő közlekedésről, azok időintervallumairól a – jelzett – utasítás, továbbá az itt rögzítettek szerint
kell eljárni.
Vonatkésések esetén folyamatosan aktualizált információk kerüljenek közlésre. Amennyiben a késés
mértéke változik (±5 percet meghaladó „változó késés”), arról az utasokat időben értesíteni kell (pl.
ha már bemondásra került egy várható 10 perces késés, de az 15 percre változik, akkor a lehető
leghamarabb kerüljön bemondásra a várható késés, a megváltozott időpont).
A közleményt ki kell egészíteni utasvédelmi tartalommal is. Tömeges utasforgalom esetén különös
gonddal kell az utazóközönség testi épségének megóvását biztosító közleményeket bemondani.
Amennyiben előre ismert a vonatpótló busz alkalmazása, az utasokat erről tájékoztatni kell.
Több nyelv együttes alkalmazása esetén a fontossági sorrend minden esetben a magyar nyelvvel
kezdődik. Alapesetben ezt az angol nyelv követi, majd a német és az egyéb (határ-átmenetben
érintett) nyelvek.
Az idegen nyelvű szövegkönyv formája azonos a „normál” (jelen) szövegkönyv kialakításával (a
közlemények egyszerűbbek, rövidebbek, a magyar közlemény után/mellett szerepel az idegen nyelvű
szöveg is.)
Az alább szereplő szövegkönyv sablonok alapelveket tartalmaznak. A teljes szövegkönyv
megrendelésnél figyelembe kell venni a MÁV-START Zrt. belső szabályozásaiban kiadottakat.
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Szövegkönyv sablonok:
1. Tájékoztatás a vonat indulásakor:
2. Tájékoztatás a vonat érkezéséről
3. Az állomásnév közlése
4. Felhívás átszállásra
5. Teendők vonatkésés esetén
6. Vonat lemondása
7. Kerülő útirány
8. Vágányzár, pálya-felújítási munkálatok
9. Utasvédelmi közlemények
10. Szolgáltatói közlemények
Tartalmi rész:
vonatszám

érkezés

indulás

megjegyzés

szöveg

Vágány végén kijelzőn megjelenítendőkre vonatkozó minta: (Lehet szövegkönyvben is kezelni a
vizuális táblán megjelenő információkra, pozíciószámra.)
HOVÁ
xxxxxx (kódja)
Vonatszám:

ÚTIRÁNY

VONAT TIPUSA

INFORMÁCIÓ
………… (kódja)

Indulási idő:

„Állomási” (vonathoz csoportosított):
vonatszám
340-1

érkezik

indul

megjegyzés
közl.: naponta

SZIGNÁL
„Beograd” nemzetközi gyorsvonat érkezik ………………. (állomás/-ok) –ból, -ról a …. vágányra és
indul tovább …. óra … perckor ……………… (állomás/-ok/on) át, ………………….. (állomás)-ra.
A vonat belföldi forgalomban gyorsvonati pótjegy váltása mellett vehető igénybe, nemzetközi
forgalomban helyjegy váltható. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak!
SZIGNÁL
„Beograd” nemzetközi gyorsvonat indul …. óra … perckor a …… vágányról ……….. (állomás/ok/on) át, ………………….. (állomás)-ra.
A vonat belföldi forgalomban gyorsvonati pótjegy váltása mellett vehető igénybe, nemzetközi
forgalomban helyjegy váltható. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak!

SZIGNÁL
………… állomás, ………….. állomás! Köszöntjük Kedves utasainkat.
„Beograd” nemzetközi gyorsvonat érkezett Belgrádból, …. vágányra és indul tovább … óra …
perckor (állomás/-ok/on) át, …………………….. (állomás)-ra.
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SZIGNÁL
A …. vágányról a vonat azonnal indul, kérjük, hogy a vágány mellett vigyázzanak!

1859

7:01

7:03

TÓPART
expresszvonat érkezik
Nagykanizsáról ... óra
... perckor a (az) …
vágányra és indul
tovább Lepsény,
Székesfehérvár,
Kelenföldön át
Budapest-Déli
pályaudvarra. A vonat
csak a felsorolt
állomásokon áll meg. A
vonatra helyjegy,
kerékpár szállítás
esetén kerékpárhelyjegy váltása is kötelező.
A kocsik számozása a
vonat elején lévő 1-es
számú kocsival
kezdődik. A vonat
végén közlekedő 5ös számú kocsi csak
InterCity pót és
helyjegy váltása mellett
vehető igénybe. A
vágány mellett kérjük
vigyázzanak!

Siófok
állomás!
Siófok
állomás!
Köszöntjük
kedves
utasainkat!

TÓPART
expresszvonat
indul Lepsény,
Székesfehérvár,
Kelenföldön át
Budapest-Déli
pályaudvarra … óra
… perckor a (az) …
vágányról. A vonat
csak a felsorolt
állomásokon áll meg.
A vonatra helyjegy,
kerékpár szállítás
esetén kerékpárhelyjegy váltása is
kötelező. A kocsik
számozása a vonat
elején lévő 1-es
számú kocsival
kezdődik. A vonat
végén közlekedő 5ös számú kocsi csak
InterCity pót és
helyjegy váltása
mellett vehető
igénybe. Kedves
utasainknak jó utazást
kívánunk.

Idegen nyelvű bemondás megrendelése:
Magyar nyelvű szövegkönyv átadásával egyidőben kell a kijelölt vonatokra és nyelvre vonatkozó
megrendelést megadni a MÁV Zrt. felé.
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HÜSZ üzleti vonatnem
HÜSZ
vonat
kategória Rövidítés

Teljes név

Személyszállítási szolgáltatás vonatai
Feláras országos vonatok
A
EC
EuroCity
A
EN
EuroNight
A
NJ
Nightjet
A
Rj
Railjet
A
RJX
Railjet xpress
A
NEx
Határátlépő expresszvonat
A
NIC
Határátlépő InterCity
A
ICR
InterCityRapid
A
IC
InterCity
A
Ex
Belföldi expresszvonat
Országos vonatok
A
NGy
Határátlépő gyorsvonat
A
Gy
Belföldi gyorsvonat
A
S
Sebesvonat
A
IR
InterRégió
A
FSz
Fővonali személy
A
Kü
Meghirdetett különvonat
Elővárosi vonatok
Budapesti elővárosi
B
BESZ
személyvonat
Budapesti elővárosi gyorsított
B
BEG
vonat

23/2020. (II. 10. MÁV-START Ért. 8.) sz. VIG
6. sz. melléklet
Üzleti vonatnemek alkalmazása az utastájékoztatásban
Üzleti vonatnem az utastájékoztatásban
Kód

Vonatnem bemondás

Vonatnem
vizuális
megjelenítés

Megjelenítés TFT és
RGB LED összesítő
"Vonat" oszlopában *

Megjelenítés TFT és RGB
LED összesítő
"Megjegyzés" oszlopában
**

01
02
22
31
23
03
04
10
11
07

EuroCity vonat
EuroNight
Nightjet vonat
Railjet vonat
Railjet xpress
Expressz vonat
InterCity vonat
InterCityRapid vonat
InterCity vonat
Expressz vonat

EC
EN
NJ
Rj
RJX
Ex
IC
ICR
IC
Ex

EC
EN
NJ
Rj
RJX
Ex
IC
ICR
IC
Ex

EuroCity
EuroNight
Nightjet
Railjet
Railjet xpress
Expressz
InterCity
InterCityRapid
InterCity
Expressz

06
13
14
26
15
16

Nemzetközi gyorsvonat
Gyorsvonat
Sebesvonat
Személyvonat
Személyvonat
Különvonat

gyors
gyors
sebes
személy
személy
különvonat

Gy
Gy
S
IR
Sz
Kü

gyors
gyors
sebes
InterRégió
személy
különvonat

18

Személyvonat

személy

Sz

személy

88

Gyorsított személyvonat gyorsított

Gyt

gyorsított
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vonat
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B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B

Teljes név
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Üzleti vonatnemek alkalmazása az utastájékoztatásban
Üzleti vonatnem az utastájékoztatásban
Kód

Vonatnem bemondás

BEZ
Budapesti elővárosi zónázó vonat
89
Zónázó vonat
Regionális vonatok
NIP
Határátlépő InterPici
08
InterPici vonat
ER
EuroRégió
25
EuRégió vonat
VESz
Vidéki elővárosi vonat
38
Személyvonat
Tram
Tram-train
19
Személyvonat
IP
InterPici
12
InterPici vonat
KSZ
Kishatárforgalmi személyvonat
05
Személyvonat
Sz
Egyéb személyvonat
29
Személyvonat
Személyszállítási közszolgáltatáshoz nem tartozó vonatok
Kür
Esetileg megrendelt különvonat
34
Különvonat
Egyéb személyszállítási tevékenységet ellátó vonatok
VIP
Védett vezetői különvonat
21
Különvonat
N
Nosztalgiavonat
20
Nosztalgiavonat
Esetileg megrendelt
Ne
nosztalgiavonat
24
Nosztalgiavonat
HÜSZ vonatkategóriák:
A - Távolsági személyszállító vonat
B - Helyi (pl. elővárosi, regionális) személyszállító vonat

Vonatnem
vizuális
megjelenítés

Megjelenítés TFT és
RGB LED összesítő
"Vonat" oszlopában *

Megjelenítés TFT és RGB
LED összesítő
"Megjegyzés" oszlopában
**

zónázó

Zón

zónázó

IP
ER
személy
személy
IP
személy
személy

IP
ER
Sz
Sz
IP
Sz
Sz

InterPici
EuRegio
személy
személy
InterPici
személy
személy

különvonat

Kü

különvonat

különvonat
nosztalgia

Kü
N

különvonat
nosztalgia

nosztalgia

N

nosztalgia

*Sz, Gy, Z, Ex esetén, amelyik vonat rendelkezik viszonylatjelöléssel, akkor a "Vonat" oszlopban azt kell kijelezni és nem a vonatnemet, a Vállalkozó vasúti társaság által megadott grafikai formátumban.
Amelyik vonatnem rendelkezik grafikai jelöléssel, akkor azt kell kijelezni a Vállalkozó vasúti társaság által megadott grafikai formátumban.
**Amelyik vonatnak neve van, akkor a „Megjegyzés” oszlopban azt kell kijelezni.Ha a vonatnem rendelkezik grafikai jelöléssel és ez az adott kijelzőn a vonatszám előtt megjelenik, akkor a vonatszám után ezen
oszlop szerinti vonatnemet kell feltüntetni.
Az üzleti vonatnemet az utastájékoztatásban a mindenkor hatályos HÜSZ üzleti vonatnem szerint kell figyelembe venni.
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Vizuális és hangos utastájékoztatási eszközök megjelenési és kezelési időpontjai

Szolgálati hely

Budapest-Déli,
Budapest-Keleti,
Budapest-Nyugati
Kiemelt állomás

Vizuális utastájékoztatási eszközökön megjelenítési időpontok
Összesítő utastájékoztató kijelzők kezelése
Vágányvégi és vágány melletti kijelzők kezelése
Menetrend szerinti
Menetrend szerinti közlekedés
közlekedés
Késés
Változás jelzése
Késés
Változás jelzése
Vonatforgalom Felállítási vágány
Vonatforgalom megjelenítés
megjelenítés
megjelenítés
Menetrend
Menetrend
Menetrend
Menetrend
Érkező Induló Érkező Induló
Érkező
Induló
szerinti érkezés
szerinti indulás
szerinti érkezés szerinti indulás
1 óra

1 óra

20 perc

20 perc

3 perc

azonnal, de
legkésőbb 3 perc

20 perc

20 perc

3 perc

azonnal, de
legkésőbb 3 perc

30 perc

30 perc

20 perc

20 perc

3 perc

azonnal, de
legkésőbb 3 perc

20 perc

20 perc

3 perc

azonnal, de
legkésőbb 3 perc

Kiemelt álomásnak
nem minősülő elágazó
és csatlakozó
állomások valamint
30 perc
Budapest
vonzáskörzetéhez
tartozó elővárosi
állomások

30 perc

20 perc

20 perc

3 perc

Egyéb állomás

10 perc

10 perc

10 perc

3 perc

Megállóhely

10 perc

10 perc

10 perc

azonnal, de
legkésőbb 3 perc

azonnal, de
legkésőbb 3 perc
3 perc

Várható késést és a
mértékében
bekövetkezett
változást azonnal
jelezni kell.

20 perc

20 perc

3 perc

10

10

3 perc

10

azonnal, de
legkésőbb 3 perc

Várható késést és
a mértékében
bekövetkezett
változást azonnal
jelezni kell.

azonnal, de
legkésőbb 3 perc
3 perc
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Hangos utastájékoztatás során a bemondás gyakorisága perc értékben kifejezve
Késés

Menetrend szerinti közlekedés
Szolgálati hely

Budapest-Déli, Budapest-Keleti,
Budapest-Nyugati

Kiemelt állomás
Kiemelt álomásnak
nem minősülő
elágazó és
csatlakozó
állomások,
valamint kiemelt
állomásnak nem
minősülő Budapest
vonzáskörzetéhez
tartozó elővárosi
állomások

Egyéb állomás

Megállóhely

Számítógéppel
támogatott
utastájékoztató
berendezés

Célállomásra
Érkező

Helyből
induló

3 perc

10 és 3 perc
(kétszer)

3 perc

3 perc

Számítógéppel
nem támogatott
utastájékoztató
berendezés

3 perc

Számítógéppel
támogatott
utastájékoztató
berendezés

3 perc

Számítógéppel
nem támogatott
utastájékoztató
berendezés

Számítógéppel
támogatott
utastájékoztató
berendezés
Számítógéppel
nem támogatott
utastájékoztató
berendezés

3 perc

10 perc és
megközelítési
időnorma érték
(kétszer)
10 perc és
megközelítési
időnorma érték
(kétszer)

Érkezés után tovább induló
(átmenő)
tartózkodás <
15 perc

10 perc és
megközelítési
időnorma érték
(kétszer)
10 perc és
megközelítési
időnorma érték
(kétszer)

10 perc és
10 perc és
megközelítési megközelítési
időnorma érték időnorma érték
(kétszer)
(kétszer)
10 perc és
megközelítési
időnorma érték
(kétszer)

Célállomásra Érkező

tartózkodás
>= 15 perc

Menetrend
szerinti indulás
előtt

megközelítési
időnorma érték

20 perc feletti
késést 10
percenként

megközelítési
időnorma érték

15, 8, 3 perc

megközelítési
időnorma érték

30 perc feletti
késést 10
percenként

10 perc, de
legkésőbb
megközelítési
időnorma érték

megközelítési
időnorma érték

30 perc feletti
késést 10
percenként

3 perc

10 perc, de
legkésőbb
megközelítési
időnorma érték

megközelítési
időnorma érték

3 perc

10 perc, de
legkésőbb
megközelítési
időnorma érték
(átmenő vonatoknál
csak megközelítési
időnorma érték)

megközelítési
időnorma érték

30 perc feletti
késést 10
percenként

3 perc

3 perc

30 perc feletti
késést 10
percenként

3 perc

30 perc feletti
késést 10
percenként

3 perc

3 perc

3 perc

3 perc

Menetrend
szerinti érkezés
előtt

15, 8, 3 perc

3 perc

3 perc

Változás
jelzése

3 perc

3 perc

10 perc és megközelítési
időnorma érték (kétszer)

Késés
ismétlés

Induló

20 perc feletti
késést 10
percenként

3 perc

3 perc

Tényleges
érkezés/indulás
előtt az
érkezésről vagy
indulásról

Érkező

3 perc

3 perc

10 perc és
megközelítési
megközelítési időnorma érték
időnorma érték
(kétszer)

3 perc

Menetrend
Menetrend
Tényleges
szerinti
szerinti érkezés érkezés előtt az
érkezés/indulás
előtt a késésről
érkezésről
előtt a késésről
3 perc

3 perc

Vizuális használhatatlan

Érkezés után tovább induló
(átmenő)/
Helyből induló

3 perc

10 de legkésőbb 3
perccel korábban
10 perc, de
legkésőbb
megközelítési
időnorma érték
10 perc, de
legkésőbb
megközelítési
időnorma érték

ÁVU szabályozás szerint

Várható késést
és a
mértékében
30 perc feletti bekövetkezett
késést 10
változást
percenként azonnal jelezni
kell.
ÁVU szabályozás szerint

ÁVU szabályozás szerint
ÁVU és Megállapodás szerint

3 perc
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Statikus utastájékoztató hirdetmények kezelésének folyamata
MÁV Zrt. forgalmi személyzettel és MÁV-START Zrt. személyzetével egyaránt rendelkező szolgálati helyeken:
Érkező-induló vonatok jegyzekének elkészítése, kihelyezése a Forgalmi csomóponti főnökség feladata.
Vágányzári információk:
készíti MÁVSTART Zrt.

átadás érvényesség előtt 20 nap

ÜF FI

átadás a kihelyezési határidő (7, 14 nap) figyelembevételével

kihelyezi
FCSF

Az Utasjogi rendeletben előírt személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények: készítését, kihelyezését a MÁV-START Zrt. végzi.
Csak MÁV-START Zrt. személyzetével rendelkező szolgálati helyeken:
Érkező-induló vonatok jegyzéke:
készíti FCSF

kihelyezi MÁV-START Zrt.

átadás érvényesség előtt 5 nap

Vágányzári információk:
készíti MÁVSTART Zrt.

átadás érvényesség előtt 20 nap

ÜF FI

FCSF

kihelyezi MÁVSTART Zrt.

Átadás a kihelyezési határidő (7, 14 nap) figyelembevételével.
Az Utasjogi rendeletben előírt személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények: készítését, kihelyezését a MÁV-START Zrt. végzi.
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Csak MÁV Zrt. forgalmi személyzettel rendelkező szolgálati helyeken:
Érkező-induló vonatok jegyzekének elkészítése, kihelyezése a Forgalmi csomóponti főnökség feladata.
Vágányzári információk:

készíti MÁVSTART Zrt.

ÜF FI

átadás érvényesség előtt 20 nap

kihelyezi
FCSF

kihelyezési határidő (7, 14 nap) figyelembevételével

Az Utasjogi rendeletben előírt személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények:
készíti MÁV-START Zrt.

átadás érvényesség előtt 3 nap

kihelyezi
FCSF

Személyzet nélküli szolgálati helyeken:
Érkező-induló vonatok jegyzéke:
készíti
FCSF

kihelyezi PFF
szakasz

átadás érvényesség előtt 3 nap

Vágányzári információk:
készíti MÁV-START Zrt.

átadás érvényesség előtt 20 nap

ÜF FI

FCSF

kihelyezi PFF
szakasz

Átadás a kihelyezési határidő (7, 14 nap) figyelembevételével.
Az Utasjogi rendeletben előírt személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények:
készíti MÁV-START
Zrt.

átadás érvényesség előtt 3 nap

kihelyezi PFF szakasz.
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Statikus utastájékoztató hirdetmények kezelésének folyamata
Vágányzári menetrendi információk: Elkészíti, és a www.mavcsoport.hu honlapon közzéteszi a Vállalkozó vasúti társaság
készíti MÁV-START Zrt.

átadás érvényesség előtt 20 nap

ÜF FI

FCSF

MÁV Zrt. forgalmi személyzettel és MÁV-START Zrt. személyzetével egyaránt rendelkező szolgálati helyeken:


Érkező-induló vonatok jegyzekének elkészítése, kihelyezése, módosítása a Forgalmi csomóponti főnökség feladata.



Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás sokszorosítása, kihelyezése, aktualizálása a Forgalmi csomóponti főnökség feladata.



Az Utasjogi rendeletben előírt személyszállítási információt tartalmazó hirdetmények készítését, kihelyezését a Vállalkozó vasúti társaság
végzi.

Csak MÁV-START Zrt. személyzetével rendelkező szolgálati helyeken:


Érkező-induló vonatok jegyzéke:
készíti: FCSF



Megállapodás alapján kihelyezi:

MÁV-START Zrt.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:
sokszorosítja FCSF



átadás érvényesség előtt 5 nap

átadás a kihelyezési határidő (7, 14 nap) figyelembevételével

Megállapodás alapján kihelyezi:

MÁV-START Zrt.

Az Utasjogi rendeletben előírt személyszállítási információt tartalmazó hirdetmények készítését, kihelyezését a Vállalkozó vasúti társaság
végzi.
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Csak MÁV Zrt. forgalmi személyzettel rendelkező szolgálati helyeken:


Érkező-induló vonatok jegyzekének elkészítése, kihelyezése, módosítása a Forgalmi csomóponti főnökség feladata.



Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás sokszorosítása, kihelyezése, aktualizálása, pótlása a Forgalmi csomóponti főnökség feladata.



Az Utasjogi rendeletben előírt személyszállítási információt tartalmazó hirdetmények:
készíti: MÁV-START

átadás érvényesség előtt 3 nap

kihelyezi FCSF

Személyzet nélküli szolgálati helyeken:


Érkező-induló vonatok jegyzéke:

készíti: FCSF



kihelyezi PFF szakasz

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:

sokszorosítja: FCSF



átadás érvényesség előtt 5 nap

átadás a kihelyezési határidő (7, 14 nap) figyelembevételével
(7figyelembevételével

kihelyezi PFF szakasz

Az Utasjogi rendeletben előírt személyszállítási információt tartalmazó hirdetmények:
készíti:
MÁV-START

átadás érvényesség előtt 3 nap

kihelyezi PFF szakasz
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Hangos utastájékoztatás


Normál üzemi körülmények esetén:



Állomásfőnökségek
(Utastájékoztatást végző
munkavállaló)

Forgalmi Csomóponti Főnökség
átadja az Állomásfőnökségeknek

Utastájékoztató szövegkönyvet
készíti és átadja
a MÁV-START
Rendkívüli esemény (Havaria):

Bekövetkezett rendkívüli
esemény

Forgalmi vonalirányító

Állomások értesítése

Hálózati főüzemirányító
(Havaria csoport)

Előzetes utastájékoztatás

Utastájékoztatás a
rendkívüli eseményről

UTAS adminisztrációs modul (Havaria monitorok, fedélzeti utastájékoztató)

Operatív közlekedési

Állomások (zárt csoportú e-mail)
Vonatkisérők (Ticket Checker)

Utastájékoztató
közlemény összeállítása az
operatív közlekedési
rendről

Média, közösségi portál
(Facebook)

UTAS adminisztrációs modul
(Havaria monitorok, fedélzeti
utastájékoztató)

Állomások
(zárt csoportú e-mail)

Vonatkísérők
(Ticket Checker)
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Magyar megfelelő névvel rendelkező, határon túl lévő állomásnevek listája
A
Aghireş (Egeres)
Alba Iulia (Gyulafehérvár)
Aleşd (Élesd)
Aluniş Sălaj (Szamosszéplak)
Aiud (Nagyegyed)
Avrig (Felek)
B
Bacau (Bákó)
Bačka Topola (Topolya)
Bački Vinogradi (Királyhalom)
Baia Mare (Nagybánya)
Băile Herculane (Herkulesfürdő)
Băile Tuşnad (Tusnádfürdő)
Banská Bystrica (Besztercebánya)
Bat’ovo (Bátyú)
Basel (Bazel)
Baumgarten (Sopronkertes)
Bat’ove (Bátyú)
Beclean pe Someş (Bethlen)
Beli Manastir (Pélmonostor)
Benesat (Benedekfalva)
Beograd (Belgrád)
Berehove (Beregszász)
Beška (Beska)
Biharia (Bihar)
Bistrica Nord (Beszterce)
Blaj (Balázsfalva)
Bogojevo (Gombos)
Boju (Kolozsbós)
Botiz(Batiz)
Braşov (Brassó)
Bratca (Barátka)
Bratislava hl.st. (Pozsony)
Bratislava Nové Mesto (Pozsonyújváros)
Bratislava-Petrzalka (Pozsonyligetfalu)
Brezno (Breznóbánya)
Brno (Brünn)
Bruck an der Leitha (Királyhida)
Bruxelles (Brüsszel)
Bucureşti (Bukarest)
Burgas (Burgasz)
Buşag (Buság)
Buzau (Bodzavásár)

Čadca (Csácsa)
Čana (Hernádcsány)
Călăşari Turda (Harasztos)
Câmpia Turzii (Aranyosgyéres)
Caransebeş (Karánsebes)
Carei (Nagykároly)
Cefa (Cséffa)
Červena Skala (Vereskő)
Červenica (Vörösvágás)
Chop (Csap)
Cicârlău (Kissikárló)
Čierna nad Tisou (Tiszacsernyő)
Ciucea (Csucsa)
Codlea (Feketehalom)
Cluj-Napoca (Kolozsvár)
Cluj-Napoca Est (Szamosfalva)
Cojocna (Kolozs)
Curtici (Kürtös)
Curtuişeni (Érkörtvélyes)
D
Dalj (Dalja)
Deda (Déda)
Dej Călători (Dés)
Deutschkreutz (Sopronkeresztes)
Deva (Déva)
Devinska Nova Ves (Dévényújfalu)
Dezmir (Dezmér)
Diosig (Bihardiószeg)
Divíaky (Turócdivék)
Dobšinská L’adová Jaskyna (DobsinaJégbarlang)
Domăneşti (Domahida)
Donnerskirchen (Fertőfehéregyháza)
Dorneşti (Hadikfalva)
Dresden (Drezda)
Drienovská Nová Ves (Somosújfalu)
Drobeta-Turnu Severin (Szörényvár)
Dunajská Streda (Dunaszerdahely)
E
Eisenstadt (Kismarton)
Episcopia Bihor (Biharpüspöki)
Erdut (Erdőd)
F

C
Cadia (Nagykágya)
Čakovec (Csáktornya)

Făgăraş (Fogaras)
Fersig (Fehérszék)
Fil’akovo (Fülek)
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Filiaşi (Fiatfalva)
Focşani (Foksány)
Frauenkirchen (Boldogasszony)
G
Galanta (Galánta)
Gattendorf (Lajtakáta)
Gelnica (Gönicbánya)
General Gh. Avramescu (Gilvács)
Genéve (Genf)
Gheorgheni (Gyergyószentmiklós)
Gherla (Szamosújvár)
Grindeni (Gerendkeresztúr)
Gols (Gálos)
Gynov (Hernádgönyü)

H
Hajdukovo (Hajdújárás)
Halmeu (Halmi)
Handlová (Nyitrabánya)
Haniska pri Prešove (Eperjesenyicke)
Hlohovec (Galgóc)
Hmelnickij (Khmelnitskij)
Hodoš (Őrihódos)
Horná Štubna ( Felsöstubnya)
Hronská Dúbrava (Garamberzence)
Huedin (Bánffyhunyad)
Humenné (Homonna)
I
Iaşi (Jászvásár)
Iernut (Radnót)
Ilba (Iloba)
Ilia (Marosillye)
Inău (Inó)
Inđija (India)
Istanbul S. (Isztambul)
Ivanič Grad (Ivanicsvár)
Izvoru Oltului (Csíkszentdomokos)
J
Jennersdorf (Gyanafalva)
Jesenské (Feled)
Jibou (Zsibó)
Jimbolia (Zsombolya)
K
Kamenica nad Hronom (Garamkövesd)
Kanjiža (Magyarkanizsa)
Karlovac (Károlyváros)
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Karpaty (Kárpáti)
Kendice (Kende)
Kežmarok (Késmárk)
Kikinda (Nagykikinda)
Kyiv (Kijev)
Kobenhavn (Koppenhága)
Komárno (Révkomárom)
Koprivnica (Kapronca)
Koroleve (Királyháza)
Košice (Kassa)
Kostol’any nad Hornádom
(Hernádszentistván)
Kotoriba (Kotor)
Kozárovce (Garamkovácsi)
Kraków (Krakkó)
Kremnica (Körmöcbánya)
Križevci (Körös)
Krompachy (Korompa)
Kúty (Jókút)
Kyiv Pass. (Kijev)
Kysak (Sároskőszeg)
L
Laslovo-Korog (Szentlászló-Kórógy)
Leipzig Hbf (Lipcse)
Lenartovce (Sajólénártfalva)
Leopoldov (Lipótvár)
Leş Bihor (Váradles)
Levice (Léva)
Ličartovce (Licsérd)
Lipany (Héthárs)
Liptovsky Mikuláš (Liptószentmiklós)
Lipovci (Hársliget)
Lučenec (Losonc)
Luduş (Marosludas)
Lugoj (Lugos)
Lviv (Lemberg)
M
Mačkovci (Mátyásdomb)
Margecany (Margitfalva)
Marna (Dégenfeldtanya)
Martin (Tutócszentmárton)
Mattersburg (Nagymarton)
Mediaş (Medgyes)
Medieşu Aurit (Aranyosmeggyes)
Medzilaborce (Mezőlaborc)
Michalovce (Nagymihály)
Michal’any (Alsómihályi)
Miercurea Ciuc (Csíkszereda)
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Minsk (Minszk)
Mireşu Mare (Nagynyíres)
Mlynky (Hollópatak)
Moftin (Majtény)
Moldava nad Bodvou (Szepsi)
Moskva (Moszkva)
Mönchhof-Halbturn (BarátudvarFéltorony)
Mukachevo (Munkács)
Murska Sobota (Muraszombat)
Mursko Sredisce (Muraszerdahely)
Müllendorf (Szárazvám)
N
Neudörfl (Lajtaszentmiklós)
Neufeld an der Leitha (Lajtaújfalu)
Neusiedl am See (Nezsider)
Nickelsdorf (Miklóshalma)
Nitra (Nyitra)
Nova Pazova (Újpázova)
Nové Mesto nad Váhom (Vágújhely)
Nové Zámky (Érsekújvár)
Novi Beograd (Újbelgrád)
Novi Sad (Újvidék)
O
Obišovce (Abos)
Odoreu (Szatmárudvari)
Olomouc (Olmütz)
Oradea (Nagyvárad)
Oradea Vest (Őssipuszta)
Orkucany (Orkuta)
Ormož (Ormosd)
Osijek (Eszék)
Orşova (Orsova)
Oświęcim (Auschwitz)
P
Palárikovo (Tóthmegyer)
Palič (Palics)
Pamhagen (Pomogy)
Pančevo (Pancsova)
Paris (Párizs)
Prtizánske (Simony)
Parndorf (Pándorfalu)
Pečovská Nová Ves (Pécsújfalu)
Petroşani (Petrozsény)
Petrovice nad Laborcom (Petróc)
Piatra Neamt (Karácsonykő)
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Piešt’any (Pöstyén)
Plaveč (Palocsa)
Plešivec (Pelsőc)
Ploscoş (Palackos)
Podbrezová (Zólyombréznó)
Podhájska (Szencse)
Poprad-Tatry (Poprád)
Považská Bystrica (Vágbeszterce)
Praha (Prága)
Přesov (Eperjes)
Prievidza (Privigye)
Púchov (Puhó)
Pula (Póla)
R
Radna (Máriaradna)
Rakhiv (Rahó)
Războieni (Székelykocsárd)
Reghin (Szászrégen)
Resighea (Reszege)
Reşita Nord (Resica)
Rijeka (Fiume)
Rimavská Sobota (Rimaszombat)
Roşiori Bihor (Biharfélegyháza)
Rožkovany (Roskovány)
Rožnava (Rozsnyó)
Rusovce (Oroszvár)
Ružomberok (Rózsahegy)
S
Sabinov (Kisszeben)
Săbişa (Kissebespatak)
Săcuieni Bihor (Székelyhíd)
Šahy (Ipolyság)
Šal’a (Vágselye)
Salonta (Nagyszalonta)
Sanislău (Szaniszló)
Sarajevo (Szarajevó)
Sărăţel (Szeretfalva)
Šarišské Michal’any (Szentmihályfalva)
Sătmărel (Szatmárzsadány)
Satu Mare (Szatmárnémeti)
Satulung pe Someş (Kővárhosszúfalu)
Săvârşin (Soborsin)
Sebeş Alba (Szászsebes)
Seini (Szinérváralja)
Senec (Szenc) (Zenta)
Senta
Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgy)
Sibiu (Nagyszeben)
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Şibot (Alkenyér)
Siculeni (Madéfalva)
Sighetu Marmatiei (Máramarossziget)
Sighişoara (Segesvár)
Şilindru (Érselénd)
Simeria (Piski)
Simion (Érsemjén)
Sinaia (Szinaja)
Skalica na Slovensku (Szakolca)
Slatina (Szlatina)
Sliac kúpele (Szliácsfürdő)
Slovenské Nové Mesto (Kisújhely)
Sofia (Szófia)
Sombor (Zombor)
Someş Odorhei (Szamosudvarhely)
Spišská Nová Ves (Igló)
Spišské Vlahy (Szepesolaszi)
Stara L’ubovna (Ólubló)
Stara Pazova (Ópázova)
St. Peterburg (Szentpétervár)
Strážske (Őrmező)
Štrba (Csorba)
Studeny Potok (Tarpatak)
Štúrovo (Párkány)
Subotica (Szabadka)
Şuncuiuş (Vársonkolyos)
Surany (Nagysurány)
Svaljava (Szolyva)
Svit (Szvit)
T
Ťahanovce (Hernádtihany)
Tălmaciu (Nagytalmács)
Tămăşeu (Paptamási)
Târgu Jiu (Zsilvásárhely)
Târgu Jiu (Zsilvásárhely)
Târgu Mureş (Marosvásárhely)
Tatranska Lomnica (Tátralomnic)
Teiuş (Tövis)
Ternopil’ (Ternopol)
Thessaloniki (Szaloniki)
Ţicău (Szamoscikó)
Timişoara (Temesvár)
Topliţa (Maroshévíz)
Topol’čany (Nagytopolcsány)
Topolya (Bačka Topola)
Trebejov (Terebő)
Trebišov (Tőketerebes)
Trenčín (Trencsén)
Trenčianska Tepla (Trencsénhőlak)
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Trieste C. (Trieszt)
Trnava (Nagyszombat)
Tunel Hm. (Kolozs-alagút)
Turany (Nagyturány)
Turčianske Teplice (Stubnyafürdő)
U
Ucea (Ucsa)
Ulmeni Sălaj (Sülelmed)
Unterpetersdorf (Alsópéterfa)
Užhgorod (Ungvár)
V
Valea lui Mihai (Érmihályfalva)
Valea Florilor (Virágosvölgy)
Varaždin (Varasd)
Varna (Várna)
Velky Meder (Nagymegyer)
Vel’ký Šariš (Nagysáros)
Venezia (Velence)
Vinţu de Jos (Alvinc)
Volovec (Volóc)
Vrbas (Újverbász)
Vrbovec (Verbóc)
Vrutky(Ruttka)
Vynnitsa (Vinyica)
W
Warszawa (Varsó)
Wien (Bécs)
Wiener Neustadt (Bécsújhely)
Wulkaprodersdorf (Vulkaprodány)
Z
Zagreb (Zágráb)
Ziar nad Hronom (Garamszentkereszt)
Zilina (Zsolna)
Zmajevo (Ókér)
Zurndorf (Zurány)
Zvolen (Zólyom)
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Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás MINTA
(Vágányzári menetrendi információ első oldala)

48/49 oldal
8. szám Budapest, 2020. február 10.

ÉRTESÍTŐ

Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Kabinet
Felelős kiadó: Kerékgyártó József vezérigazgató
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