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A vasúti szektor egészére kiható változások I. 

A „vasútegészségügyi rendelet” (203/2009 Korm. R.) módosítása:

• Az „OPE TSI” - 2019/773 Bizottsági végrehajtási rendelet - módosítása

• Az „érzékszervi” követelmények jelentős mérséklése

a vonatszemélyzet esetében

• Hazai jogalkotási következmények: 789/2021 (XII. 27.) Korm. r.

• Egyeztetés a vasútegészségügyi szervezettel és a hatósággal

• Egységes – Uniós - érzékszervi követelmények bevezetése

• Munkaköri csoportok megszüntetése

• Kisebb módosítások a különböző pályahálózatok esetén



A vasúti szektor egészére kiható változások II. 

- A vasúti képzési rendelet módosítása – tervezett

- HUNGRAIL munkacsoport vélemények alapján készült

- Elővizsgák átalakítása

- Lehetőség a képzések elkezdésére 18 éves kortól – akár

járművezetői munkakörben is!

- Adminisztráció csökkentése

- Munkaerő-piaci helyzet javítása



Vasúti jogalkotás – tervezett! 

- Vasúti járművekre szerelt kazánok és nyomástartó

edények engedélyezéséről, kazánbiztosok

képzéséről szóló új miniszteri rendelet

- A jelenleg „hatályos” rendelet 1984-es (!)

- Illeszkedés a vasúti járművek engedélyezéséhez és

a képzési rendszerhez – VKMK közreműködésével

- RID kompatibilitás



▪Az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló egységes európai vasúti térség

létrehozásáról szóló 2012/34/EU irányelv nem megfelelő átültetése miatt 2021-ben

indított kötelezettségszegési eljárás

Vasúti törvény változásai – „új” VI. fejezet: Vasúti szolgáltatásokra alkalmazható

mentességek az irányelv mentességei – az iparvágányra és saját célú pályahálózatra

alkalmazható mentességek körét (is) érinti

▪ECM rendelet - 2019/779 bizottsági rendelet – „átmeneti” időszak:

a 445/2011/EU rendelet szerinti tanúsítás „aktualizálása” – 2022 / 2023

de legkésőbb 2025 június 16-ig: 24/2016 NFM rendelet átalakítása

Európai Uniós jogalkotás (és) következményei



▪ Vasúti egyeskocsi fuvarozás állami támogatása

▪ Az EU Bizottság jóváhagyása 2021. június, támogatás indulása 2021. október

▪ 2022-re már módosításra került a Támogatói Okirat

▪ További módosítás a teljes forrás biztosítására tekintettel (6,4 MdFt)

▪Más támogatások egyéb vasúti szolgáltatásokra (kombinált fuvarozás, irányvonati

stb.) – „előkészületben”

▪Vasúti vontatási villamos energia áremelkedés – hatások és lehetőségek vizsgálata

mind Uniós, mind hazai oldalról napirenden van

„Egyebek” – támogatások, tervek



Köszönöm 

a megtisztelő figyelmet!


