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17/2017. (III. 17. MÁV ÉRT. 8.)  EVIG SZ. UTASÍTÁS
 A MÁV ZRT. ÁLTAL A MUNKAVÁLLALÓKNAK 

BIZTOSÍTOTT MUNKABÉRELŐLEG 
IGÉNYBEVÉTELÉNEK, ODAÍTÉLÉSÉNEK 

ÉS VISSZAFIZETÉSÉNEK EGYSÉGES 
SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A MÁV Zrt. által a munkavállalóknak biztosított mun-
kabérelőleg igénybevételének, odaítélésének és vis�-
s�afi�etésének egységes s�abályo�ása, továbbá a� 
eljárásrend meghatáro�ása a Kollektív S�er�ődés (to-
vábbiakban: KSZ) rendelke�ései alapján. 

2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG 
MEGHATÁROZÁSA

2.1  Az utasítás hatálya

A� utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi 
munkavállalójára és s�erve�eti egységére.

2.2 Felelősség

Jelen utasítás kidolgozásáért a Humánerőforrás ve�ér-
iga�gató-helyettes Humánerőforrás ga�dálkodási iga�-
gatóság, karbantartásáért és működtetéséért a Mun-
kaerő-ga�dálkodás s�erve�et, végrehajtásáért a MÁV 
Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlói és humánpartnerei, 
valamint a MÁV S�olgáltató Kö�pont Zrt. Humán s�ol-
gáltatás s�erve�et ve�etője (továbbiakban: MÁV SZK 
Zrt. Humán s�olgáltatás s�erve�et) a felelős.

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

Levonási alap: A munkabérelőleg-kérelem elbírálása 
során figyelembe veendő járandóság a  bírósági vég-
rehajtásról s�óló 1994. évi LIII. törvényben (további-
akban: Vht.) meghatáro�ott levonási korlátokra tekin-
tettel.  

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

4.1. A munkabérelőleg-keret megállapítása

A munkabérelőleg kifi�etésére rendelke�ésre álló - tár-
sasági s�intű - éves keret meghatáro�ása kö�pontilag, 
a Humánerőforrás ga�dálkodási iga�gatóság Munka-
erő-ga�dálkodás s�erve�et által történik annak figye-
lembevételével, hogy a negyedéves keret a� SAP rend-
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s�er s�erinti tárgyidős�akot megelő�ő negyedév, jogi-és 
statis�tikai �áró léts�áma alapján kerül lebontásra. 

Éves keret: 40 000 Ft/fő

Negyedéves keret: 10 000 Ft/fő

4.2  A munkabérelőleg-keret felhasználása

A� éves munkabérelőleg-keret felhas�nálásának üte-
me�ése negyedéves bontásban történik. A negyedéves 
keretet túllépni nem lehet. Ennek betartásáért vala-
mennyi munkáltatói jogkörgyakorló felelős.
A� adott negyedévben fel nem has�nált keret a 
követke�ő negyedévre átvihető, a�onban a tárgyév 
december 31. napja után a maradvány öss�eg már nem 
has�nálható fel.

A munkabérelőleg keretöss�egei a s�erve�eti egységek 
kö�ött nem csoportosíthatóak át.

4.3 A munkabérelőleg igénybevételére jogosultak 
köre, az igénylés módja

4.3.1  Munkabérelőleg igénylésére az a munkavállaló 
jogosult, aki:

– a MÁV Zrt-vel legalább 6 hónapi folyamatos 
főállású munkavis�onnyal rendelke�ik, vagy

– a MÁV Zrt-nél tanulmányi ös�töndíjban ré-
s�esült, első munkavis�onyt létesített munka-
vállaló, a munkába lépése után, 

és
– aki a MÁV Zrt–vel a foglalko�tatás státus�a 

s�erint (a� SAP rends�ernek megfelelően) jo-
gi-és statis�tikai állományban van.

4.3.2  Nem részesülhet munkabérelőlegben az a mun-
kavállaló:

- akinek még fennáll korábbi munkabérelőleg 
nyújtásából eredő tarto�ása,

- akinek egyéb lejárt tarto�ása áll fenn a mun-
káltatóval s�emben (így különösen, de nem 
ki�árólag lakbér, kö�ü�emi díj, lakáskölcsön, 
lakásvételár rés�let),

- akinek a� egy hónapra megállapított viss�a-
térítési, valamint munkabérét terhelő egyéb 
kötele�ettségek együttes öss�ege meghaladja 
a jogs�abályban megállapított levonási mér-
téket,(akinek a kapott nettó munkabéréből - 
beleértve a megítélt munkabérelőleg öss�egét 
is - a munkabérelőleg odaítélését követően, 
több mint 33 % kerülne levonásra),

- aki csoportos léts�ámcsökkentésben érintett 
és erről már megkapta a tájéko�tatót.

A munkabérelőleg igénybevételének lehetősége, évente 
legfeljebb két alkalommal ítélhető meg a munkáltató 
rés�éről ugyana�on munkavállaló rés�ére. A munka-
vállaló adott évben második alkalommal benyújtott 
kérelmének elbírálása csak akkor teljesíthető, ha a tár-
gyévben munkabér előleget még nem igénylő munka-
vállalók kérelme teljesítésre került.

A munkabérelőleg iránti kérelmeket „Munkabérelőleg 
kérelmi lap”-on (jelen utasítás 1. s�ámú melléklete) kell 
benyújtani a MÁV SZK Zrt. Humán s�olgáltatás Ügy-
féls�olgálatán, melyet a humáns�olgáltató a kérelme�ő 
munkabér adatainak kitöltését követően (aláírással és 
bélyege�ő-lenyomattal ellátva) továbbítja a� illetékes 
munkáltatói jogkörgyakorlónak, vagy a munkavállaló 
s�emélyesen adja át a munkáltatói jogkörgyakorlójá-
nak.

4.4  A munkabérelőleg mértéke

A� igényelhető munkabérelőleg felső határát a minden-
kor hatályos Kollektív S�er�ődés határo��a meg.
A munkavállaló által igényelt munkabérelőleg megálla-
pításakor, a munkavállaló nettó munkabérét és a mun-
kabérét terhelő levonásokat egyaránt figyelembe kell 
venni.

4.5  A munkabérelőleg elbírálása

Munkabérelőleg folyósítását kérelme�heti a�on mun-
kavállaló, akinek - indoklással alátámas�tott rendkívüli 
élethely�ete vagy körülményei - a jövedelmi hely�etére 
tekintettel aránytalanul nagy terhet jelentenek.
A munkabérelőleg odaítéléséről minden esetben a 
munkáltatói jogkörgyakorló és a� Ü�emi tanács/Ü�e-
mi megbí�ott együtt dönt. A�on s�erve�eti egységek-
nél, ahol nem működik Ü�emi tanács/Ü�emi megbí�ott 
képviselet, ott a munkáltató partnere a� együttdöntés-
ben a Kö�ponti Ü�emi Tanács. A munkabérelőlegre vo-
natko�ó döntésről minden esetben jegy�őkönyvet kell 
készíteni.

A� elbíráláskor meg kell határo�ni:
– a munkabérelőleg öss�egét,
– és a munkabérelőleg viss�afi�etésének időtar-

tamát.

A munkabérelőleg viss�afi�etésének időtartama legfel-
jebb 6 hónap lehet. 
A munkabérelőleg öss�egének és viss�afi�etési időtar-
tamának meghatáro�ása során figyelembe kell venni, 
hogy a� egy hónapra megállapított viss�atérítési öss�eg 
és a munkavállaló munkabérét terhelő egyéb levonások 
együttesen nem haladják meg a jogs�abályban megha-
táro�ott levonási mértéket (legfeljebb 33%).
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A munkabérelőleget kérelme�ő munkavállalót a dön-
tésről, a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles írás-
ban tájéko�tatni a - 2. s�ámú melléklet s�erinti - for-
manyomtatványon. Amennyiben a munkabérelőleget 
igénylő munkavállaló rendelke�ik hivatali e-mail cím-
mel, a munkáltató a� írásbeli tájéko�tatást (2. s�ámú 
melléklet) elektronikus úton továbbítja a munkavállaló 
által 1. s�. mellékletben megadott e-mail címére.

Abban a� esetben, ha a munkavállaló rés�ére a mun-
kabérelőleg odaítélését és folyósítását követően, újabb 
letiltás érke�ik, figyelembe kell venni a Vht. 65.§-ában 
foglaltakat, mis�erint: több letiltás esetén, a levonás a 
munkavállaló nettó munkabérének legfeljebb 50%-áig 
terjedhet. E rendelke�éstől érvényesen eltérni nem le-
het. 

Amennyiben a levonás a munkavállaló munkabérének 
50%-át meghaladná, újabb letiltás végrehajtása esetén 
a munkabérelőleg levonása addig s�ünetel, amíg a tör-
vényes letiltás által levont öss�eg olyan mértékűre nem 
csökken, hogy a munkáltató a munkabérelőleg köve-
telését a törvényben meghatáro�ott levonás mértékéig 
újra érvényesíteni nem tudja. 
A s�ünetelés folytán a munkavállalót késedelmi ka-
matfi�etési kötele�ettség nem terheli.

A munkabérelőleg levonásának s�üneteltetéséről MÁV 
SZK Zrt. Humán s�olgáltatás s�erve�et köteles tájéko�-
tatni a munkavállalót a 3. s�ámú melléklet s�erinti tájé-
koztató levéllel. 

4.6  A munkabérelőleg folyósítása és visszafizetése

A munkabérelőleg folyósítása havonta egy alkalom-
mal, a munkabér kifi�etésével együtt történik. Ettől el-
térni csak rendkívül indokolt esetben lehet (rendkívüli 
folyósítás).
A munkabérelőleget csak a munkabérből történő levo-
nás útján lehet viss�afi�etni, egyéb fi�etési módon (pl.: 
postai csekk, banki átutalás stb.) nem.

A felvett munkabérelőleg levonása, a folyósítást követő 
hónaptól ke�dődik.

Rendkívüli élethely�et esetén is, a munkáltatói jogkör-
gyakorló és a� Ü�emi tanács/Ü�emi megbí�ott együtt-
döntésével kerülhet sor hókö�i kifi�etésre, a munkabér 
kifi�etéssel a�onos módon, banks�ámlára történő uta-
lással. Annak érdekében, hogy e� esetben is adómen-
tesnek minősüljön e� a juttatás, a viss�afi�etést már a 
tárgyhavi munkabérből meg kell ke�deni.
A munkabérelőleg folyósítása érdekében, hó végén a 
humánpartner elektronikus úton köteles továbbítani a 

MÁV SZK Zrt. Humán s�olgáltatás s�erve�et kö�ponti 
e-mail címére (humanus@mav.hu) a� erre vonatko�óan 
kiállított s�kennelt adatkö�lőt (4. s�ámú melléklet). A� 
adatkö�lőn, csak a jóváhagyott kérelmek s�erepelhet-
nek. 

A� adatkö�lőt, illetve a� eredeti dokumentumokat hó 
végén egy alkalommal öss�egyűjtve, a� MÁV SZK Zrt 
Humán s�olgáltatás (1087 Budapest Kerepesi út. 3.) ré-
s�ére kell postá�ni.

Amennyiben a munkabérelőleg viss�afi�etési köte-
le�ettség - bármilyen okból kifolyólag - a 6 hónapot 
meghaladja, akkor a s�emélyi jövedelemadóról s�óló 
1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: S�ja.) 72. §. 
alapján kamatkedve�ményből s�árma�ó jövedelemnek 
minősül. A kamatkedve�ményből s�árma�ó jövedelem 
után minden esetben a munkáltató, kifi�etőként adófi-
�etésre kötele�ett. 

Ha a munkáltatónak - a munkavállalónak felróható 
okból  - többlet adófi�etési kötele�ettsége keletke�ik, 
akkor a munkáltatónak e�en többletköltségét a munka-
vállaló köteles megtéríteni. E� akkor kerül a munkavál-
laló munkabéréből levonásra, amikor a törvényes letil-
tás mértéke e�t újra lehetővé tes�i. Ennek ellenőr�ése 
és végrehajtása a MÁV SZK Zrt. Humán s�olgáltatás 
s�erve�et feladata.

Amennyiben a munkavállaló munkavis�onya megs�ű-
nik, a munkabérelőleg fennmaradó rés�ének és a mun-
káltató kamatkedve�ményből s�árma�ó fi�etési kötele-
�ettségéből adódó költségének viss�afi�etése kapcsán 
jelen utasítás 4.7 pontja s�erint kell eljárni.

4.7  Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Amennyiben a munkavis�ony a munkavállaló halála 
miatt s�űnik meg, akkor a MÁV Zrt. eltekint a mun-
kabérelőleg hátralévő rés�ének viss�afi�etésétől. Er-
ről a humánpartner írásban tájéko�tatja a munkáltatói 
jogkörgyakorlót, a munkavállaló ho��átarto�óit és a 
MÁV SZK Zrt. Humán s�olgáltatás s�erve�etet. A� 
elengedett öss�eg (elengedett követelés) öss�evonan-
dó jövedelemnek (bérjövedelem) minősül a� elhunyt 
munkavállaló vonatko�ásában. E�t a� öss�eget a MÁV 
SZK Zrt. Humán s�olgáltatás s�erve�et rög�íti a SAP 
rends�er megfelelő bérelemére.

Munkavis�ony megs�űnése/megs�üntetése esetén a 
Humán s�olgáltatás köteles a munkabérelőleg tarto�ást 
a munkavis�onnyal öss�efüggő utolsó els�ámoláskor 
levonni.  A munkabérelőleg utolsó els�ámoláskor le 
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nem vonható rés�e „Munkáltatóval s�embeni tarto�ás”-
nak minősül és késedelmi kamat is terheli.

Amennyiben a munkabérelőleg viss�afi�etéséből fen-
nmaradó öss�eg levonása a munkavis�onnyal öss�e-
függő utolsó els�ámoláskor nem lehetséges, akkor a le 
nem vonható munkabérelőleget és a� a��al kapcsola-
tos, munkáltatónak megtérítendő adókötele�ettséget a 
Humán s�olgáltatás s�erve�et a „Körö�őlapon” rög-
�íti és „Munkáltatóval s�embeni tarto�ás” jogcímén, 
további ügyinté�és céljából – mint követelést - annak 
további ke�elése érdekében köteles átadni a Pén�ügyi 
Iga�gatóság illetékes s�erve�ete rés�ére.

A „Munkáltatóval s�embeni tarto�ás” bekövet-
elése érdekében, a le nem vonható munkabérelőleg 
és a� a��al kapcsolatos, munkáltatónak megtérí-
tendő adókötele�ettség viss�afi�etésére vonatko�óan 
Megállapodást kell kötni. A Megállapodásban meg 
kell határo�ni a viss�afi�etés rés�letes s�abályait és a 
viss�afi�etés időtartamát. A� esetlegesen felmerülő be-
hajtás költsége a munkavállalót léts�ámban tartó s�e-
rve�eti egységet terheli.

4.8   A munkáltató személyében bekövetkező 
változás (Mt. 36-40.§ „jogutódlás”) esetén 
alkalmazandó szabályok

A munkáltató s�emélyében bekövetke�ett válto�ás-
ban („jogutódlásban”) érintett munkavállalók munk-
abérelőleg tarto�ásai ügyében, a� Átadó és a� Átvevő 
munkáltató kö�ött létrejött megállapodás figyelembe 
vételével kell eljárni, függetlenül attól, hogy a MÁV 
Zrt. melyik s�er�ődéses po�ícióban van. A� Átadó 
munkáltató köteles - amennyiben engedménye�és 
tényről állapodnak meg -, erről a kötele�ett munkavál-
lalót értesíteni.

4.9   A munkabérelőleg-keret felhasználásának 
ellenőrzése

A munkabérelőleg-keret felhas�nálását a� illetékes 
humánpartner negyedévente ellenőr�i és a�t a 
negyedévet követő hónap 25. napjáig öss�esíti, melyről 
tájéko�tatja a munkáltatói jogkörgyakorlót.

5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

5.1 Hivatkozások

– Mt.:  2012. évi I. törvény a munka 
törvénykönyvéről,

– S�ja:  1995. évi CXVII. törvény a s�emélyi 
jövedelemadóról 

– Vht.: 1994. évi LIII. törvény a bírósági 
végrehajtásról,

- KS�:  a MÁV Zrt. hatályos Kollektív 
S�er�ődése.

5.2  Hatályon kívül helyezések

Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti:  
-  17/2011. (IV.29. MÁV Ért.9.) EVIG s�ámú elnök-ve-

�ériga�gatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak a 
munkáltató által bi�tosított munkabérelőleg odaítélé-
sének, juttatásának és viss�afi�etésének s�abályo�ásá-
ról.

-  46/2011. (XI. 11. MÁV Ért. 24.) EVIG. s�. elnök-ve-
�ériga�gatói utasítás a MÁV Zrt. Pályavasúti Ü�letág 
forgalmi s�akterületén foglalko�tatott munkavállalók 
munkaidő beos�tásának terve�ésére vonatko�ó egyes 
rendelke�ésekről.

6. 0  HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Jelen utasítás a kö��étételt követő napon lép hatályba 
és rendelke�éseit a� e�t követően benyújtott munkavál-
lalói kérelmekre vonatkozóan kell alkalmazni.

7.0  MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. s�. melléklet Munkabérelőleg kérelmi lap
2. s�. melléklet Viss�ajel�és a munkabérelőleg 

kérelemre
3. s�. melléklet Tájéko�tató a munkabérelőleg le-

vonásának s�üneteltetéséről
4. s�. melléklet Adatkö�lő a MÁV SZK Zrt. Hu-

mán s�olgáltatás s�erve�et rés�ére

Dávid Ilona sk.
 elnök-ve�ériga�gató

820 A MÁV Zrt. Értesítője 8. szám



 
 …

…
…

…
…

…
…

…
…

..…
…

…
…

. 
 

Iktatószám
: .…

…
…

…
/20…

/M
A

V
 

 
 

Szervezeti egység V
ezetője részére 

 
 

 
 

 
Székhelyén                         M

unkabérelőleg kérelm
i lap 

 A
lulírott,…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

..…
…

…
…

…
…

…
…

…
..…

,törzsszám
:…

…
…

…
…

.…
…

…
, 

szolg.hely:…
..…

…
…

…
…

…
…

…
…

..…
…

…
…

…
…

…
…

.,m
unkakör:…

…
…

…
…

…
…

…
…

..…
…

…
.. 

(hivatali e-m
ail cím

:…
…

…
…

…
…

),az alábbi indokaim
 alapján kérem

 részem
re …

…
…

…
…

…
…

 Ft 

m
unkabérelőleg folyósításának engedélyezését …

…
…

..…
…

.…
. havi törlesztéssel (legfeljebb hat havi)    

m
unkabérből történő levonással. 

Indokaim
:…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.. 
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

... 
H

ozzájárulok ahhoz, hogy a m
unkaviszonyom

 m
egszűnésekor a m

unkabérelőlegből fennm
aradó 

tartozásom
at a m

unkáltató egy összegben levonja járandóságom
ból. A

m
ennyiben a m

unkáltatónak a 
m

unkabérelőleg 
késedelm

es 
visszafizetése 

m
iatt 

többlet 
adófizetési 

kötelezettsége 
keletkezne, 

hozzájárulok ahhoz, hogy ennek összegét a m
unkáltató a járandóságaim

ból levonja. 
D

átum
: 

                                                                            M
unkavállaló aláírása 

A
 kérelm

ező m
unkabér adatai: 

H
um

ánszolgáltató egység iktatószám
a: 

1. B
ruttó járandóság(tárgyhót m

egelőző hónap): 
 

2. Törvényben előírt levonások(adó,járulékok) 
 

3. N
ettó bér (m

unkabérelőleg levonási alap) 
(1)-(2) 

 

4. N
ettó bér 33%

-a (m
indösszesen levonható) 

    (3.)*0,33 
 

5. Tartásdíj                           %
                       Ft 

 

6. Egyéb letiltás(ok  )           %
                      Ft 

 

7. Tartásdíj és egyéb letiltások összesen (5.) +(6.) 
 

8. M
unkabérelőleg havi m

axim
um

 részlete: 
(4)-(7)  

 

9. M
egjegyzés a letiltásokhoz(várható lejárat): 

 
K

orábbi m
unkabér előleg hátralévő összeg:…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 
K

orábbi m
unkabérelőleg utolsó levonás időpontja:…

…
…

…
…

…
......... 

Egyéb lejárt tartozás a M
Á

V
 Zrt-vel szem

ben:…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 
M

Á
V

 Zrt. jelenlegi m
unkaviszony kezdete:…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 
 

1.sz. m
elléklet 

  
 

A
 m

unkáltató jogkörgyakorló és az Ü
zem

i tanács (Ü
zem

i m
egbízott) 

 együttes döntése 
  A

 kérelem
: 

 Tám
ogatva 

 Elutasítva  
 Elutasítás indoka: …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.…
…

…
…

…
…

…
...…

…
.…

…
  

 …
…

…
…

…
…

…
.…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.…

…
…

…
…

…
.…

…
…

 
 Folyósításra engedélyezett összeg : …

…
…

…
…

…
…

 Ft, am
elyet a m

unkavállaló 

részére a(z) …
…

…
..…

…
…

…
..…

 havi m
unkabérrel együtt kérünk folyósítani. 

  Soron kívüli kifizetés esetén   
 A

 kifizetés engedélyezés: 
Tám

ogatva 
Elutasítva  
  

 K
elt: ,  20…

.. …
…

…
…

…
…

. hó …
…

…
…

. napján. 
    

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.. 
M

unkáltatói  
jogkörgyakorló 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.. 
 Ü

zem
i Tanács/ 

(Ü
zem

i m
egbízott) 

D
átum

 
 …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

                …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

. 
           H

um
ánpartner aláírása                                              H

um
ánszolgáltató aláírása 

1. sz. m
elléklet

8. szám A MÁV Zrt. Értesítője  821



2. sz. melléklet 
 

Iktatószám:….……/20….../MAV 
 

Visszajelzés 
a munkabérelőleg-kérelemre 

 
Kérelmező neve:…………………………………………………………… 

Lakóhelye: ………………………………………………………………… 

Szervezeti egysége:………………………………………………………... 

Munkaköre:…………………………………..……………………………. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a …………..…(év)…………...………………. (hó) …..……..napján 
benyújtott munkabérelőleg kérelmét az Üzemi tanáccsal/Üzemi megbízottal együttdöntve: 
 

A.) Elfogadtuk, ez alapján Önnek ……………….……….. Ft-ot ítéltünk oda, amelyet  

a. a következő esedékes munkabérrel együtt*  

b. soron kívül* folyósítunk.  
 

A munkabérelőleg visszafizetésére …..….. hónap áll rendelkezésére, első részletének 
levonása a tárgyhónapot követő hónapban átutalt munkabérből történik. Hóközi 
kifizetés esetén a visszafizetés már a tárgyhavi munkabérből megkezdődik. 
(Amennyiben a munkabér előleg visszafizetési kötelezettség bármilyen okból a 6 
hónapot meghaladja, az, az SZJA tv. 72. § pontja alapján kamatkedvezményből 
származó jövedelemnek minősül. A kamatkedvezményből származó jövedelem után 
minden esetben a munkáltató az adófizetésre kötelezett. A munkáltató így keletkezett 
többlet költségét Ön a munkabérelőleg kérelmi lapján tett nyilatkozata alapján köteles 
megfizetni, mely akkor kerül a munkabéréből levonásra, amikor ezt a törvényes letiltás 
mértéke újra lehetővé teszi.)  
 

B.) Elutasítottuk a következő indokok alapján: 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………….……..………

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………. 

Dátum:……………………………………. 
 
 
 

……………………………….….……………………………… 
Munkáltatói jogkörgyakorló, Üzemi tanács/ Üzemi megbízott 

 
* A megfelelőt kérjük aláhúzni. 

2. sz. melléklet

822 A MÁV Zrt. Értesítője 8. szám



3. sz. melléklet 
 

                         Iktatószám: 
 

Tájékoztató a munkabérelőleg levonásának szüneteltetéséről 
 
 
 
Tisztelt ………………………………………….! 
 
 
 
 
Tájékoztatom, hogy …………………. számú határozat alapján, az Ön munkabéréből újabb 
hivatalos letiltó végzés érkezett.  A Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 65. 
§-ában foglaltak szerint, több letiltás esetén, a levonás a munkavállaló nettó munkabérnek 
legfeljebb 50%-áig terjedhet.  
A fentiekre való tekintettel, a munkabérelőleg levonását a MÁV Zrt. addig szünetelteti, amíg 
a törvényes letiltás által levont összeg mértéke akkorára nem csökken, hogy a MÁV Zrt. a 
munkabérelőleg követelését, a törvényben meghatározott levonás mértékéig újra érvényesíteni 
nem tudja.  
 
Egyben tájékoztatom, amennyiben a munkabérelőleg visszafizetési kötelezettség - bármilyen 
okból kifolyólag - a 6 hónapot meghaladja az, az SZJA tv. 72. § pontja alapján 
kamatkedvezményből származó jövedelemnek minősül. A kamatkedvezményből származó 
jövedelem után minden esetben a munkáltató az adófizetésre kötelezett. A munkáltató így 
keletkezett többlet költségét Ön, a munkabérelőleg kérelmi lapján tett nyilatkozata alapján 
köteles megfizetni, mely akkor kerül a munkabéréből levonásra, amikor ezt a törvényes 
letiltás mértéke újra lehetővé teszi. 
 
 
 
Dátum: …………………………………… 
 
 
 
 
       ………...……….………………………… 
                  Humánszolgáltató Szervezet  
 
 
 
 
Átvettem:(dátum, aláírás)         ………..……………….………………… 

                       Munkavállaló 
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                                                                              4. sz. melléklet 
 

 
 

Adatközlő a MÁV SZK Zrt. Humán szolgáltatás szervezet részére 
 
 
 

…………..…év…………...……negyedéves munkabér előlegből …………..……...….(hónapban) 
folyósítandó összegekről 

 
 

Szervezeti egység megnevezése és a Munkáltatói jogkörgyakorló neve (nyomtatott betűkkel): 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Munkavállaló 
neve Törzsszáma 

Szolgálati hely 
kódja és 

megnevezése 

Megítélt 
összeg 

Levonási 
hónapok száma 

Rendkívüli hóközi 
kifizetés? (igen/nem) 

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
Melléklet:………………………………………….db eredeti munkabérelőleg kérelem 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 
 
 
 

………..…………………………………. 
Munkáltatói jogkörgyakorló 

 

4. sz. melléklet

824 A MÁV Zrt. Értesítője 8. szám



18/2017. (III. 17. MÁV ÉRT. 8.)  EVIG SZ. UTASÍTÁS
A TÉLI IDŐJÁRÁS ALKALMÁVAL KÖVETENDŐ 

ELJÁRÁSRÓL  
D.4. SZ. UTASÍTÁS

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A D.4. s�. utasítás célja felkés�ülés a téli időjárás, erős 
fagy, sűrű hava�ás, hófúvás, ónos eső, jegesedés által 
oko�ott forgalmi �avarok és kö�lekedési akadályok 
megelő�ésére, valamint a� e��el kapcsolatban beköv-
etke�ett események elhárítása során követendő eljárás 
meghatáro�ása.

2.0  HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG 
MEGHATÁROZÁSA

2.1 A� utasítás hatálya kiterjed a MÁV -csoport val-
amennyi érintett s�erve�eti egységére és munkavállaló-
jára, valamint MÁV Zrt. területén tevékenységet vég�ő 
munkavállalókra.

2.2 A� utasítás kidolgo�ásáért és karbantartásáért a 
Pályalétesítményi főos�tály Pályafenntartási os�tálya a 
felelős.

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

Hóügyeletes
A� a munkavállaló, aki a rendkívüli téli időjárással 
öss�efüggésben a vasúti forgalom fenntartása érdekében 
— november 1. és március 31. kö�ött — a D.4. s�ámú 
utasításban, a Területi Téliforgalmi Rendelke�ésben és 
a Téliforgalmi Végrehajtási Utasításban meghatáro�ott 
technológia s�erint a munkákat s�erve�i, irányítja. Fe-
ladatait vége�heti munkaidőben, kés�enléti-, ügyeleti 
rendelke�ésre állás idején.

Hókészültségi fokozatok

•	 Ke�dődő hava�ás (0 foko�at)

a) A� Ors�ágos Meteorológiai S�olgálat előrejel�ése 
alapján tartós hava�ás nem várható. A s�olgálati he-
lyekről kapott információk s�erint a hava�ás egyes 
területeken megke�dődött. 
b) Vonatforgalom lebonyolításában minimális �avarok 
keletke�tek, esetenkénti váltóállítási problémákkal.
c) S�emélys�állítás lebonyolítása - a menetrendben 
meghirdetett rendes (kijelölt) s�emélys�állító vonatok 
kö�lekedtetése – �avartalan.

•	 I. foko�atú hókés�ültség

a) Ha a� Ors�ágos Meteorológiai S�olgálat előrejel�ése 
alapján jelentős hava�ás várható, vagy a folyamatos ha-
va�ás nagyobb területre kiterjedt.

b) Ha a �ord idő olyan mérvű hava�ással párosul, hogy 
a s�olgálati helyeken váltóállítási nehé�mények adód-
nak, jegesedés, illetve a váltók lefagyásának ves�élye 
áll fent.
c) A vasúti forgalom lebonyolítása különbö�ő inté�-
kedések foganatosítását követeli meg, de a vonatfor-
galom csak a tehervonati kö�lekedés �avartatásával 
tartható fenn.

•	 II. foko�atú hókés�ültség
a.) Ha a hó magassága a sínkorona feletti 15 cm-t eléri, 
vagy ha a hó magassága ennél kisebb, de a� időjárási 
vis�onyok miatt (pl. erős s�él) hófúvás lehetősége fen-
náll és a váltóállítás folyamatos takarítás nélkül nem 
biztosított.
b.) Ha a rendkívüli időjárási vis�onyok miatt a I. foko�a-
tú kés�ültségben meghatáro�ott s�emély�eti és műs�aki 
feltételek mellett, a vonatforgalom lebonyolítása során 
jelentős �avarok keletke�nek és a s�emélys�állító vona-
tok menetrends�erű, esetlegesen 10-15 perc késéssel 
való kö�lekedése már nem bi�tosítható, e�ért a mind-
enkor érvényben lévő menetrendben megkülönbö�te-
tett (hópihe) jellel ellátott vonatokat kell kö�lekedtetni.
c.) Ha a rendkívüli hideg idő miatt a váltók lefagyása 
és a síns�ékek deresedése olyan mértékű, hogy a váltók 
állítása folyamatos takarítást igényel és a rendelke�ésre 
álló léts�ámot meg kell erősíteni.
d.) Ha a� időjárás oko�ta nehé�mények és �avartatások 
ors�ágos jellegűvé váltak.

•	 III. foko�atú hókés�ültség
a.) Foganatosítandó akkor, ha a Pályavasúti területi ig-
a�gatóságok háló�atán a hava�ás, hófúvás miatt a II. 
foko�atú kés�ültségben előírt forgaloms�abályo�ási in-
té�kedésekkel, s�emély�eti és műs�aki feltételekkel a 
vonatkö�lekedés már nem bonyolítható le, forgalmi �a-
varokat, vonatelmaradásokat, vonal vagy vonals�akas� 
kizárásokat okoz.
b.) Ha a� állomásokon vagy nyíltvonalakon vonatfor-
galmat ki�áró hóakadályok keletke�tek.
c.) Ha a II. foko�atú kés�ültségben meghirdetett (meg-
különbö�tetett /hópihe/ jellel ellátott) vonatok lekö�le-
kedtetése bi�onytalan, a késések 30-60 percen túliak és 
indokolt a vonatforgalom további csökkentése.
d.) Ha a küldemények továbbítása már kerülő útirányon 
át sem lehetséges.

Készenlét
Kés�enlétnek minősül a munkavállaló által megjelölt- 
a munkavég�és helyére tekintettel elérhető helyen töl-
tendő s�olgálat, amely alatt a munkavállaló a rendes 
munkaidején kívül köteles meghatáro�ott ideig munka-
vég�ésre kés�en állni.
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Területi Téliforgalmi Rendelkezés
Pályavasúti területi iga�gatóság, valamint a Pályavasú-
ti területi iga�gatóságokon belül működő külön-
bö�ő s�aks�olgálatok feladatai a téli forgalom leb-
onyolításával kapcsolatban.

Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás
A D.4. s�. utasításban és a Területi Téliforgalmi Ren-
delke�ésben s�akmai s�erve�etenként meghatáro�ott 
feladatok, rendelke�ések végrehajtásának s�olgálati 
helyekre és nyílt vonalakra vonatko�ó meghatáro�ása. 

Ügyelet
Ügyeletnek minősül a munkáltató által meghatáro-
�ott helyen és ideig történő – a munkavállaló rendes 
munkaidején kívül eső – rendelke�ésre állás.

4.0  AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

A� utasítás tartalma��a a� erős fagy, ónos eső oko�ta 
lefagyások, jegesedés, a sűrű hava�ás, és a hófúvásból 
s�árma�ó �avarok megelő�ésének, vagy a bekövetke�ett 
akadályok legrövidebb időn belüli megs�üntetésének 
alapvető s�abályait. Tartalma��a a téli kés�ültségi 
foko�atok meghatáro�ását, a kés�enléti, ügyeleti s�ol-
gálat rendjét és s�abályait. E�en rendelke�ések a s�ol-
gálati helyeken általános, alaputasításként ke�elendők, 
és a legtöbb helyen külön inté�kedések nélkül végre-
hajtandók. 
A D.4. s�. Utasítás alapján a Pályavasúti területi ig-
a�gatóságok kötelesek elkés�íteni a Területi Téliforgal-
mi Rendelke�ést (továbbiakban: TTFR).
A Téliforgalmi Végrehajtási Utasításokat a helyi 
vis�onyoknak megfelelően a TTFR-ben meghatáro�ott 
s�empontok s�erint a� abban kijelölt s�olgálati hely-
ek, Pályafenntartási főnökségek, Forgalmi csomópon-
ti főnökségek kés�ítik el, a� 1. és a 2. s�. függelékben 
meghatáro�ottak figyelembevételével.

Az utasítás rendelkezéseinek értelmezése
A� utasításban foglaltakat a Pályalétesítményi főo-
s�tály Pályafenntartási os�tály ve�etője jogosult 
értelme�ni. A� utasítás rendelke�éseinek értelme�ése 
során felmerülő véleménykülönbség, vagy kétely es-
etén a Pályavasúti területi iga�gatóságok Területi 
pályalétesítményi os�tályáho�, mint a Területi Télifor-
galmi Bi�ottság (továbbiakban: TTFB) ügyve�ető s�e-
rve�etéhe� kell fordulni. A TTFB hatáskörét meghaladó 
ügyekben a Kö�ponti Operatív Bi�ottság döntését kell 
kérni. A rendelke�ések értelme�ésekor minden eset-
ben figyelembe kell venni a jelen utasításnak, valamint 
a� egyéb utasítások téli forgalommal öss�efüggő ren-
delke�éseit.

Az utasítás rendszere 
A� érvényes utasítások rends�ere: 
a.) Alaprendelke�és a D.4. s�. utasítás. 
b.) A Pályavasúti területi iga�gatóságok Területi 
Téliforgalmi Rendelke�ései. 
c.) A� egyes s�olgálati helyek és Forgalmi csomóponti 
főnökségek Téliforgalmi Végrehajtási Utasításai. 
(A b.,és c.,  pontok rendelke�ései nem lehetnek 
ellentétesek a jelen utasításban s�abályo�ottaktól.)

A jelen utasítás rendelke�ésein kívül még figyelembe 
kell venni:
−	 a� F.1. s�. Jel�ési Utasítást,
−	 a� F.2. s�. Forgalmi Utasítást,
−	 a� F.2. s�. Forgalmi utasítás Függelékeit,
−	 a� F.3. s�. Utasítást,
−	 a D.1. s�. Utasítást,
−	 a D.2. s�. Utasítást,
−	 a D.5. s�. Utasítást,
−	 a D.11. s�. Utasítást
−	 a D.18. s�. Műs�aki Útmutatót,
−	 a� E.1. s�. Utasítást,
−	 a� E.12. s�. Utasítást,
−	 a Műs�aki Táblá�atok I-II. kötetét,
−	 a� E.2. s�. Utasítást,
−	 a� E.101., E102., s�. Utasítást,
−	 a T.1. s�. Utasítást,
−	 MÁV Zrt. Munkavédelmi S�abály�atát és a 

területileg illetékes Helyi Függelékét
−	 A felügyeleti iga�olványok, s�olgálati megbí�óle-

velek, belépési, behajtási engedélyek, kiadási eljá-
rásáról, has�nálatáról, a MÁV Zrt. ü�emi területén 
történő tartó�kodás rendjéről s�óló 15/2016. (V. 13. 
MÁV Ért. 8.) EVIG s�. utasítást,

−	 MÁV Zrt. Kollektív S�er�ődés és a területileg ille-
tékes Helyi Függelék téli időjárás esetére vonatko-
�ó rendelke�ései,

−	 a� elhárítás során felhas�nált gépek, es�kö�ök és 
anyagok ke�elésére vonatko�ó utasításokat,

−	 a vasúti kö�lekedés bi�tonságával öss�efüggő 
munkaköröket betöltő munkavállalókkal, s�emben 
támas�tott egés�ségügyi követelményekről és a� 
egés�ségügyi vi�sgálat rendjéről s�óló 203/2009. 
(IX.18.) Korm. rendeletét, valamint a MÁV Zrt. 
e��el kapcsolatos belső s�abályo�ásait,

−	 A 40/2016 (IX.23. MÁV Ért.16) EVIG s�ámú uta-
sítást MÁV Zrt. és a jelen utasításban felsorolt le-
ányvállalatok válságke�elési és válságkommuniká-
ciós feladatairól.
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Oktatás
A pályalétesítményi, a távkö�lési, a bi�tosítóberen-
de�ési, a� erősáramú, a� ingatlanke�elési és �öldterület 
karbantartási, a jármű karbantartási és vontatáss�olgál-
tatási, valamint a forgalmi s�emély�et rés�ére a D.4. 
s�. Utasítást és a téli forgalommal öss�efüggő saját 
s�aks�olgálati utasítások és rendelke�ések előírásait 
a téliforgalmi idős�akot megelő�ő hónapban (de leg-
később a� aktuális év november 15. napjáig), a rends�e-
res s�akmai oktatások keretében kimutathatóan oktatni 
kell.

Az utasítás ismerete
A téliforgalmi feladatok végrehajtásában rés�tvevő 
munkavállalóknak a� utasítás valamennyi előírását, a 
s�aks�olgálatok többi munkavállalójának, valamint 
a MÁV Zrt. területén tevékenykedő idegen munka-
vállalóknak pedig a� utasítás rájuk vonatko�ó rés�e-
it ismerniük kell. Ehhe� bi�tosítani kell a� érintettek 
s�ámára a� utasítás elektronikus, illetve s�ükség esetén 
nyomtatott formában történő ho��áférését.

4.1  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4.1.1 A felkészülés és végrehajtás általános szabályai

A téli időjárásra a s�aks�olgálatok valamennyi munka-
vállalója olyan időben köteles felkés�ülni, hogy erős 
fagy, sűrű hava�ás, vagy hófúvás, ónos eső jegesedés 
idején a forgalom bi�tonsága, a meghirdetett menetrend 
s�erinti kö�lekedés bi�tosítása, és a� esetleg keletke�ett 
akadályok mielőbbi elhárítása érdekében a s�ükséges 
inté�kedéseket a�onnal megtehessék.

A havazások és hófúvások által okozott forgalmi 
akadályok megelőzése, megszüntetése és a pálya 
szabadon tartása mind a nyílt vonalon, mind az ál-
lomásokon valamennyi szakmai terület és szakszol-
gálat együttes feladata.

A munka s�erve�ése, irányítása, lebonyolítása a 
Pályavasúti területi iga�gatóságok feladata. A� 
irányításban és a s�abályo�ásban a s�akmai főos�-
tályok, os�tályok is rés�t ves�nek. A nem pályavasú-
ti vagyonke�elésben (nem kincstári tulajdonban) lévő 
ü�emi vágányok és területek esetében, vagy kincstári 
tulajdonban lévő, de ü�emeltetésre más s�aks�olgálat-
nak, bérlőnek átadott területek tis�títása, hó- és jég-
mentesítése a� ü�emeltető kötelessége, melyet saját 
erővel, külső megbí�ással, vagy megrendeléssel bi�-
tosíthat. A gépés�eti tevékenységeket a MÁV-START 
Zrt. s�er�ődéses keretek kö�ött vég�i. 

A különböző készültségi fokozatoknál a szükséges 
létszám biztosítása a Pályavasúti területi igazgató-

ságok feladata a rendelkezésre álló saját létszám, 
valamint idegen munkaerő (együttműködési megál-
lapodással rendelkező önkormányzatok, közfoglal-
koztatásra hatósági szerződés alapján foglalkozta-
tott munkavállalók, szerződéssel rendelkező MÁV 
leányvállalatok és vállalkozók) igénybevételével. 

A külső s�olgáltatások bes�er�éséhe�, a s�er�ődésköté-
si eljárásokat, együttműködési megállapodásokat meg-
felelő időben el kell indítani.

4.1.2  A téli forgalmat szabályozó szervezetek

4.1.2.1  Központi Operatív Bizottság

Kö�ponti Operatív Bi�ottság tagjai:

Ü�emeltetési ve�ériga�gató-helyettes, a Pálya-
létesítményi főos�tály, Ingatlan ü�emeltetési és 
magasépítményi főos�tály, a Forgalmi főos�tály, 
Pályavasúti s�olgáltatások főos�tály, Infokommu-
nikációs és technológiai rends�erek főiga�gatóság, 
TEB főos�tály, Bi�tonsági főiga�gatóság, a Kom-
munikációs iga�gatóság ve�etőiből és s�akértőiből, 
illetve a MÁV-START Zrt. ve�etőiből és s�akértői-
ből álló döntést ho�ó s�erve�et. Döntéseit háló�ati 
s�inten kötelesek végrehajtani. 

Kö�ponti Operatív Bi�ottság ve�etője:

Forgalmi főos�tályve�ető.

Kö�ponti Operatív Bi�ottság feladata:

−	 III. foko�atú kés�ültség, illetve ha s�ükséges, II. 
foko�atú kés�ültség esetén inté�kedik a vonatfor-
galom operatív lebonyolításáról.

−	 Dönt a III. foko�at beve�etéséről, a kö�lekedési 
kapacitás-csökkenés mértékének megállapításáról, 
értesíti a MÁV-START Zrt. ve�etői kés�enlétesét. 
Egyúttal meghatáro��a a vonals�akas�onként le-
kö�lekedtethető vonatok mennyiségét és esetlege-
sen a�ok kö�lekedési sorrendjét.

−	 A kés�ültségi fokok függvényében a s�ükséges in-
té�kedések megtétele a vonatforgalom fenntartása 
és s�abályo�ása érdekében.

−	 A TTFB-ok javaslatára, a csökkentett kapacitás be-
ve�etése adott vonals�akas�ra, a rendelke�ésre álló 
es�kö�ök és s�emély�et alapján.

−	 A s�ükséges inté�kedésekre vonatko�óan rendelke-
�ik a� Ü�emirányító kö�pont háló�ati főü�emirá-
nyítója rés�ére.

4.1.2.2  Területi Téliforgalmi Bizottság

A TTFB a Pályavasúti területi iga�gatóságok döntésho-
�atalban kompetens ve�etőiből és munkatársaiból álló 
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operatív s�erve�et. A téli forgalom előírtak s�erinti leb-
onyolításáért, minden pályavasúti területi iga�gatóság 
működési területére vonatko�óan, a TTFB a felelős.

Területi Téliforgalmi Bi�ottság tagjai:

Pályavasúti területi iga�gató, Műs�aki iga�ga-
tó-helyettes, a lebonyolításban rés�t vevő s�akmai 
s�erve�etek ve�etője illetve megbí�ottja a MÁV-
START Zrt. területi s�erve�eteinek ve�etője, illetve 
megbí�ottja. MÁV Zrt. Bi�tonsági főiga�gatóság 
Területi vasútbi�tonságok ve�etője, megbí�ottja.
A TTFB ügyve�etői teendőit (TTFB üléseinek s�er-
ve�ése, emléke�tetők öss�eállítása, adatok bekéré-
se, elem�ése, feldolgo�ása, jelentések öss�eállítása, 
a témával kapcsolatos rendelke�ések, végrehajtási 
utasítások elkés�ítése, stb.) a pályavasúti területi 
iga�gatóságok Területi pályalétesítményi os�tálya 
köteles ellátni.

Területi Téliforgalmi Bi�ottság ve�etője: 

Pályavasúti területi iga�gatóság Műs�aki iga�gató-
helyettes.

Területi Téliforgalmi Bi�ottság feladata:

−	 a téliforgalmi felkés�ülés s�akterületenkénti elle-
nőr�ése,

−	 a Téliforgalmi Végrehajtási Utasítások jóváhagyá-
sa,

−	 a téli forgalom lebonyolításának akado�ása esetén 
a s�aks�olgálatok kö�ötti koordinációs tevékeny-
séggel hatékonyan elősegíteni a felmerülő problé-
mák megoldását,

−	 folyamatos információadás a Kö�ponti Operatív 
Bi�ottság felé,

−	 s�ükség esetén rendelke�ik a II. foko�atú hóké-
s�ültség beve�etésére,

−	 s�ükség esetén javaslatot tes� a Kö�ponti Operatív 
Bi�ottság felé III. foko�atú kés�ültség beve�etésé-
re,

−	 rendelke�éseiről folyamatosan tájéko�tatja a�, ille-
tékes területi főü�emirányítót,

−	 A hatályos „Vontatási s�olgáltatások vég�ésére 
vonatko�ó kerets�er�ődés” alapján a hóekék fel-
s�ereltetésére a TTFB ve�etője inté�kedik, ha a� 
előrejel�ések s�erint a la�a hóréteg (foko�attól füg-
getlenül) vastagsága várhatóan eléri a�t a s�intet, 
mely a vonatforgalom �avartalan lebonyolítását 
akadályo�hatja. 

−	 Figyelemmel kíséri a� Ors�ágos Meteorológiai 
S�olgálat honlapján a� előrejel�éseket a várható 
hava�ásra, illetve a hó mennyiségére vonatko�óan. 

Tájéko�ódik a Belügyminis�térium Ors�ágos Ka-
tas�trófavédelmi Főiga�gatóság honlapján kö��é-
tett eseményekről. Minde�ek ismeretében megtes�i 
a s�ükséges inté�kedéseket.  

4.1.2.3  Helyi Téliforgalmi Bizottság

Helyi Téliforgalmi Bi�ottság tagjai:    

A� adott s�olgálati helyen a Forgalmi csomóponti 
főnökség, a Pályafenntartási-, Híd és alépítményi-, 
Távkö�lési-, Erősáramú-, Bi�tosítóberende�ési 
főnökség s�akas�ainak ve�etője, vagy megbí�ott 
képviselője valamint a Területi ingatlanke�elési és 
�öldterület karbantartási főnökség ve�etője vagy 
megbí�ott képviselője.

a MÁV-START Zrt. egységeinek (Területi S�e-
mélys�állítási és Vontatási Iga�gatóság, Járműbi�-
tosítási Iga�gatóság) döntésho�atalra jogosult ve-
�etői illetve munkatársai.

Helyi Téliforgalmi Bi�ottság ve�etője:

A Forgalmi csomóponti főnökség ve�etője (vagy 
megbí�ottja) vagy a helyi pályafenntartási s�akas� 
ve�etője (vagy megbí�ottja).

Helyi Téliforgalmi Bi�ottság feladata:

−	 s�ükség esetén ke�deménye�i a� I. foko�atú ké-
s�ültség beve�etését 	a felügyelete alá tarto�ó s�ol-
gálati helyen (területen) a téli forgalommal öss�e-
függő feladatok helyi koordinálása,

−	 hatékony inté�kedésekkel elősegíteni a menetrend-
s�erinti kö�lekedés lebonyolítását,

−	 hiteles és folyamatos információ adásával elősegí-
teni a területi és kö�ponti s�ervek döntéseit,

−	 javaslatot tes� a II. foko�at beve�etésére,
−	 a Kö�ponti Operatív Bi�ottság, valamint a Területi 

Téliforgalmi Bi�ottság rendelke�éseinek maradék-
talan végrehajtása és végrehajtatása.

4.1.3  Munkaerő, létszám

A vasútü�em lebonyolításával öss�efüggésben (elsősor-
ban) a s�aks�olgálatok saját léts�áma vehető figyelem-
be. A felkés�ülés során valamennyi s�aks�olgálatnak 
különös gondot kell fordítania a�okra a munkavállalók-
ra, akik első alkalommal ves�nek rés�t a téli-forgalmi 
feladatok végrehajtásában.

A MÁV-on kívüli léts�ám igénybevétele esetén a for-
galom alatt lévő vágányokra elsősorban a MÁV leány-
vállalatokat, és a munkavég�és vasútbi�tonsági feltéte-
leinek eleget tevő Vállalko�ókat, egyéb területekre (Pl.: 
Utasok által has�nált területek és gyalogos felüljárók, 
ho��á ve�ető utak hó és csús�ásmentesítéséhe�) együtt-
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működési megállapodással rendelke�ő önkormány�a-
tokat, kö�foglalko�tatásra hatósági s�er�ődés alapján 
foglalko�tatott munkavállalókat, valamint külső vál-
lalko�ókat s�er�ődéses kapcsolat megteremtésével kell 
igénybe venni. 

Valamennyi s�aks�olgálat együttes lehetőségét megha-
ladó – külső munkaerő-, és es�kö� kapacitás s�erve�é-
se és megrendelése – a� egyes kés�ültségi foko�atok 
figyelembevétele mellett – a� érintett s�akmai terület, 
mint ü�emeltető feladata. A MÁV-on kívüli s�erve�e-
tek, illetve idegen munkaerők igénybevétele esetén a 
téli forgalomra, a munkáltatás különleges körülményei-
re történő felkés�ítés a megrendelő feladata. A� oktatás 
és a munkavédelmi s�abályok tekintetében a� érvényes 
MÁV Zrt. utasítások s�erint kell eljárni (D.1. s�. Utasí-
tás 5. feje�et; a 47/2015. ( XII. 4. MÁV Ért. 20. ) EVIG 
s�. utasítás. A MÁV Zrt. Munkavédelmi S�abály�ata, 
15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG s�. utasítás).

A Területi pályalétesítményi os�tályok, a Területi ingat-
lanke�elési és �öldterület karbantartási os�tályok illeté-
kességi területükön kötelesek a� idegen léts�ámigény 
felmérését elvége�ni, főnökségeik és végrehajtó egysé-
geik, valamint a� érintett s�aks�olgálatok bevonásával. 
A vállalko�ók kiválas�tását és a vállalko�ási s�er�ődé-
sek megkötését a hatályos törvényi előírások, a MÁV 
Zrt. belső utasításai és vonatko�ó rendelke�ései s�erint 
kell elvége�ni. 

A Területi ingatlanke�elési és �öldterület karbantartási 
os�tályok, főnökségeik, valamint a� érintett s�aks�ol-
gálatok bevonásával kötelesek a területükre vonatko�ó 
vállalko�ói s�er�ődések, hó- és síkosság mentesítés alá 
eső területek aktuali�álását elvége�ni.

4.1.4  Anyag, eszköz

A hó, fagy, illetve jégmentesítésre felhas�nált anya-
gok, a s�ükséges ké�i es�kö�ök igénylése (bi�tosí-
tása), pótlása valamennyi s�aks�olgálat, s�erve�et 
(s�olgálati hely) kötelessége. Időben gondoskodni 
kell a s�olgálati épületek ajtó, ablak és tető hiánya-
inak megs�üntetéséről, továbbá a fűtőberende�ések 
kifogástalan működéséről. Gondoskodni kell állomá-
sokon a fagytalanító csappal el nem látott toló�árak, 
csapve�etékek fagy elleni védelméről, a ví�daruk fa-
gytalanításáról. Bi�tosítani kell a� utasperonok, utak, 
valamint a�ok megkö�elítését bi�tosító lépcsők, útát-
járók, kö�ös vasúti-kö�úti hidak, járdák fels�órásáho� 
s�ükséges síkosság mentesítő anyagok bes�er�ését és 
helys�ínre való kis�állítását, tárolását. E� történhet a 
síkosság mentesítést vég�ő Vállalko�óval s�er�ődéses 
jogvis�ony keretében is.

Síkosság mentesítésre érdesítő anyagokat, környe�et 
barát, kevésbé agress�ív anyagokat kell has�nálni. 

Só�ás (NaCl), csákányos jégtörés vasbeton s�erke�e-
ten, peronon, műkő, kő burkolatú utakon, aluljáróban, 
gyalogos felüljárón nem alkalma�ható. Itt a� időben 
történő seprés, lapátos hóeltakarítás és kellően érdes 
homok, salak, fűrés�por alkalma�ható a síkosság men-
tesítéshe�.

Környe�etbarát kevésbé agress�ív anyagokat (Zeolit, 
tömény folyadékkal Kalcium-kloriddal, min. 20 tö-
megs�á�alékban átitatott �eolit, Kalcium klorid granu-
látummal min. 20 tömegs�á�alékban kevert max. 2 mm 
s�emcsenagyságú dolomit őrlemény, ÚTKÁLI s�óró-
anyag, Magné�ium-klorid.), vagy e�en termékekkel 
iga�oltan egyenértékű termékeket kell has�nálni. 

A kö�bes�er�ési eljárások lefolytatásánál, a� együttmű-
ködési megállapodások megkötése során minde�eket 
figyelembe kell venni.

4.1.5  A feladatok végrehajtása során felmerült költ-
ségek

A� ü�emeltetésre át nem adott pályavasúti es�kö�t 
(kincstári, illetve társasági tulajdonú vagyontárgyat) ért 
téli esemény esetében a� es�kö�t állagban tartó pálya-
vasúti s�olgálati egységet terheli a felmerült költség. A� 
ü�emeltetésre a vállalko�ó vasúti társaságoknak átadott 
es�kö�t ért téli esemény esetében, a� ü�emeltető vállal-
ko�ó vasúti társaságot terheli a felmerült költség füg-
getlenül attól, hogy a munkát vállalko�ó, vagy a MÁV 
Zrt. vagy e�ek megrendelésére MÁV-on kívüli s�ervek 
vége�ték. A� es�kö�t állagban tartó vagy ü�emeltető 
s�erve�eti egység, a „Téliforgalmi Végrehajtási Uta-
sítás”-ban rög�íti a más s�erve�eti egységekkel történt 
megállapodásokat, a téli időjárás során általuk végre-
hajtandó feladatokat. A vállalko�ó vasúti társaságok, a 
kö�ponti irányító, illetve s�olgáltató s�erve�etek, vagy 
megrendelésre a MÁV-on kívüli s�erve�etek által vég-
�ett s�olgáltatások költségeit a S�ámviteli S�abály�at-
ban előírt módon kell átterhelni, illetve áts�ámítani a� 
es�kö�t állagban tartó, vagy ü�emeltető s�aks�olgálat 
rés�ére, de a� idegen fél által vég�ett munkák s�ámláit 
könyvelésre küldés előtt a költségviselő s�akmai terü-
let és a� illetékes kontrolling s�erve�et képviselőjének 
ellen kell jegye�nie.

4.1.6  Hókészültségi fokozatok, a készenléti és az 
ügyeleti szolgálat (KSz. 37.§; 38.§; 39.§.szerint)

Hókés�ültségi foko�atok beve�etésének végrehajtását, 
valamint ehhe� kapcsolódó kés�enléti, ügyeleti s�olgá-
lat ellátását, továbbá a� elhárítással kapcsolatos teendő 
inté�kedéseket a 2. sz. függelék tartalma��a. A kés�ült-
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ségi foko�atok beve�etésével és válto�tatásával kap-
csolatos értesítési tennivalókat a Pályavasúti területi 
iga�gatóság Területi pályalétesítményi os�tálya látja el.

4.1.7  A hókészültségi fokozatok változtatása

Magasabb kés�ültségi foko�at lemondására akkor ke-
rülhet sor, ha a� alacsonyabb kés�ültségi foko�atban 
előírt forgaloms�abályo�ási, műs�aki és s�emély�eti 
feltételek bi�tosítottak. Mindaddig, amíg a mentrend-
s�erű kö�lekedés feltételei a� adott s�olgálati helyen, 
vonals�akas�on nem bi�tosítottak, a védelmi munkála-
tokat folytatni kell a Téliforgalmi Végrehajtási Utasítá-
sokban előírtak s�erint. A vontatójármű s�emély�et és a 
s�olgálati helyeken a téliforgalmi tevékenységet ellátók 
a� időjárási körülmények pályaállapotokat befolyásoló 
válto�ásairól a forgalmi vonalirányítókat kötelesek tá-
jéko�tatni. A� időjárási körülmények jobbra fordulása – 
hófúvás és hava�ás megs�űnése – nem jelenti a védelmi 
munkálatok befeje�ését. A forgalmi és pályafenntartási 
s�olgálati helyek ve�etői ke�deménye�hetik a különbö-
�ő foko�atú hókés�ültségek lemondását, amennyiben 
a helyi kö�lekedési feltételek a� előírtak s�erint bi�to-
sítottak. Bármilyen foko�atú kés�ültséget csak a� el-
rendelő (vagy megbí�ottja) mondhatja le, amennyiben 
a kö�lekedési feltételek és a� időjárási vis�onyok e�t 
lehetővé tes�ik. A� időjárási vis�onyok válto�ása miatti 
kapacitáss�űkülés helyéről, idejéről és mértékéről – a 
rendkívüli hely�eteket ke�elő irányítótól érke�ő felké-
rés alapján – (hókés�ültségi foko�at beve�etéséről, va-
lamint a foko�at válto�tatásáról) a� érintett vállalko�ó 
vasúti társaságokat és a vasúti pályakapacitás elos�tását 
vég�ő s�erve�etet a Háló�ati főü�emirányító köteles tá-
jékoztatni.

A II. és III. hókés�ültségi foko�at beve�etése előtt, a 
háló�ati főü�emirányító köteles tájéko�tatni a� érintett 
vállalko�ó vasúti társaságokat és a vasúti pályakapaci-
tás elos�tását vég�ő s�erve�etet a pillanatnyi és a vár-
ható �avartatás mértékéről és e�ek alapján, a s�ükséges 
hókés�ültségi foko�at beve�etésének elkerülhetetlensé-
géről. A s�ükséges vasútvállalati értesítéseknél – a II. 
és III. hókés�ültségi foko�atokat megelő�ően – úgy kell 
eljárni, hogy legkésőbb a� adott nap 18:00 óráig a dön-
tésmegho�atal bi�tosítva legyen. A meghirdetett hóké-
s�ültségi foko�at beve�etését a tájéko�tatást követő nap 
ü�emke�detétől (0:00 órától) kell érvénybe léptetni. A� 
időjárás kedve�ő alakulása esetén a foko�at lemondá-
sát úgy kell előkés�íteni, hogy a� adott nap 18:00 órá-
ig a döntés megho�ható legyen és a döntés értelmében 
a� alacsonyabb kés�ültségi foko�at, illetve a� annak 
megfelelő menetrend a� ahho� kapcsolódó mo�dony-, 
s�erelvény- és s�emély�et fordulóval a követke�ő nap 
ü�emke�detétől alkalma�ható legyen.

I. és II. foko�at esetén, a�okon a� állomásokon, ahol 
a vonatok csak a� átmenő fővágányokon kö�lekedhet-
nek (vonattalálko�ás ki�árása), a foko�at lemondását 
a megelő�ő, illetve a� egyéb fővágányok járhatóságá-
nak bi�tosítása (vonattalálko�ás bi�tosítása) után lehet 
lemondani. A vágányok járhatóvá tételéhe� a Helyi 
Téliforgalmi Bi�ottság döntése alapján a pályavasúti 
dis�pécser köteles mo�donyt és mo�donys�emély�etet 
rendelni. A rendelést a MÁV-START Zrt. elektronikus 
rends�erében kell megtenni.

A� értesítések alapján a vállalko�ó vasúti társaságok 
kötelessége a� ügyfelek tájéko�tatásának megs�erve-
zése.

4.1.8  Munkavállalók elhelyezése és szállítása

A hófúvás, ónos eső elleni védelem érdekében a leg-
sürgősebb munkák vég�éséhe� s�ükséges munkaválla-
lókat lehetőleg a� állomás területén kell elhelye�ni. Ha 
erre a célra alkalmas helyiség nem áll rendelke�ésre, 
úgy rés�ükre a� állomás kö�elében kell pihenőhelyi-
ségről gondoskodni. A� elhelye�és iránti inté�kedés, 
valamennyi s�olgálati ág kötelessége.

A hóakadály, sürgős elhárítása céljából a munkaválla-
lóknak a vasútvonal mentén lévő helységekből történő 
öss�egyűjtésére, illetve s�állítására – s�ükség s�erint – 
külön ü�emi vonatot kell kö�lekedtetni, amely s�ükség 
s�erinti megrendeléséről és beve�etéséről a pályavasúti 
dis�pécser köteles gondoskodni. A vonatot a munkavál-
lalók fel, – illetőleg les�állása céljából a� egyes telepü-
lések kö�elében a nyílt vonalon is meg lehet állítani. A� 
ü�emi vonat s�ükség s�erinti beve�etésére, menetvonal 
megrendelés és értesítés rendjére a TTFB rendelke�ik.

4.1.9  Hóeltakarító gépek, berendezések

Állomási, és nyíltvonali váltók hó- és jégmentesítésére 
elektromos vagy gá�ü�emű váltófűtők is alkalma�ha-
tók. Egyes pályaudvarokra a kitérők és líravágányok 
hó- és jégmentesítésére UNIMOG hómaró-váltóseprő 
és hőlégsugaras hó- és jégolvas�tó gép (HLS) van ál-
lomáso�tatva. Hóakadályok áttörésére, hófúvások elta-
karítására különféle hómarók, hókotróval fels�erelhető 
mo�donyok s�olgálnak.

A MÁV vonalain jelenleg ü�emelő gépek berende�ések:
– villamos és gá�ü�emű váltófűtő berende�ések,
– HLS típusú hőlégsugaras hóolvas�tó gép,
– UNIMOG hómaró-váltóseprő,
– hómarók, mo�donyra s�erelhető hókotrók.

A hóeltakarító gépek alkalma�ásának általános feltéte-
leit és területeit a 4. s�. függelék tartalma��a. A hóel-
takarító gépek és berende�ések állomáso�tatási helyét 
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a TTFR-ben kell s�abályo�ni. (lásd a 4. sz. melléklet 
minta)

4.1.10  Vonatközlekedés rendje havazás idején

A vonatkö�lekedés s�abályo�ásánál a� általános bi�-
tonsági előírásokon túlmenően a� alábbi s�abályokat 
kell figyelembe venni:

a.) Hókotróval fels�erelt mo�donnyal vonatot továbbí-
tani tilos, a�t csak hóakadály elhárítása céljából s�abad 
kö�lekedtetni.

b.) Hókotróval fels�erelt 628, 438, 478 soro�atú, vagy 
a��al a�onos műs�aki paraméterekkel rendelke�ő mo�-
donyok kivételével más soro�atú mo�donyt, valamint 
motorkocsit hóakadályok áttörésére kö�lekedtetni tilos.

c.) A vonatok behava�ott pályán villamos mo�donnyal, 
villamos motorvonattal, (beleértve a vállalko�ó vasúti 
társaságok villamos-erőátvitelű mo�donyait is) 288, 
328, 408, 448 soro�atú, vagy a��al a�onos műs�aki pa-
raméterekkel rendelke�ő mo�donnyal, motorkocsival, 
elől haladó ve�érlő-kocsival, keskeny-nyomtávolságú 
vontatójárművel a sínkorona felett mért 15 cm la�a hó-
magasságig kö�lekedhetnek. A figyelembeveendő hó-
magasságok értéke alatt a�t a la�a hóréteget kell érteni, 
ami a sínkoronát a kö�lekedő vonat előtt borítja.

d.) Ha a la�a hómagasság a sínkorona felett 15-25 cm 
kö�ött van, a vonatok továbbítása 418, 438, 478, 618, 
628 soro�atú,vagy a��al a�onos műs�aki paraméterek-
kel rendelke�ő mo�donnyal lehetséges. A menetvonal 
tulajdonosa felelős a�ért, hogy a vonattovábbítás a 
megfelelő s�erke�eti kialakítású mo�donnyal történjen.

e.) La�a, sínkorona felett 15-25 cm kö�ötti hómagas-
ságoknál a d. alpontban felsorolt vontatójárművekkel 
kö�lekedő vonatok előtt a pályát a� egyedül kö�lekedő 
dí�el mo�donnyal is s�abaddá lehet tenni.

f.) sínkorona felett 26-70 cm la�a-hómagasság esetén a 
pályát hókotróval fels�erelt dí�elmo�donnyal kell jár-
hatóvá tenni.

g.) A hókotróval fels�erelt mo�donymenet után csak 
akkor kö�lekedhet elől haladó ve�érlőkocsival vonat, 
ha a vonalon a� útátjárók nyomcsatornáiban öss�etö-
mörödött, fagyott hó nincs. Kételyek esetén e�ek a vo-
natok csak mo�donnyal vontatva kö�lekedhetnek.

h.) Ha a sínkorona felett mért la�a-hómagasság 71-150 
cm, akkor mo�donyra s�erelt hókotróval, vagy hómaró-
val kell a pályát fels�abadítani.

i.) Ha a sínkorona felett mért la�a-hómagasság 150 cm 
felett van, akkor a pálya fels�abadítását UM hómaróval 
kell vége�ni.

j.) Amennyiben a� öss�etömörödött hó elérte, illetve 
meghaladta a� űrs�elvény alsó határát, akkor minden 
esetben mo�donyra s�erelt hókotróval kell a pályát s�a-
baddá tenni.

k.) Keskeny-nyomkö�ű vonalakon a hókotróval fels�e-
relt mo�donyt csak olyan hómagasságig s�abad hóaka-
dály elhárítására has�nálni, ameddig a� a mo�dony sé-
rülése nélkül elvége�hető. E�t a� érintett TSZVI telep-
hely és a� illetékes pályafenntartási s�akas� ve�etője, 
vagy pályamestere együttesen határo��ák meg.

l.) Hókotróval fels�erelt mo�donyt és hómaró menetet 
a pályafenntartási s�akas� és s�ükség esetén a bi�tosí-
tóberende�ési s�aks�olgálat helyi ismerettel rendelke�ő 
munkavállalójának kell kísérni. A hókotró fels�erelésé-
re vonatko�ó rendelke�éssel egy időben a kísérő mű-
s�aki munkavállaló, előírások s�erinti ve�ényléséről 
gondoskodni kell. 

m.) UM hómaró emelt utasperon mellett csak �árt ál-
lású oldals�árnyakkal, illetve vágó-éllel kö�lekedhet. 
Munka kö�ben a pályafenntartási s�akas� munkatársa 
ad utasítást a peronok eleje előtt és elhagyása után a� 
oldals�árnyak �árására és nyitására.

n.) Hóvihar kö�ben hóakadály áttörését megkísérelni 
nem s�abad. A menet indításával várni kell, amíg a hó-
vihar megs�űnik.

o.) Mo�donyra s�erelt hókotró menetet a területi pá-
lyafenntartási s�akas� munkavállalójának (pályamester 
vagy technikus) a munkavég�és helyét határoló állo-
mástól kísérni kell, a vontatási telepről, illetve telepre 
történő kö�lekedése esetén vis�ont nem.

4.2   FELKÉSZÜLÉS A TÉLI IDŐJÁRÁSRA, 
SZOLGÁLAT VÉGZÉSE HAVAZÁS, 
HÓFÚVÁS ESETÉN

4.2.1  Forgalmi szakmai terület

Felkészülés

4.2.1.1  A s�abadban dolgo�ók s�ámára melegedő he-
lyiséget kell bi�tosítani. Fel kell kés�ülni a s�abadban 
dolgo�ó állomási s�emély�et, melegítő itallal való ellá-
tására, melyet a Területi Téliforgalmi Rendelke�ésben 
a� általános rendelke�ések kö�ött kell les�abályo�ni.

4.2.1.2  Ki kell jelölni a�okat a� állomásokat, illetőleg 
vágányokat, amelyek a tapas�talatok s�erint hófúvás-
tól ves�élye�tetettek, és erről értesíteni kell a� érdekelt 
vállalko�ó vasúti társaságokat. (3. sz. melléklet)

4.2.1.3  Hóakadályt oko�ó anyagokat és tárgyakat a 
ves�élye�tetett helyekről el kell távolítani. Eltávolítása 
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annak a s�olgálati egységnek a kötelessége, amelyik-
nek a� anyag a s�ámadásában, illetve leltárában van.

4.2.1.4  Gurítódombos rende�ő-pályaudvarokon a téli 
időjárás beállta előtt el kell vége�ni a gurítódomb be-
rende�éseinek téliesítését. 

4.2.1.5  A 4.2.1.1 - 4.2.1.4 pontokban foglaltak végre-
hajtása érdekében minden évben legkésőbb október hó 
31-ig be�árólag kell a s�ükséges inté�kedéseket meg-
tenni.

Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén

4.2.1.6 A vonóve�etékes bi�tosítóberende�éseknél a 
jel�ő- és bi�tosító berende�ést ke�elő munkavállalók-
nak �ú�marás és ónos esős időben a vonóve�eték le-
fagyásának megelő�ése céljából a� állító-emeltyűkkel 
időkö�önként a vonóve�etéket mo�gatni kell. Mind a 
villamos, mind a vonóve�etékes állítóművel fels�erelt 
váltóknál vonatmentes időben próbaállításokat kell vé-
ge�ni a lefagyások megelő�ésére, a� alábbiak figyelem-
bevétele mellett:

- A�okon a� egykö�pontos állomásokon, ahol a for-
galmi s�olgálattevő egyedül teljesít s�olgálatot, jól 
működő váltófűtő berende�éssel fel nem s�erelt vil-
lamos állítású váltóknál nem s�abad próbaállítást 
vége�ni.

−	 A hidraulikus váltóhajtóművel fels�erelt váltók 
esetén a villamos állítóművel fels�erelt váltókra 
vonatko�ó meghatáro�ást kell figyelembe venni.

Amennyiben a forgalmi hely�et megengedi, a be- és ki-
járati vágányutat olyan időben kell a vonatok s�ámára 
beállítani, hogy a� esetleges jel�őállítást megnehe�ítő 
jegesedés még időben megs�üntethető legyen. 

4.2.1.7  Ahol hőlégsugaras hó- és jégolvas�tó gép 
(HLS) dolgo�ik, annak elhaladása után a váltók kenését 
amennyiben s�ükséges, újra el kell vége�ni.

4.2.1.8 A váltófűtő-berende�ések has�nálhatóságának 
ellenőr�ése céljából, a s�ükséges próbaü�emeltetéseket 
a Ke�elési S�abály�atokban előírtak s�erint el kell vé-
ge�ni.

4.2.1.9 Állomási külsőtéri és utas tájéko�tatási hang-
rends�errel rendelke�ő s�olgálati helyeken, a vonatok 
érke�ése, vagy áthaladása előtt - kellő időben - figyel-
me�tetni kell a hó takarítást és (vagy) csús�ásmentesí-
tést vég�ő munkavállalókat.

4.2.1.10 Bármely foko�atú kés�ültség elrendelése ese-
tén a forgalmi vonalirányító köteles a�onnal felvenni a 
kapcsolatot a pályalétesítményi s�aks�olgálat hóügye-
letesével. A kapcsolat felvétel után a területi főü�emi-

rányítóval koordinálva tájéko�ódni kell a rendelke�ésre 
álló munkaerő pontos helyéről és léts�ámáról. Figye-
lembe kell venni a lekö�lekedtetni kívánt vonatok 
mennyiségét és időbeliségét, továbbá a kö�lekedéshe� 
s�ükséges tis�títási feladatok s�ükségességét. Ameny-
nyiben a rendelke�ésre álló munkaerő és a� elvég�en-
dő feladatok teljesíthetősége nincs öss�hangban, akkor 
s�ükség esetén a forgalmi vonalirányító és a pályaléte-
sítményi s�aks�olgálat hóügyeletese kö�ösen rendelke-
�ik a munkaerő megfelelő időben történő átcsoportosí-
tásáról.

4.2.2  Pályalétesítményi szakmai terület

Felkészülés 
Nyári idős�akban meg kell vi�sgálni a hóakadályok 
elhárításáho� s�ükséges s�ers�ámok, es�kö�ök 
állapotát és mennyiségét, figyelembe véve a várható 
feladatokat. 
Határidő: minden év augus�tus 1.

A vi�sgálat eredményének megfelelően gondoskodni 
kell a s�ers�ámok, es�kö�ök kijavításáról, valamint a hi-
ány�ók pótlásáról és a s�ükséges anyagok bes�er�éséről. 
Határidő: minden év október 31.

A megállapított szerszám és anyagmennyiséget a hófú-
vástól ves�élye�tetett vonalrészek pályafenntartási sza-
kaszainak raktárában kell tárolni. Az öss�es s�ükségle-
ten felül még 10 százalékot a Területi pályalétesítményi 
os�tály által kijelölt szakaszok raktárában kell tartalék-
ként elhelye�ni. A hófúvástól ves�élye�tetett szakaszok 
védelmére szánt hordo�ható hófogó táblákat meg kell 
vi�sgálni és az azokon mutatkozó hiányosságokat pó-
tolni kell.
Határidő: minden év augus�tus 31.

A hordo�ható hófogó táblákat a ves�élye�te-
tett helyekre ki kell s�állítani, és fel kell állítani. 
Határidő: minden év november 15.

4.2.2.1 A�okon a pályarés�eken, vonals�akas�okon, 
ahol a korábbi tapas�talatok s�erint nagyobb mérvű hó 
lerakódások voltak és olyan nagy terület van, ahonnan 
a havat a s�él a pálya felé hordhatja, a felállított hófogó 
táblákon kívül a helys�ínen tartalék hófogó táblákat is 
készenlétben kell tartani.

4.2.2.2 A pályas�akas�ok védelmére s�olgáló hófogó-
táblák elhelye�ésénél a terület tulajdonosa, vagy has�-
nálója (státus�ától függetlenül) tűrni köteles a� ideig-
lenes es�kö�ök elhelye�ését. A� ingatlan tulajdonosát, 
vagy has�nálóját a� ingatlan rendeltetéss�erű has�nála-
tának akadályo�tatása miatt a� akadályo�tatás mértéké-
nek megfelelő kártalanítás illeti meg (Vasúti Törvény 
5.§. 3. beke�dése s�erint).
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4.2.2.3   Alacsony töltések, vagy kis bevágások mentén a 
vágány kö�elében lerakott halmokat el kell teríteni, vagy 
el kell hordani, mert e�ek hólerakódásokat oko�hatnak. 
Határidő: minden év november 15.

4.2.2.4 A s�igeteltsínek ü�embi�tos működése érdeké-
ben, ahol annak s�ükségessége mutatko�ik, ví�leve�e-
tőket kell kés�íteni, illetőleg a� els�ennye�ődött s�ige-
telt sín s�akas�okon ágya�atrostálást kell vége�ni.

Határidő minden év: november 30.

4.2.2.5  Nyíltvonali kitérőknél, ahol a váltók nincsenek 
s�igetelve, a váltók fagymentesítése céljából megfelelő 
mennyiségű fagymentesítésre s�olgáló anyag tárolásá-
ról gondoskodni kell.
Határidő: minden év október 31.

4.2.2.6 A TTFB által kijelölt állomásokon a váltók fa-
gymentesítése céljából a� előírt mennyiségű fagymen-
tesítő folyadékot és felhordásáho� s�ükséges permete-
�őkés�üléket, ecsetet kell tárolni.
Határidő: minden év november 15.

4.2.2.7  A váltófűtő-berende�ések has�nálhatóságáról a 
tél beállta előtt meg kell győ�ődni és a s�ükséges javí-
tásokat el kell vége�ni.
Határidő: minden év október 15.

4.2.2.8 A villamos váltófűtéssel fels�erelt kitérők eseté-
ben vég�endő terve�hető kitérő karbantartási munkákat 
(kitérőcsere, kitérő alkatrés�csere) be kell feje�ni lehe-
tőleg s�eptember 1-ig, hogy a váltófűtő berende�és pró-
baü�emeltetését minden év s�eptember 1. és október 
15. kö�ötti idős�akban el lehessen vége�ni. S�eptember 
1. és október. 15-e kö�ött vég�ett karbantartási munkák 
esetén, a kivitele�őnek a váltófűtők beü�emeléséről kü-
lön gondoskodni kell.

4.2.2.9 Amennyiben nem várt esemény követke�tében 
jelentke�ik a villamos váltófűtéssel fels�erelt kitérő 
karbantartás s�ükségessége, akkor a váltófűtő berende-
�és le-, illetve viss�as�erelését minden esetben jele�ni 
kell a Területi távkö�lő erősáramú és bi�tosítóberende-
�ési os�tály illetékes s�erve�ete felé.
Határidő: minden év október 15.

4.2.2.10  A kö�ponti állítású váltókat a bi�tosítóberen-
de�ési s�aks�olgálattal kö�ösen felül kell vi�sgálni. 
Ahol a� állítási erős�ükséglet a� előírástól eltérő, ott 
gondoskodni kell a hiányosságok megs�üntetéséről.
Határidő: minden év október 31.

4.2.2.11 A hófúvás ves�élyének kitett útátjárók előtt 
„Jel�ő a hótörő menetek rés�ére” felállítását, látható-
ságát ellenőri�ni kell, és a hiányosságokat pótolni kell.
Határidő: minden év november 30.

4.2.2.12 A váltók téli ü�emre történő felkés�ítését (a� 
állítóruda�at és a síns�ék körüli kavicságy-tis�títást, 
mélyítést el kell vége�ni.
Határidő: minden év október 31.

4.2.2.13   A� útátjárók, áthidalók  nyomcsatornáit a tél 
beállta előtt ki kell tis�títani. 
Határidő: minden év november 30.

4.2.2.14  Ahol hőlégsugaras hó- és jégolvas�tó gép 
(HLS) dolgo�ik, annak elhaladása után a váltók kenését 
amennyiben s�ükséges, újra el kell vége�ni.

Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén

4.2.2.15   Hava�ás esetén a hó magasságára vonatko-
�ó tájéko�tatást pályafelügyeleti információk valamint 
a kö�lekedő vonatok s�emély�etének megfigyelése 
(mo�donyrádión, rádiótelefonon, állomásokon s�óban 
leadott jelentés) alapján kell a forgalmi vonalirányítók 
vagy a pályavasúti dis�pécseri s�olgálatokon keres�tül 
a döntésho�ók rés�ére továbbítani.

4.2.2.16  A vonalgondo�ók vonalbejárását a téli idő-
s�akban úgy kell s�abályo�ni, hogy a pálya állapotá-
ról, valamint hava�ás, hóvihar esetén a hóátfúvások, 
hótorlas�ok helyéről és terjedelméről rövid időn belül 
megbí�ható információkat tudjon adni a forgalmi s�ol-
gálattevők, illetve a s�akmai ve�etőik rés�ére. S�ükség 
esetén (4.1.10. pont) a (fő) pályamesterek is kötelesek 
a ves�élye�tetett pályarés�eket bejárni, vagy beuta�ni a 
megfelelő hely�etfelmérés és a s�ükséges inté�kedések 
megtétele céljából.

4.2.2.17 A� I. foko�atú kés�ültség esetén a beos�tott 
munkavállaló, II. és III. foko�atú kés�ültség esetén a 
Pályafenntartási főnökség ve�etőmérnöke vagy helyet-
tese köteles a s�olgálati egység kö�pontjában tartó�-
kodni és irányítani a hóeltakarítási munkát.

4.2.2.18  Amennyiben a főpályamester, vagy helyette-
se a ves�élye�tetett helyre eltávo�ik, a hóügyeletessel a 
rendelke�ésre álló érteke�ő berende�ésen kell kapcso-
latot tartani a hómentesítéssel kapcsolatosan s�ükséges-
sé váló inté�kedések mielőbbi végrehajtása érdekében.

4.2.2.19  A s�olgálati helyeken a hóeltakarítást a� érin-
tett s�aks�olgálatok a „Téliforgalmi Végrehajtási Utasí-
tás”-ban les�abályo�ottak s�erint, a területi megos�tás 
és a� elrendelt kés�ültségi foko�at figyelembevételével, 
a forgalmi s�aks�olgálat (forgalmi s�olgálattevő) fon-
tossági sorrendre vonatko�ó javaslata alapján a főpá-
lyamesterrel vagy megbí�ottjával egye�tetve vég�ik.

4.2.2.20  Zord időjárás miatt ki�árt – behava�ott, vagy 
felfagyott – állomási mellékvágány, sajátcélú vasúti 
pályaháló�at járhatóságát a vasúti kocsik beállítása, 
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illetve kihú�ása előtt a (fő) pályamesternek (vagy pá-
lyafelügyelet vég�ésére jogosult megbí�ottjának) meg 
kell vi�sgálni.

4.2.2.21 A vágányok fels�abadítását vég�ő hókotró 
menetek ke�elő s�emély�etét mobiltelefonnal is el kell 
látni. A hóakadályok felderítésénél és megs�üntetésé-
nél kö�reműködők a rendelke�ésükre álló es�kö�ökkel 
kötelesek a� információkat továbbítani. A hóakadályok 
felderítésénél a forgalmi s�olgálattevők a mo�donyve-
�etőktől kapott információk alapján  kötelesek a forgal-
mi vonalirányító felé,  a hóakadályok fels�ámolásánál 
a pályamesterek kötelesek a pályavasúti dis�pécser felé 
jelentést tenni.

4.2.2.22  A hótakarítást – a Területi Téliforgalmi Ren-
delke�ésben meghatáro�ott kiemelt s�olgálati helyek 
kivételével – csak akkor s�abad megke�deni, amikor a 
hóvihar megs�űnt.

4.2.2.23  A vonalbejárás során a behava�ott figyelme�-
tető jelek, egyéb jel�ők hótól való megtis�tításáról gon-
doskodni kell. 

4.2.2.24  A hókotró meneten lévő s�emély�etnek hó-
akadály elhárítás előtt tájéko�ódni kell annak helyé-
ről, minőségéről, magasságáról és hoss�áról. Hókotró 
menet a� akadály áttörésére csak akkor indulhat, ha a� 
akadály helyén hóeltakarítást vég�ők nem dolgo�nak, 
vagy a�ok értesítést adtak arról, hogy pályán kívül bi�-
tonságban vannak.

4.2.2.25   Villamosított vonalakon a hóeltakarítás tar-
tama alatt különös figyelemmel kell lenni a� E.101., és 
E.102. s�. Utasításban foglaltakra.

4.2.2.26  Mély bevágásokban, ha a hótorlas� magassá-
ga már megkö�elíti a felsőve�etéket, a hótakarításnál 
gondot kell fordítani arra, hogy a munkavállalók a fel-
sőve�etékhe�, s�abadve�etékhe� s�ers�ámaikkal vagy 
más módon 2 m-nél kö�elebb ne kerülhessenek. Ha e� 
nem bi�tosítható, munkát csak a felsőve�etéki berende-
�ések fes�ültségmentesítése után s�abad vége�ni.

4.2.2.27  Olvadással váltako�ó fagyves�élyes időben 
s�ükséges megvi�sgálni, hogy a mérleg aknába bes�i-
várgó ví� nem fagyott-e meg a mérlegs�erke�et alkatré-
s�ein (mérlegelőkön, mérleg éltestek és élágyak kö�ött, 
stb.). Lefagyott mérleget ü�emeltetni tilos!

4.2.2.28 Ahol hőlégsugaras hó- és jégolvas�tó gép 
(HLS) dolgo�ik, annak elhaladása után a váltók kenését 
amennyiben s�ükséges, újra el kell vége�ni.

4.2.2.29  A�okon a� állomásokon, ahol a váltók s�ige-
telve vannak, a váltók fagymentesítése céljából ipari 
sót has�nálni tilos. Jégolvas�tó lámpák, valamint HLS 

típusú hóolvas�tó gép has�nálatánál ügyelni kell a vá-
gányok kö�ött lévő kábelek megóvására.

4.2.2.30 A� alagutakban vasúti vágány feletti hidakon, 
átve�etéseken ellenőri�ni kell a jégcsapkép�ődés kö-
vetke�tében keletke�ett akadályokat, s�ükség esetén a 
jégtelenítést el kell vége�ni.

4.2.3  Biztosítóberendezési szakterület

Felkészülés 
A téli időjárás beállta előtt a rends�eres fenntartási 
munkák keretében el kell vége�ni a vonóve�etékek 
csatornáinak tis�títását, annak érdekében, hogy a 
ví�elve�etés bi�tosítva legyen.

Határidő: minden év október 31.

A bi�tosítóberende�ési s�aks�olgálat s�akas�mérnöke-
inek, blokkmestereinek, foko�ott mértékben kell elle-
nőri�niük a forgalmi s�emély�et bi�tosítóberende�és 
ke�elésének jártasságát, különös tekintettel a beren-
de�és meghibásodása esetén követendő eljárásokra. 
A váltó�árak, kisiklas�tósaruk, vágány�áró sorompók 
és egyéb berende�ések kulcsnyílásainak fedőleme�ét, 
ha hiány�ik, pótolni kell. Vonóve�etékes állítású váltó-
kat minden év október 31.-ig a pályafenntartási s�ak-
s�olgálattal kö�ösen felül kell vi�sgálni, a s�ükséges 
bes�abályo�ásokat el kell vége�ni. Ott, ahol a� állítási 
erős�ükséglet a rendelke�ésekben előírtaknál nagyobb, 
a nehé�mények megs�üntetéséről október 31.-ig gon-
doskodni kell. A s�igetelt síns�akas�okat műs�eres mé-
résekkel felül kell vi�sgálni és ott, ahol a� ü�embi�tos 
működés érdekében ágya�attis�títást kell vége�ni, a�t 
kimutathatóan kö�ölni kell a pályafenntartási s�aka-
s�okkal. A váltóhajtómű fűtéseket ellenőri�ni kell.

A berende�ések ü�embi�tos működése érdekében a vo-
nóve�etékek s�abályo�ására s�olgáló alkatrés�ek fenn-
tartására foko�ott gondot kell fordítani. A bes�abályo-
�ást a téli időjárásnak megfelelően végre kell hajtani. 
A rends�eres felülvi�sgálatoknál megállapított olyan 
termés�etű hiányosságokat, amelyek a téli időjárás ese-
tén hatványo�ott hibaként jelentke�hetnek, a tél beállta 
előtt meg kell s�üntetni.

Határidő: minden év október 31.

Ellenőri�ni kell a bi�tosítóberende�ések energiaellá-
tását bi�tosító tartalék berende�ések (akkumulátorok, 
aggregátorok) ü�emkés�ségét, a� esetleges hiányossá-
gokat meg kell s�üntetni.

4.2.3.1 Gondoskodni kell arról, hogy a téli időjárás ide-
jére a bi�tosítóberende�ések ü�emeltetéséhe� a fenn-
tartó s�akas�okon meghatáro�ott mennyiségű tartalék 
anyag, rendelke�ésre álljon. A túlfes�ültség bi�tosítók 
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és s�ikrakö�ök helyeit kiemelkedő tárgyakon (pl. felső-
ve�eték tartóos�lopon) meg kell jelölni, hogy magas hó 
esetén könnyebben megtalálhatók legyenek.

Határidő: minden év október 31.

Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén

4.2.3.2 A berende�ések külső mo�gó alkatrés�eit a 
fenntartás keretén belül a téli idős�ak folyamán hígított 
olaj keverékkel kell bekenni, hogy a mo�gás könnyeb-
bé váljon. A�okon a helyeken, ahol tartalék áramfor-
rásként aggregátor is van, a téli idős�ak alatt a� agg-
regátorokat többs�ör kell járatni, hogy s�ükség esetén 
ü�embi�tosan működjenek. 

A fényjel�ő optikákat és a figyelme�tető táblákat a rá-
rakódó hótól a hófúvás megs�űnte után a�onnal meg 
kell tisztítani.

Jegesedés és �avar esetén a blokkmesteri s�akas� mun-
kavállalói vég�ik a jel�ők és vonóve�etékek megtis�tí-
tását. Hóeltakarítás alkalmával ügyelni kell arra, hogy a 
havat ne a vonóve�etékek csatornáira, vagy egyéb bi�-
tosítóberende�ési külsőtéri s�erelvényekre lapátolják.

4.2.4  Erősáramú szakmai terület

Felkészülés

Tél beállta előtt át kell vi�sgálni a� alállomási, felső-
ve�etéki energia távve�érlési, 1500 V-os villamos elő-
fűtési és villamos váltófűtési, valamint a térvilágítási 
és energiaellátási villamos berende�ések valamennyi 
karbantartást igénylő rés�ét.

A felsőve�etéki háló�at átvi�sgálását is el kell vége�ni, 
a tél beállta előtt.

Továbbá el kell vége�ni a�on méréseket, amelyek 
joghatás kiváltására alkalmasak (a mérésügyről s�óló 
1991. évi XLV. törvény 6.§), a�a� állampolgárok és/
vagy jogi s�emélyek jogát vagy jogi érdekét érinti, a 
mérések során ellenőri�ni kell a műtárgyak és egyéb lé-
tesítmények kö�elében a munkave�eték magasságokat 
és a s�igetelési távolságokat, valamint ellenőri�ni kell a 
felsőve�etéki háló�at áramköreit.

El kell vége�ni a 120/25 kV-os vontatási alállomások 
primer kés�ülékeinek és egyéb berende�éseinek felül-
vi�sgálatát és karbantartását, a feltárt hibákat el kell há-
rítani. A ke�elős�emély�et nélkül ü�emelő alállomások 
technológiai helyiségeiben gondoskodni kell a fűtések 
bekapcsolásáról és működőképességük ellenőr�éséről. 
A vontatási célú villamos alállomásokra a s�abadtéri 
berende�ések megkö�elítése érdekében a kö�lekedé-
si utak takarításáho� s�ükséges es�kö�öket (hólapát, 
seprű, ipari só, jégoldó, stb.) ki kell s�állítani a� alállo-

másra. A s�abadtéri kés�ülékek hajtáss�ekrényeiben a 
fűtést ki kell próbálni.

Ellenőri�ni kell a FET berende�ésekkel ellátott vonalon 
a� állomási és fá�ishatári FET/HETA berende�éseket, 
a s�akas�oló hajtások működőképességét. A s�abadtéri 
erősáramú elos�tó s�ekrényekben a kiépített s�ekrény-
fűtéseket be kell kapcsolni, megfelelő működésüket el-
lenőri�ni kell.

El kell vége�ni a telepített 1500 V-os villamos előfűtő 
berende�ések ellenőr�ését és - a téli vis�onyokra törté-
nő felkés�ítésükhö� - karbantartását.

A téli felkés�ülés során el kell vége�ni a MÁVSZ 2811-
2:2005 s�abvány s�erint a villamos előfűtő háló�atok 
felülvi�sgálatát. A villamos előfűtők ve�érlő és védelmi 
s�ekrényeiben a fűtő és páramentesítő berende�éseket 
ki kell próbálni.

A váltófűtés energiaellátását s�olgáló 25/0,231 kV-os 
felsőve�etéki os�loptrans�formátor állomások fes�ült-
ség alá helye�ését – ahol a�ok kikapcsolásra kerültek 
– a próbaü�emeltetési idős�akot megelő�ően el kell vé-
ge�ni. 

A� erősáramú berende�ések karbantartására és hibael-
hárítására vonatko�ó előírások a� erősáramú s�akmai 
területre és a külső karbantartó s�erve�etekre egyaránt 
vonatkoznak.

A berende�ések téli forgalomra való felkés�ítése a� 
ü�emeltetésért felelős területi erősáramú s�erve�etek 
feladata és felelőssége.

Határidő: október 15.

4.2.4.1 A téli forgalom �avartalan lebonyolítása érde-
kében még a téli időjárás beállta előtt, a helyhe� kötött 
villamos berende�éseken a� alábbi vi�sgálatokat kell 
megtartani és a� és�lelt hiányosságokat fontosságuk 
sorrendjében meg kell s�üntetni:

−	 A beépített s�igetelők épségét, a hoss�láncok és 
egyéb ve�etékek fes�ítettségét, s�abályo�ottságát 
ellenőri�ni kell.

−	 A felsőve�etéki háló�at utánfes�ítő s�erke�eteinek, 
s�akas�olóinak, s�akas�-s�igetelőinek, stb. idős�a-
kos vi�sgálata, rendellenességeinek megs�üntetése.

−	 A kö�úti és vasúti járművek, s�erelőkocsik ü�em-
bi�tos állapotát ellenőri�ni kell.

−	 A munkákho� s�ükséges s�ers�ámok, es�kö�ök, 
fels�erelések megfelelő műs�aki állapotát bi�tosí-
tani kell.

−	 A motoros s�akas�oló hajtáss�ekrényekbe beépített 
fűtőellenállások ellenőr�ése.
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−	 120/25 kV-os vonatatási alállomások technológiai 
helyiségeinek elektromos fűtési rends�erét felül-
vi�sgálata.

Határidő: minden év október 31.

Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén

Téli időjárás esetén a� ü�emves�élyes állapot megfi-
gyelésére a bekövetke�ett meghibásodás és�lelésére, il-
letve haladéktalan bejelentésére a� E.101., és a� E.102. 
s�. Utasítás előírásai s�erint kell inté�kedni. Amennyi-
ben a� időjárási körülményekből arra lehet követke�tet-
ni, hogy a hófúvás, vihar, jégteher stb., miatt, a felsőve-
�etéki berende�és megrongálódására lehet s�ámítani, a 
kés�enléti s�olgálat megerősítéséről gondoskodni kell. 
Váratlanul bekövetke�ett s�élvihar, foko�ott mértékű 
�ú�mara kép�ődés vagy ve�etékjegesedés esetén a� 
E.101. s�. Utasítás 5. „ Rendkívüli hely�etben követen-
dő eljárások” című feje�etében foglaltak s�erint kell el-
járni. A villamos vontatás bi�tosítása és a felsőve�etéki 
háló�atról táplált váltófűtési berende�ések energiaellá-
tása érdekében a felsőve�etéki háló�at ü�em�avara so-
rán a villamos ü�emirányító s�olgálat a� E.102. s�ámú 
Utasítás 11.4. pontja s�erint köteles eljárni. A rés�ére 
jel�ett – villamos berende�éseket ves�élye�tető jelen-
ségek, ü�em�avarok, hibák – megelő�éséről, illetve 
elhárításáról késedelem nélkül köteles inté�kedni és a 
kés�enléti s�olgálatokat irányítani.

E�en felül soron kívüli gyalogos vonalbejárást (ha le-
hetséges) vagy s�erelőjárműves vonalbeuta�ást, elle-
nőr�ést kell tartani. E�ek megtartása akkor is indokolt, 
ha hirtelen nagymértékű hőmérsékletválto�ás követke-
zik be.

A vontatási alállomások vonatko�ásában a� MSZ 
1585:2012 6.1.2 pontja alapján kedve�őtlen időjárási 
feltételek esetén (pl. erős s�él vagy ennek követke�mé-
nyeként fellépő hófúvás) a munka megke�désével és/
vagy folytatásával kapcsolatba korláto�ásokat kell be-
ve�etni. Ha a munkavég�és helyén ross�ak a látási vi-
s�onyok, akkor a munkavég�ést nem s�abad elke�deni, 
és minden folyamatban lévő munkát fel kell függes�te-
ni, bi�tonságossá téve a munkavég�és helyét.

A� alagutakban vasúti vágány feletti hidakon, átve�eté-
seken ellenőri�ni kell a jégcsapkép�ődés követke�tében 
keletke�ett akadályokat, s�ükség esetén a jégtelenítést 
el kell vége�ni.

4.2.5 Távközlési szakmai terület

Felkészülés

A téli időjárás által ves�élye�tetett távkö�lési öss�e-
köttetések has�nálható állapotban tartására elő�etesen 
gondot kell fordítani. A s�akterület es�kö�eit– felké-

s�ítési és próbaü�emi határidőtől függetlenül – a téli 
idős�akban folyamatosan ü�emképes állapotban kell 
tartani. 

Határidő: minden év október 31.

4.2.5.1 A nagyobb �avarokat oko�ó os�lopdőlések 
megakadályo�ására a� os�lopok állékonyságát a téli 
idős�akot megelő�ő fenntartási munkák keretében bi�-
tosítani kell.

Idegen tulajdonú os�lopok esetében felmérés után meg 
kell javíttatni a meghibásodott os�lopokat a tulajdonos-
sal.

4.2.5.2  A fenntartási s�akas�on, valamint a Pályavas-
úti területi iga�gatóság alkalmas gócponti helyén meg-
felelő mennyiségű légve�eték/légkábelhe� s�ükséges 
építési anyagot és s�ers�ámot kell tárolni. A gócponti 
helyen tárolt légve�eték/légkábel építéséhe� s�ükséges 
anyagokat bi�tonsági kés�letként kell ke�elni és a téli 
idős�akban csak tömeg�avarok elhárításáho� s�abad 
felhas�nálni. A téli felkés�üléshe� s�ükséges bi�tonsági 
anyag, anyagtárolási és ho��áférési igényeket legké-
sőbb a felkés�ülési határidő előtt 30 nappal kimutatha-
tóan le kell adni a� illetékes s�ervek felé. 

4.2.5.3 Segély, hókotró és hómaró menetek: A gépegy-
ségekre fels�erelt távkö�lési berende�ések ü�embi�-
tos működését megrendelő levélre le kell vi�sgálni, a 
vi�sgálatokat megrendelő levélre kéthetente meg kell 
ismételni.

4.2.5.4  Fels�íni kábelcsatornákban haladó kábelek vé-
delmének vi�sgálata: Meg kell vi�sgálni a fels�íni ká-
belcsatornák állapotát. A sérült, ill. hiány�ó fedlapokat 
a tél beállta előtt pótolni kell.

4.2.5.5 Vonali és állomási rádióháló�atok vi�sgálata: 
Felül kell vi�sgálni a vonali rádióháló�atot, ve�érlő 
áramköreit és s�erelvényeit, valamint a� áramellátó be-
rende�éseket. A hordo�ható és fix kés�ülékek antennáit, 
tápegységeit, akkumulátorait s�intén ellenőri�ni kell. A 
fix kés�ülékek antennáinak korró�ióvédelmét a ross� 
idő beállta előtt bi�tosítani kell. 

4.2.5.6 A pályatelefon belépési helyek - kevés kivétel-
től eltekintve - nyílt vonalon helye�kednek el. A pálya-
telefon berende�és ü�emkés�ségének bi�tosításáho�, 
mind a� állomási, mind a nyíltvonali belépő helyek, 
illetve - pályatelefon rends�er típustól függően - a be-
lépő kés�ülékek működőképességét ellenőri�ni kell hí-
váske�deménye�és, illetve kétirányú átbes�élhetőség 
s�empontjából mindhárom elérhető távbes�élő vonalra 
vonatko�tatva.  Bi�onyos berende�éstípusoknál a pá-
lyatelefon csatolók funkcionális felülvi�sgálatát is el 
kell vége�ni.
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A pályatelefon belépőhelyek jól láthatóságának (és�-
lelhetőségének) bi�tosítása érdekében s�ükséges a�ok 
festését jó állapotban tartani. Gondoskodni kell a csat-
lako�ási hely csatlako�ó alj�atának (villamos kontak-
tus) védelméről is.

4.2.5.7  Utasításadó és utas tájéko�tató berende�ések 
vi�sgálata: A� ü�emelő berende�ések külsőtéri s�erel-
vényeit felül kell vi�sgálni. A fennálló kábeles, hang-
s�órós hiányosságokat meg kell s�üntetni. Megfelelő 
mennyiségű tartalék alkatréss�el fel kell kés�ülni a �a-
vartalan ü�em bi�tosítására. Bi�tosítani kell a hangos�-
lopok korró�ió elleni védelmét.

4.2.5.8  Ü�emi áramforrások vi�sgálata: Minden terü-
leten ellenőri�ni kell a� akkumulátor telepek állapotát. 
Különös gondot kell fordítani a nagy kapacitású 100 
Ah feletti telepekre. (Saruk, hidak, töltőberende�ések 
kifogástalan állapota.)

4.2.5.9  Anyag és s�ers�ámkés�let bi�tosítása: A téli 
forgalom �avartalan lebonyolításáho� s�ükséges anyag 
és s�ers�ámkés�let minden s�akas� területén, - a� enge-
délye�ett megs�abás s�erint - rendelke�ésre álljon. A� 
anyagok tárolását úgy kell megoldani, hogy munkaidőn 
túl is ho��áférhető legyen. Kés�lethiány esetén, soron 
kívül gondoskodni kell a hiány feltöltéséről.

Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén:

4.2.5.10 Távkö�lési öss�eköttetések helyreállításánál 
elsődleges a két állomás kö�ötti kapcsolat és a rendel-
ke�ő állomással való kapcsolat bi�tosítása.

Tömeg�avar esetén távkö�lési öss�eköttetést kell bi�-
tosítani (rádió öss�eköttetések) igény s�erinti telepíté-
sével.

4.2.5.11 Ha, hófúvás, s�élnyomás, vagy a ve�etéken ke-
letke�ő jégteher miatt os�loptöréssel, kidőléssel, vagy 
nagyobb arányú ve�eték s�akadással kell s�ámolni, 
akkor telephelyen töltött kés�enlétet a ves�élye�tetett 
vonalrés� távkö�lési s�akas�án pedig kés�enléti s�ol-
gálatot kell tartani.

4.2.5.12 A távkö�lési öss�eköttetésben mutatko�ó hi-
ányosság megs�üntetése, illetőleg a �avar elhárítá-
sa-amennyiben a� saját fenntartású – a területileg illeté-
kes s�olgálati egység feladata, egyéb öss�eköttetések-
nél pedig a ve�etékes hírkö�lési háló�atot ü�emeltetők 
feladata a helyreállítás.

Nagyobb rongálódások esetén a �avar elhárításáho� 
más s�olgálati egység munkavállalóit, valamint a ká-
belfenntartó csoportokat is igénybe kell venni. (Külö-
nösen iga� e� a felsőve�etéki os�lopokon ve�etett opti-
kai kábelek és tartós�erke�eteik sérülése esetén, ekkor 

a területileg illetékes felsőve�etékes s�aks�olgálat kö�-
reműködését kell kérni.)

4.2.5.13  A vasútü�emi területen keletke�ett tömeg-
�avart a vasút és a más ve�etékes távkö�lési háló�atot 
ü�emeltetők kölcsönös segítségnyújtása alapján kell 
megs�üntetni, függetlenül attól, hogy a� a MÁV vagy 
egyéb fenntartású öss�eköttetésen keletke�ett.

4.2.5.14  A távkö�lési �avarokat a távkö�lési dis�pé-
csernek kell bejelenteni (minden időben), aki tájéko-
�ódik a háló�aton bekövetke�ett �avarról és inté�kedik 
a megrongálódott háló�atrés� pótlásáról vagy a hiba-
elhárításáról. A� elhárítás irányítóját (munkaidőn túl 
a dis�pécser, a területi hóügyeletes) munkaidőben a 
s�olgálati egység ve�etője vagy helyettese jelöli ki. A 
távkö�lési dis�pécserek kötelesek tájéko�ódni a hatás-
körükbe tarto�ó lég- és kábelháló�at állapotáról, és a� 
esetleg bekövetke�ett jelentős ü�em�avarról (tömeg�a-
var) a Területi Téliforgalmi Bi�ottságnak köteles tájé-
ko�tatást adni.

A jelentésben meg kell határo�ni:
−	 a tömeg�avar pontos helyét (megállóhely, s�el-

vénys�ám, stb.),
−	 a les�akadt hu�alok/kábelhoss�át, darabs�ámát, 

anyagát, méretét,
−	 a kitört, pótlandó os�lopok s�ámát és méretét,
−	 a� ideiglenes és végleges helyreállításho� s�üksé-

ges anyagmennyiséget és a munkásléts�ámot,
−	 állomáskö� (öss�eköttetés végpontjai) vis�onylat-

ban a� ideiglenes működésképtelenné vált távbe-
s�élő és adatátviteli öss�eköttetések megneve�ését, 
e�en meghibásodások esetlegesen más távkö�lési 
öss�eköttetésekre gyakorolt hatását,  illetve e�en 
kö�vetlenül, vagy kö�vetetten  kiesett, vagy rés�-
legesen kiesett távkö�lési öss�eköttetések pótlására 
tett inté�kedéseket,

−	 a �avar elhárításának várható legkorábbi időpont-
ját, (ameddig a� említett �avarnak – a fenti feltéte-
lekkel – bi�tosan kö�vetlen hatása les� a vasútü�em 
működésére).

A Pályavasúti területi iga�gatóságok háló�atára a� el-
hárítás irányítójaként a távkö�lési főnökség ve�etőt, 
távollétében vagy főnökségve�etői megbí�ás esetén a 
ve�etőmérnököt kell kijelölni, aki a� értesítésről, s�ál-
lítási es�kö�ökről, a� anyag és munkaerő bi�tosításáról 
inté�kedik.

4.2.5.15 A távkö�lési öss�eköttetési �avarok megs�ün-
tetése a távkö�lési s�ervek feladata. Nagyobb légve-
�eték/légkábel rongálódásoknál, ha a vonatkö�lekedés 
lebonyolításáho� s�ükséges öss�eköttetés kiépítése 
hoss�abb időt ves� igénybe, a� érteke�ést rádió-távbe-
s�élő telepítésével kell bi�tosítani. Ha a rádió-távbes�é-
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lő öss�eköttetés kiépítése nem lehetséges, mobiltelefo-
nokat kell igénybe venni a� öss�eköttetés céljából. A� 
ideiglenesen has�nált mobiltelefonok hívós�ámairól a 
Területi Téli forgalmi Bi�ottságot értesíteni s�ükséges.

4.2.5.16 Hava�ás, hófúvás esetén meg kell s�erve�ni 
a légve�etékek/légkábel helyreállításáho� s�ükséges 
munkaerő, valamint anyagok helys�ínre s�állítását.

4.2.5.17 Tömeges vonalrongálódások esetén, amikor 
nagyobb léts�ámú háló�atépítő munkáscsoport, esetleg 
a más ve�etékes távkö�lési háló�atot ü�emeltetők hely-
s�ínre s�állítása s�ükséges – amennyiben más s�állítási 
mód nem lehetséges – külön ü�emi (s�olgálati) vona-
tot kell indítani. A s�olgálati vonatok menetvonalának 
megrendelésére és a s�erelvények kiállítására a TTFB 
rendelke�ik.

4.2.5.18 Amennyiben a �avar olyan mértékű, hogy a�t a 
rendelke�ésre álló munkaerővel nem lehet megs�üntet-
ni, vagy annak megs�üntetése más távkö�lési háló�atot 
ü�emeltető feladata, a háló�ati távkö�lési fődis�pécser-
nek és a területi hóügyeletesnek kell bejelenteni.

4.2.5.19 A területileg illetékes távkö�lési dis�pécser 
köteles a bejelentett �avar elhárítására a távkö�lési uta-
sításokban és rendelke�ésekben előírt módon inté�ked-
ni a MÁV és egyéb háló�atot ü�emeltetők felé.

4.2.5.20 Munkaidő után és munkas�üneti napokon fel-
lépő tömeg�avarok elhárításáho� a rendelke�ésre jogo-
sultak értesítését, a munkaerő és a� anyag igénybevé-
telét, a helys�ínre s�állítását téli idős�akban a Területi 
Téliforgalmi Rendelke�ésben kell les�abályo�ni.

4.2.5.21 A tömeg�avar keletke�éséről és annak meg-
s�üntetésére tett inté�kedésekről a távkö�lési dis�pé-
csernek a TTFB és a Távkö�lési, erősáramú és bi�-
tosítóberende�ési főos�tály Távkö�lési os�tálya felé 
jelentést kell tenni. A� öss�eköttetési �avarok helyre-
állításánál, rádió-berende�ések telepítésénél és igény-
bevételénél, valamint a� idegen munkaerő és katas�t-
rófavédelem igénybevételénél a távkö�lési utasításban 
előírtakat kell megtartani.

4.2.6  Ingatlankezelési és zöldterület karbantartási 
szakterület

Felkészülés

A téli időjárás követke�tében előálló feladatokat a 
mindenkori ü�emeltetőnek kell ellátni.

A s�akterület es�kö�eit – felkés�ítési és próbaü�emi ha-
táridőtől függetlenül – a téli idős�akban folyamatosan 
ü�emképes állapotban és a kijelölt helyeken kell tartani. 

A� utasok által has�nált – a MÁV Zrt. ingatlanjaiho� 
tarto�ó – területek, kö�lekedési utak, aluljárók, lép-
csők, peronok, utascsarnokok, várótermek, előterek 
tis�tántartásáért, takarításáért, e�en felületek téli időjá-
rás oko�ta – folyamatos – hó-, jég-, és csús�ás men-
tesítéséért a  Pályavasúti területi iga�gatóság Területi 
ingatlanke�elési és �öldterület karbantartási os�tály (to-
vábbiakban: TIZO) a felelős.

Ke�dődő hava�ás esetén, a s�er�ődéssel lefedett terüle-
teken, a Vállalko�ónak vagy külön megállapodás alap-
ján, a� ü�emeltető önkormány�atnak haladéktalanul, 
meg kell ke�deni a hóeltakarítási munkálatokat.

A feladatokat mindaddig kell külön értesítés nélkül vé-
ge�ni, míg a csús�ásves�ély a peronokon és más utas-
forgalmi területeken fennáll.

A Területi ingatlanke�elési és �öldterület karbantartási 
os�tály által vég�ett hótakarítási tevékenységek állo-
másokra, megállóhelyekre vonatko�ó táblá�atos kimu-
tatása a TTFR-ek mellékletében megjelentetésre kerül.

A téli időjárás oko�ta többlet-feladatokra a Területi in-
gatlanke�elési és �öldterület karbantartási os�tálynak 
úgy kell felkés�ülniük, hogy – a tartós és inten�ív hava-
�ás esetén is – a foko�atoknak megfelelő tevékenység 
folyamatosan bi�tosított legyen.

A Területi ingatlanke�elési és �öldterület karbantartá-
si főnökségnek – vagy s�er�ődéses megbí�ás alapján 
külső vállalko�ás bevonásával – folyamatos hóügyele-
ti s�olgálatot kell működtetni, rés�t kell venni a TTFB 
és a Helyi Téliforgalmi Bi�ottság tevékenységében. A 
hóügyeleti s�olgálat elérhetőségeit, és a� értesítés mód-
ját a Területi Téliforgalmi Rendelke�ésben kell megje-
lentetni.

4.2.7  MÁV-START Zrt, gépészeti szakmai terület
(Területi S�emélys�állítási és Vontatási Iga�gatóság, 
Járműbi�tosítási Iga�gatóság)

A vontatással öss�efüggésben lévő tevékenységek a 
MÁV-START Zrt. Területi S�emélys�állítási és Vonta-
tási Iga�gatóságokho�, a felkés�ítés, karbantartás, javí-
tás és a� ü�emeltetés feladatai pedig a MÁV-START 
Zrt. járműfelügyelete alá sorolt Járműbi�tosítási Iga�-
gatóságokho�, Karbantartó Műhelyekhe� tarto�nak.

Felkészülés 
Mo�donys�íneket, ü�emanyag-, kenőolaj és homokfel-
adó, továbbá hűtőví� előkés�ítő és tároló berende�ése-
ket a téli időjárásra fel kell kés�íteni.

4.2.7.1 A� állomásított �avarelhárító egység (se-
gély-kocsi, daru, vegyi elhárító kocsi, gépkocsik) téli 
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felkés�ítését a vonatko�ó utasítások s�erint kell elvé-
ge�ni és lepróbálni.

4.2.7.2   A mo�donyra s�erelt hókotrók és hómarók, va-
lamint a HLS típusú hó- és jégolvas�tó gépek (HLS) 
állapotvi�sgálatát és működési próbáját minden év ok-
tóber 30.-ig meg kell tartani, gondoskodva a� esetleges 
hibák kijavításáról.

4.2.7.3  Vontatójárművek felkészítése és üzeme

Felkés�ülés és ü�emeltetés során az alábbiakat kell 
vi�sgálni:
−	 Akkumulátorok és töltőberende�éseik műs�aki ál-

lapota.
−	 Alkoholporlas�tók működőképessége és feltöltött-

sége.
−	 Sűrített levegős rends�erek, csőháló�atok tömörsé-

ge.
−	 Légs�árítók működésének ellenőr�ése.
−	 Homlokfénys�órók beállítása és tartalék i��ókés�-

let biztosítása.
−	 Homokoló berende�ések állapota és folyamatos. 
−	 kis�erelésük megfelelő minőségű homokkal.
−	 Ablaktörlők és páramentesítők állapota.
−	 Légtartályok és a� olajleválas�tó lecsapolása, ön-

működő s�elepek és fűtésük állapota.
−	 Ajtók és ablakok tömítése.
−	 Ve�etőállás-fűtés működőképessége.
−	 Vonatfűtő berende�és (kontaktor, kábel-csatlako-

�ás, csatlás�áró fedél) műs�aki állapota.
−	 Vontatómotorok s�ellő�ése, kommutátor fedelek 

tömör �árása.
−	 Villamos mo�donyok tetőberende�éseinek ellenőr-

�ése, jégmentesítése.
−	 Villamos előfűtő telepek felülvi�sgálata.
−	 Gá�olaj előmelegítők állapota és has�nálata.
−	 Hűtőtakarók fels�erelése.
−	 S�ükség esetén a légbes�ívó nyílások jégtelenítése 

és a hűtő�saluk időnkénti működtetése a jegesedés 
megelő�éséhe�.

−	 Légbes�ívó nyílások átállítása belső s�ívásra.
−	 B� motorkocsiknál a tengelyhajtóművek irányváltó 

ruda�atának kenését RENOLIT
RENOPLEX CX EP2 �sírral, vagy e�en termékkel 
iga�oltan egyenértékű termékkel s�ükséges vége�-
ni.

−	 A� utastér fűtőtestek tis�títása, a hőntartó berende-
�és és fűtés működőképességének
ellenőr�ése.

−	 A� állandó hajtású motorhűtő ventillátorral fels�e-
relt 448-0 sor. mo�donyoknál a hűtőelemek ki�árá-
sára s�olgáló csapok, s�elepek működési próbája.

−	 A javítás nélkül félreállított dí�el vontatójárművek 
ví�telenítését a fagyves�ély beállta előtt kell vége�-
ni (dí�elmotor, gá�olajtartály, hajtómű előmelegítő 
csőkígyók, ví�s�ivattyúk, stb.).

−	 Fagyállóval való feltöltés, fokmérés.
−	 Ví�telenítéskor valamennyi csapot, csavart ki kell 

nyitni és a�t nyitva kell tartani, s�ükség s�erint a 
csőve�etékeket meg kell bontani. A ví�telenítést 
lehűlt, kb. 40 ºC hőmérsékletű hűtőví�nél s�abad 
végrehajtani. Nem kell ví�teleníteni, ha a rends�er 
a külső hőmérsékletnél alacsonyabb fagypontú fa-
gyálló folyadékkal feltöltött.

−	 Ellenőri�ni kell a villamos előfűtőgépek állapotát.

4.2.7.4 A hóeltakarító gépeket várható hava�ás, hófú-
vás esetén a megfelelő soro�atú mo�donyokkal együtt 
- MÁV Zrt. - MÁV-START Zrt. hatályos éves keret-
s�er�ődése alapján – a TTFB döntése és a pályavasúti 
dis�pécser megrendelésére kés�enlétbe kell helye�ni. 
(A megrendelés – rendkívüli esetben – lehet s�óbeli is, 
melyet később írásban is meg kell erősíteni.) A hóké-
s�ültségi foko�atok beve�etése esetén a 2. s�. függelék 
szerint kell eljárni.

4.2.7.5  Vontatott járművek felkészítése és üzeme

Felkés�ülés és ü�emeltetés során a� alábbiakat kell 
megvi�sgálni:

−	 Valamennyi érintett (TSZVI, JBI, állomási-forgal-
mi szolgálat) bevonásával el kell kés�íteni a s�e-
mélys�állító vonatok előfűtési terve�etét, különös 
tekintettel a �árt WC-vel rendelke�ő kocsik előfű-
tésére és a kocsikon jel�ett hős�igetelésnek megfe-
lelő hőntartásra.

−	 Fel kell mérni a téli fűtéshe� s�ükséges anyags�ük-
ségletet és a bes�er�és érdekében inté�kedni kell.

−	 Felül kell vi�sgálni a s�emélys�állító kocsik fűtési 
és világítási berende�éseinek műs�aki állapotát.

−	 Soron kívül pótolni kell, s�ükség esetén, a s�e-
mélykocsik előtér- és s�akas� ajtóinak üvege�ését, 
valamint a� ablakok s�igetelését.

−	 Különös gondot kell fordítani a s�emélykocsik fe-
lülvi�sgálatára.

4.2.7.6  A�oknál a s�emélykocsiknál, amelyek rendel-
ke�nek a�, ún. hőntartó fűtési foko�attal, a s�erelvény-
fordulók kö�ötti tartó�kodási idő alatt a villamos főve-
�etéket fes�ültség alá kell helye�ni és a fűtési kapcsolót 
1/4 állásba (hőntartás) kell kapcsolni. A �ártrends�erű 
WC berende�éssel ellátott kocsiknál a fentieken kívül 
a főlégtartály ve�etéket (8 bar) is ü�embe kell helye�ni.
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4.2.7.7  A vonatok fűtésére s�olgáló berende�éseknél. 
a �ártrends�erű WC-vel rendelke�ő kocsiknál külön 
ellenőri�ni kell a WC-tartály és a� ahho� kapcsolódó 
csőve�etékek fűtését bi�tosító berende�ések működé-
sét. Meghibásodás vagy a� energia ellátás hiányossága 
esetén a WC tartály ürítését el kell vége�ni.

4.2.7.8 Légfűtéses s�emélykocsik előfűtését, amennyi-
ben a� energia ellátásuk a fűtési ve�etékről nem bi�to-
sított – a� akkumulátorok lemerülésének ves�élye miatt 
– a vonat indulása előtt legfeljebb 40 perccel korábban 
s�abad megke�deni.

4.2.7.9 Gondoskodni kell a s�erelvények és mo�donyok 
légve�etékeinek idős�akos kifúvatásáról és ví�teleníté-
séről. A fékpróbákat – mivel a főve�eték elfagyása elő-
fordulhat – különös gonddal kell a� E.2. s�. Utasítás 
s�erint végrehajtani. Foko�ott figyelmet kell fordítani 
a fékek oldására.

4.2.7.10  A kö�ponti légtelepek ví�konden�áló beren-
de�ését ü�embi�tos állapotba kell ho�ni. Télen rends�e-
resen, naponta több í�ben is gondoskodni kell a� ehhe� 
tarto�ó ví�gyűjtőedény és légtartályok ví�telenítéséről.

4.2.8  MÁV-START Zrt. (és minden érintett személy-
szállító vasútvállalat) szakterülete

Felkészülés:

A II. és III. hókés�ültségi foko�at beve�etése előtt 
a MÁV-START Zrt.-t tájéko�tatni kell a pillanatnyi 
és a várható �avartatás mértékéről, és e�ek alapján 
a hókés�ültségi foko�at beve�etésének elkerülhetet-
lenségéről. A s�ükséges értesítéseknél a II. és a III. 
hókés�ültségi foko�atokat megelő�ően úgy kell eljár-
ni, hogy legkésőbb a� adott nap 18:00 óráig a döntés 
megho�ható legyen. A meghirdetett hókés�ültségi 
foko�at beve�etését a követő nap ü�emke�detétől 
(0:00 órától) kell érvénybe léptetni. A� időjárás ked-
ve�ő alakulása esetén a foko�at lemondását úgy kell 
előkés�íteni, hogy a� adott nap 18,00 óráig a döntés 
megho�ható legyen és a� alacsonyabb hókés�ültségi 
foko�at, illetve a� annak megfelelő menetrend a� ah-
ho� kapcsolódó mo�dony-, s�erelvény- és s�emély�et 
fordulóval a követke�ő nap ü�emke�detétől alkal-
ma�ható legyen.

A� értesítések alapján a vállalko�ó vasúti társaságok 
kötelessége a� ügyfelek tájéko�tatásának megs�erve-
zése.

4.2.8.1  Kezdő havazás (0. Fokozat):

A s�emélys�állítás lebonyolítása a menetrendben meg-
hirdetett rendes (kijelölt) s�emélys�állító vonatok kö�-

lekedtetése által zavartalan. A MÁV-START Zrt.-nek 
az időjárással öss�efüggésben nincs feladata.

4.2.8.2  I. Fokozat esetén:

A s�emélys�állítás lebonyolítása, – a menetrendben 
meghirdetett (rendes kijelölt) s�emélys�állító vonatok 
kö�lekedtetése – még zavartalan, esetleg 10-15 perc 
késéssel történik, a MÁV-START Zrt.-nek az időjárás-
sal öss�efüggésben feladatait foko�ott figyelemmel kell 
vége�ni.

4.2.8.3  II. Fokozat esetén:

Amennyiben a� II. foko�at egy, vagy több vonals�a-
kas�ra, vonalra kerül beve�etésre, akkor a� érintett 
vonals�akas�on, vonalon - a mindenkor érvényben 
levő menetrendben a� adott napon kö�lekedő meg-
különbö�tetett (hópihe) jellel ellátott- vonatokat kell 
kö�lekedtetni. A menetrend beve�etéséről (mely vona-
lon, vis�onylatban, idős�akban) a MÁV Zrt. illetékes 
s�erve�eteinek bevonásával a� interneten, a média út-
ján, valamint a� állomásokon és a menetrendkönyvben 
megjelölt egyéb információs elérhetőségeken, helye-
ken kell tájékoztatni az utasokat.

4.2.8.4  III. Fokozat (rendkívüli állapot) esetén:

A rendkívüli, �ord időjárás miatt csökkentett vonat-
forgalom beve�etése válik s�ükségessé, és korláto�ott 
s�ámú, meghatáro�ott vis�onylatú s�emélys�állító vo-
natok kö�lekedtetése operatív módon történik.

A III. foko�atú kés�ültség beve�etését a Területi Té-
liforgalmi Bi�ottság ve�etőjének javaslata alapján a 
Kö�ponti Operatív Bi�ottság ve�etője rendeli el. A dön-
tés előkés�ítése a� alábbiak s�erint történik.

A Kö�ponti Operatív Bi�ottság a III. foko�at beve�e-
téséről, a kö�lekedési kapacitáscsökkenés mértékéről 
értesíti a MÁV-START Zrt. ü�emirányítás ve�etőjét, 
egyúttal meghatáro��a a vonalanként lekö�lekedtethe-
tő vonatok mennyiségét, ütemét. A� értesítést követően 
a MÁV-START Zrt. ü�emirányítás ve�etője a� érintett 
s�akmai területek ve�etőivel együttesen meghatáro��a 
a vonalanként kö�lekedtetni kívánt vonatokat. A� így 
meghatáro�ott (mely vonalon, vis�onylatban, idős�ak-
ban) vonatokról a MÁV Zrt. illetékes s�erve�eteinek 
bevonásával a� interneten, a média útján kell tájéko�-
tatni a� utasokat, valamint a� állomásokon és a kö�for-
galmú menetrendben megjelölt információs elérhetősé-
geken, helyeken.

4.2.8.5 A� elő�ő pontokban meghatáro�ottakat vonat-
ko�tatni kell valamennyi érintett s�emélys�állító vas-
úttársaságra is.
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4.3  A VONATFORGALOM 
SZÜNETELTETÉSE ÉS MEGINDÍTÁSA

4.3.1  A mennyiben a forgalmi akadály előreláthatóan 
hoss�abb ideig tart, a� érintett TTFB a Kö�ponti Ope-
ratív Bi�ottság ho��ájárulásával a behava�ott pályán a 
forgalmat bes�ünteti. A Kö�ponti Operatív Bi�ottság, 
rendelke�ést ad a pályavasúti háló�ati főü�emirányító 
rés�ére a kapacitáskorláto�ás területéről és mértékéről. 
Ennek alapján a háló�ati főü�emirányító elvég�i a pá-
lyakapacitás-elos�tó s�erve�et és a� érintett vállalko�ó 
vasúti társaságok és társvasutak értesítését. A� utasok 
tájéko�tatása, a s�emélyfuvaro�ással kapcsolatos egyéb 
inté�kedések megtétele – a� érvényben lévő megálla-
podások alapján történik.

4.3.2 Amint a vasúti pálya járhatóvá válik a forgalmi 
vonalirányító a� irányítása alá tarto�ó állomások, va-
lamint a� érdekelt s�aks�olgálatok értesítése után a 
vonatkö�lekedést megindíthatja. A vonatforgalom fel-
vételéről a területi főü�emirányítónak a TTFB rés�é-
re, valamint a háló�ati főü�emirányítónak a Kö�ponti 
Operatív Bi�ottság rés�ére a�onnal jelentést kell tenni.

4.4  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.4.1  A TTFB pályafelügyelettel megbí�ott tagjának a 
kötelessége gondoskodni a hófúvásra és a keletke�ett 
hótorlas�okra vonatko�ó minden adat (időtartam, hó-
minőség, s�éljárás, hó keres�ts�elvények, időjárási és 
hőmérsékleti vis�onyok, stb.) feljegy�éséről, hogy a�ok 
a hófúvás elleni sikeres védelmi munkák jövőbeni ter-
veinek meghatáro�ásakor felhas�nálhatóak legyenek.

4.4.2  Hóvihar követke�tében tömegesen megrongáló-
dott ve�etékek, os�lopok helyreállításáho�, valamint a 
vonalon hóakadályok elhárításáho� és elakadt vona-
tok kis�abadításáho� s�ükséges s�emély�et rés�ére és 
a� egyéb ü�emeltetők ve�etékes távkö�lési háló�atot 
fenntartó s�emély�ete rés�ére – s�ükség s�erint fűthető 
kocsikkal – ü�emi vonatokat kell indítani.

A helyreállításho� kirendelt munkavállalók fel- és le-
s�állása végett – a forgalombi�tonsági előírások s�i-
gorú megtartása mellett – a munkavállalókat s�állító 
vonat megállítható a nyílt vonalon is. A vonat menet-
vonalának megrendelésére, kö�lekedtetése és a vona-
tok megállítása iránt a TTFB inté�kedik. A munkaügyi 
– munka-erőga�dálkodási, munkaerő-átcsoportosítási, 
munkaügyi ga�dálkodási, stb. – inté�kedések végrehaj-
tásánál figyelembe kell venni a vonatko�ó s�abály�a-
tokban előírtakat, valamint a MÁV Zrt. Kollektív S�er-
�ődésének idevonatko�ó rendelke�éseit.

4.4.3 A� uta�ókö�önség igényeinek figyelembevételé-
vel a várótermeket és váróhelyiségeket nyitva kell tar-
tani. A fűtőes�kö�ökkel ellátott váróhelyiségek fűtését 
a várótermeket és váróhelyiségeket ü�emeltetőnek kell 
biztosítania.

4.4.4 Hófúvások miatt feltartó�tatott s�emélys�állító 
vonatok utasainak ellátásáról, esetleges elhelye�éséről 
a TTFB dönt.

5.0  HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

5.1.  Ezen utasítással együtt kell kezelni az alábbi 
utasításokat

2005. évi CLXXXIII. törvényt Vasúti Törvény 5.§. 3. 
beke�dése s�erint 
E.101. s�. Utasítás 5. Rendkívüli hely�etben követendő 
eljárások  
D.1. s�. Utasítás 5. Figyelőőri s�olgálat 
47/2015. (XII. 4. MÁV Ért. 20.) EVIG s�. utasítás A 
MÁV Zrt. Munkavédelmi S�abály�ata, 
15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG s�. utasítást A fel-
ügyeleti iga�olványok, s�olgálati megbí�ólevelek, be-
lépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, has�ná-
latáról, a MÁV Zrt. ü�emi területén történő tartó�kodás 
rendjéről.

5.2. E�en utasítás hatályba léptetésével egyidejűleg a 
4/2015. (II.6 MÁV Ért 2.) EVIG utasítás. A téli idő-
járás alkalmával követendő eljárásról D.4 s�. utasítás 
hatályát ves�ti.”.

6. 0  HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

E� a� utasítás a kö��étételt követő napon lép hatályba.

7.0  MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

Függelékek
1. s�. függelék  Területi Téliforgalmi Rendelke-

zés
2. s�. függelék A téliforgalmi hókés�ültségi foko-

�atok ügyeleti (kés�enléti) s�ol-
gálata során teendő inté�kedések 
s�abályo�ása

3. s�. függelék  A munkahelyi hóügyelet ellátása, 
a� ügyeletes feladatai

4. s�. függelék A MÁV Zrt.-nél has�nálatos hóel-
takarító es�kö�ök, berende�ések 
alkalma�ási területei és működte-
tésük feltételei
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Mellékletek

1. s�. melléklet „MINTA”, Kimutatás a�okról a 
s�olgálati helyekről, ahol a külön-
bö�ő kés�ültségi foko�atok (I. II. 
III.) esetén a menetrendtől eltérő 
vonattalálko�ások nem engedé-
lye�ettek, illetve ahol a�okat bi�-
tosítani kell

2. s�. melléklet „MINTA” S�olgálati helyek fel-
sorolása, ahol erős hava�ás és 
hófúvás esetén vonatmegállítási 
tilalom van

3. s�. melléklet „MINTA”, Erős hava�ás, hófúvás 
esetén a� alábbi s�olgálati helye-
ken, illetve vágányain tilos kocsi-
kat leállítani

4. s�. melléklet „MINTA”, Hóeltakarításra igény-
be vehető MÁV- START Zrt. 
hóeltakarító es�kö�ei

5. s�. melléklet „MINTA” Váltófűtő berende�é-
sekkel ellátott váltók jegy�éke

6. s�. melléklet „MINTA” Rugós váltóval rendel-
ke�ő s�olgálati helyek felsorolása

7. s�. melléklet „MINTA” A ügyeleti s�olgálatba 
bevonhatók, elérhetőségek

8. s�. melléklet „MINTA” A rendkívüli időjárás 
és egyéb rendkívüli hely�et miatt 
kialakult hely�etjelentés öss�eál-
lításáho�

9. s�. melléklet „MINTA” Behava�ott vágányok 
fels�abadításának sorrendje

10. s�. melléklet „MINTA” Váltótis�títási léts�ám 
bi�tosításának meghatáro�ása

11. s�. melléklet „MINTA” Gyalogos felüljárók 
tisztántartása

12. s�. melléklet „MINTA” Fontosabb Telefons�á-
mok

13. s�. melléklet „MINTA” Utasok által has�nált és 
ü�emi területek hótakarítási tevé-
kenységek s�olgálati helyekre

Dávid Ilona sk.
elnök-ve�ériga�gató
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1. sz. függelék 
 
 

Területi Téliforgalmi Rendelkezés 
 

 
Tartalmazza a Pályavasúti területi igazgatóság, valamint a Pályavasúti területi igazgatóságokon belül 
működő különböző szakszolgálatok feladatait, a téli forgalom lebonyolításával kapcsolatban. A TTFR 
összeállítása a Területi pályalétesítményi osztály feladata. 

Tartalmi összeállítása: 

I. A területre vonatkozó általános rendelkezések (valamennyi szakágat érintően) 

II. Az egyes szakágak, MÁV -csoport tagjainak feladatai 

- Forgalmi szakmai terület 
- Pályalétesítményi szakmai terület 
- Biztosítóberendezési szakmai terület 
- Erősáramú szakmai terület 
- Távközlési szakmai terület 
- Ingatlan üzemeltetés és zöldterület karbantartási szakmai terület 
- MÁV–START Zrt. szakmai területe 

 
A felkészülési feladatoknál fel kell tűntetni a végrehajtás határidejét és felelősét! 

III. Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás   

Készítésére kötelezettek felsorolása 

A meghatározott szolgálati helyek vezetői kötelesek elkészíteni a Téliforgalmi Végrehajtási Utasítást, 
a területileg illetékes Forgalmi csomóponti főnökség, a Híd és alépítményi főnökség, a 
Pályafenntartási főnökség, a Távközlési főnökség, az Erősáramú főnökség, a Biztosítóberendezési 
főnökség, a Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási főnökség szakaszainak, egységeinek 
és a személyszállítás helyi képviselőinek bevonásával. 

Az elkészített végrehajtási utasításokat az illetékes pályavasúti területi igazgatósághoz kell 
felterjeszteni, melyeket a TTFB vezetője hagy jóvá. 

Tartalmi irányelvek meghatározása 

Meg kell határozni vonalanként a szolgálati helyeken (állomásokon, mrh., mh., nyíltvonali kiágazás, 
stb.) a minimális szolgáltatás mértékét, egyes készültségi fokozatoknál a vágányok és váltókörzetek 
hóeltakarításával kapcsolatos előírásokat, a területi megosztás alapelveit, a létszámelosztást, valamint 
a meghatározott létszám kiértesítésének módját. Tartalmaznia kell továbbá helyi téliforgalmi 
bizottságokat (összetétele, tagjai), a téliforgalmi időszakra való felkészülést elősegítő üzemszemlék 
vonatkozó szabályozásait, forgalomszabályozási rendelkezéseket, munkavédelmi és baleset-
megelőzési előírásokat, rendelkezésre álló technikai eszközök meghatározását, tárolását, MÁV 
kezelésű gyalogos felüljárók síkosság mentesítési és hóeltakarítási kérdéseinek szabályozását. 

A szolgálati helyeken külön kell szabályozni:  

A hótakarító eszközök, mentesítő anyagok (homok, salak, só és jégoldó anyagok) biztosítását, 
tárolását a környezetvédelmi előírások figyelembevételével, felelősök meghatározásával.  

1. sz. függelék
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A melegedő helyiségek kijelölését és vizsgálatát. (szálláshelyek, várótermek, öltözők, mosdók stb. 
helyiségek meghatározása) 

Az étkeztetés, melegítő ital és védőruha biztosításának módját.  

Az elkészített szabályozásban foglaltakról az érintett munkavállalókat parancskönyvi rendelkezés 
formájában kell tájékoztatni. 

A területi megosztás alapelve: 

Állomási és nyíltvonali útátjárók, kitérők, gyalogos felüljárók és a hozzá vezető utak hóeltakarítása és 
síkosság-mentesítése a Pályavasúti területi igazgatóságok szakmai szervezeteinek feladata. 

Állomások szintbeli átjáróinak (peronok megközelítésére szolgáló átjárók, szolgálati gyalogátjárók, 
régi „postai” átjárók, közforgalom elől elzárt un.”üzemi átjárók stb.), elsodrási határon belül történő 
hóeltakarítása és síkosság-mentesítése a pályalétesítményi szakmai terület feladata. 

Az utas peronok, járdák, előterek, lépcsők, le–feljárók, utasok által használt területek B+R és P+R 
parkolók hóeltakarítását és síkosság-mentesítését (önkormányzatok és vállalkozások bevonásával) a 
Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási osztályok feladata. 

Rakodó területek és a hozzá vezető utak hóeltakarítása és síkosság-mentesítése a használó/bérlő/ 
egyéb esetben megrendelésre Vállalkozó (Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási 
osztályok szerződéses partnere) feladata.  

Üzemi vágányok, sajátcélú vasúti pályahálózat hómentesítése az üzemeltetők kötelessége. 

A vágányokon áthaladó közlekedési utak hó- és síkosság-mentesítésének, takarításának a feladatait a 
mindenkori használó látja el. 

IV. A téli forgalom lebonyolítása (az Utasítás 2. sz. függelékében meghatározottak szerint) 

V. Mellékletek 

  1. sz. Kimutatás azokról a szolgálati helyekről, ahol a különböző hókészültségi fokozatok esetén a 
            menetrendtől eltérően vonattalálkozások nem engedélyezettek. 
  2. sz. Szolgálati helyek felsorolása, ahol erős havazás és hófúvás esetén vonatmegállítási tilalom van. 
  3. sz. Erős havazás, hófúvás esetén az alábbi szolgálati helyeken, illetve vágányain tilos kocsikat 
            leállítani. 
  4. sz.  Hóeltakarításra igénybe vehető MÁV- START Zrt. hóeltakarító eszközei. 
  5. sz.  Váltófűtő berendezésekkel ellátott váltók jegyzéke. 
  6. sz.  Rugós váltóval rendelkező szolgálati helyek felsorolása. 
  7. sz.  Pályavasúti területi igazgatóságon hó-ügyeletbe bevonhatók elérhetősége. 
  8. sz. Minta a rendkívüli időjárás és egyéb rendkívüli helyzet miatt kialakult helyzetjelentés 

összeállításához. 
  9. sz.  Behavazott vágányok felszabadításának sorrendje. 
10. sz. Váltótisztítási létszám biztosításának meghatározása szolgálati helyenként, fokozatonként. 
11. sz.  Gyalogos felüljárók tisztántartása szolgálati helyenként. 
12. sz.  Fontosabb telefonszámok, szolgálatok és elérhetőségek. 
13. sz.  Utasok által használt és üzemi területek hóeltakarítási tevékenységek állomásokra, 

megállóhelyekre vonatkozó területi szabályozása táblázatos kimutatása és helyszínrajzai. 
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A téliforgalmi hókészültségi fokozatok 
 ügyeleti (készenléti) szolgálata során teendő intézkedések szabályozása 

 
Alapszabály: 
Egy vonalszakaszon nem lehet több, különböző fokozatú készültség a forgalomkorlátozások 
különbözősége miatt. A vonalszakaszra mindig az aggályosabb készültségi fokozatot kell 
figyelembe venni.  Ezt az elágazó állomásokhoz kapcsolódó vonalszakaszokra is szükség szerint 
alkalmazni kell. 
A különböző készültségi fokozatnál felmerülő saját erős elhárítási munkákat az illetékes 
pályafenntartási illetve távközlő, erősáramú és biztosítóberendezési végrehajtási szolgálati helyeken 
az INKA vállalatirányítási rendszerben úgynevezett ’IP06 MÁV Üzemeltetés’ nem tervezett 
karbantartási rendelésfajtán kell rögzíteni vasúti pályán történő, illetve vasúti pálya mentén történő 
hómentesítési üzemeltetési tevékenységgel. A különböző készültségi fokozatnál egyedi esetekben 
felmerülő saját erős, vagy egyedi szolgáltatási megrendelés keretében végzett elhárítási munkákat az 
illetékes ingatlankezelési végrehajtási szolgálati helyeken az INKA vállalatirányítási rendszerben 
úgynevezett ’RE01 Üzemzavar, hibaelhárítási munkák – REFX’ karbantartási rendelésfajtán kell 
rögzíteni. 
 
A különböző készültségi fokozatnál az elhárítási munkákat, az alábbiak szerint kell végezni: 

Kezdődő havazás (0 fokozat): 

Teendő intézkedések: 
A szolgálati helyeken helyi előkészítő tevékenységgel a problémát meg tudják oldani. 

Ahol helyi intézkedések megtételére személyzet hiányában lehetőség nincs, ott a pályavasúti 
diszpécserek útján a megfelelő személyzet oda rendelésére intézkedni kell, a síkosság-mentesítést, 
hóeltakarítást, illetve a váltók tisztítását meg kell kezdeni. 

Az utasforgalmi és üzemi területeken a Vállalkozóknak a hóeltakarítási és síkosság-mentesítési 
feladatokat minden előzetes értesítés nélkül meg kell kezdeni. Esetleges nem teljesítés esetén, a 
síkosság mentesítési és hóeltakarítási (igényt) panaszt, kifogást a forgalmi személyzetnek jelezni kell 
a Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási főnökség hó ügyeletese felé. A ügyeletes 
köteles felhívni az érintett vállalkozó figyelmét a nem teljesítéssel kapcsolatosan és a prioritásoknak 
megfelelően a probléma azonnali feloldását meg kell kezdeni. 

I. fokozatú hókészültség: 

Általános követelmény, hogy a személyszállító és az ehhez szükséges egyéb vonatok forgalmát a 
menetrend előírásai szerint biztosítani kell a tehervonati közlekedés minimális korlátozásával. 
A vonatforgalom fenntartásában valamennyi szakterület munkavállalója köteles részt venni. 

Bevezetése: 
Bevezetése egy adott vonalszakaszra (területre), vonalra, vagy a Pályavasúti területi igazgatóság egész 
hálózatára történhet. 

2. sz. függelék
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A forgalmi csomóponti főnökségek, vagy az állomás, pályafenntartási/hidász szakasz vezetője, vagy 
megbízottja, esetlegesen a Helyi Téliforgalmi Bizottság kezdeményezheti és az érintettek 
egyetértésével vezetheti be az alábbiak figyelembevételével. 

Az I. fokozatú készültség bevezetését a Forgalmi csomóponti főnökség vagy az állomás vezetője 
(megbízottja), minden esetben köteles jelenteni a forgalmi vonalirányító felé, egyidejűleg értesíteni 
kell a pályavasúti diszpécsert is. A forgalmi vonalirányító és a pályavasúti diszpécser 
kezdeményezésére a területi főüzemirányító javaslata alapján a Pályavasúti területi igazgatóság 
ügyeletes vezetőjének hozzájárulásával vezethető be. 

Az értesítéseket helyileg kötelesek megszervezni. Az értesítéseket a pályavasúti diszpécser adja ki 
írásban és a területi főüzemirányító rendelkezése alapján gondoskodik a Pályavasúti területi 
igazgatóság hóügyeletes munkatársának és az Ingatlan és zöldterület üzemeltetési és karbantartási 
osztály diszpécseri szolgálatának értesítéséről. 

Az állomás vezetője vagy megbízottja – a forgalmi vonalirányító útján – köteles tájékoztatni az 
illetékes Pályavasúti területi igazgatóság hóügyeletesét az elhárítást irányító külszolgálati ügyeletes 
személyéről. 

Az önkormányzatok által üzemeltetett utasforgalmi területek esetében az elrendelt hó fokozatokról 
történő értesítési kötelezettségeket a TTFR-ben kell szabályozni.  

Az elrendelt fokozatról történő értesítést, az Önkormányzati megállapodásban rögzített 
kapcsolattartók továbbá egyéb helyszíneken a takarítást végző Vállalkozók felé a Területi 
igazgatóságok Ingatlankezelési és zöldterület karbantartási főnökségek hó ügyeletese végzi. 

Az elhárításhoz szükséges többlet létszámmal kapcsolatos irányítási és szervezési feladatokat az 
illetékes pályafenntartási szakasz végzi. 

Az I. fokozatú készültség bevezetéséről egy vagy több vasútvonalra a Pályavasúti területi 
igazgatóságok, valamint a terület hálózatára – az állomásokról kapott információk, adatok alapján – az 
illetékes területi hóügyeletes intézkedik. Az I. fokozatú hókészültség bevezetését a Forgalmi főosztály 
Üzemirányító központ hálózati főüzemirányítója, valamint a MÁV-START Zrt. hálózati 
személyszállítási és vontatási főirányítója részére is jelenteni kell. 

Országos havazás esetén a Központi Operatív Bizottság a teljes vasúthálózatra I. fokozatú 
készültséget vezethet be. 

Készenléti szolgálat: 
A pályafenntartási szakaszokon, illetve a Pályavasúti területi igazgatóságokon a hóügyeleteseknek 
meg kell kezdeni a készenléti szolgálatot.  

Teendő intézkedések: 
A szükséges teendőkről a forgalmi vonalirányítók és a pályafenntartási főnökségek hóügyeleteseinek 
információi alapján a területi főüzemirányító, a pályavasúti diszpécser és a Pályavasúti területi 
igazgatóság hóügyeletese folyamatosan konzultál és hozza meg a szükséges intézkedéseket. 

A HLS hóolvasztó berendezéseket mozdonnyal és személyzettel el kell látni. A kijelölt mozdonyokra 
a megrendelés alapján hókotrókat fel kell szerelni, a hómarókat üzemkész állapotba kell helyezni, és 
biztosítani kell rájuk a személyzetet. 

Az I. fokú készenlét bevezetése nem jelenti automatikusan az osztott munkaidő felfüggesztését. Az 
osztott munkaidő felfüggesztésére külön, csoportos e-mail útján a területi főüzemirányító jogosult. 

A vontatójárműveknél a fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket azonnal be kell vezetni (fék-, 
levegőellátás, tető-, áramszedő vizsgálat, stb.). 
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A személykocsi és javítóműhelyi szolgálatot meg kell erősíteni. 

Az alállomási, illetve a kijáró vágányok azonnali és teljes felszabadítását el kell végezni. 

A felsővezetékes üzemeltetés, valamint a biztosítóberendezési szakszolgálat készenléteit meg kell 
erősíteni. 

Az esetleges hófúvásos pályarészek figyelemmel kísérése a mozdonybeutazást tartó pályafenntartási 
szakaszok feladata. A hófigyelés a forgalombiztos közlekedés biztosítéka, illetve a tervszerű 
hómentesítés szervezésének az alapja. Mindehhez az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján az 
előrejelzéseket a várható havazásra, illetve a hó mennyiségére vonatkozóan figyelemmel kell kísérni. 
A hóolvasztó gépek és vegyi anyagok rendelkezésre állását, hozzáférhetőségét biztosítani kell, 
üzemben kell tartani, gondoskodni kell a váltók kenéséről. 

Vontató járműkarbantartó telephelyeken a mozdony ki- és bejárási lehetőséget legalább egy 
vágányúton biztosítani kell.  

Az állomási vágányrészeken, kitérőkben a pályás és forgalmi szolgálat feladata, telephelyen belül 
pedig az üzemeltető feladata a vágányút hótól való takarítása. 

Személyzet nélküli szolgálati helyeken, ahol a rugós váltók fűtése nem megoldott, a váltók hótól való 
takarítása az illetékes pályafenntartási szakaszok feladata. 

Az utasforgalmi területek síkosság-mentesítését, az igénybe vett vállalkozónak, a kitérők és a 
gyalogos felüljárók hóeltakarítását, tisztítását MÁV Zrt. valamennyi érintett szervezeti egységének 
külön értesítés nélkül meg kell kezdeni.  

I. fokozatú hókészültség esetén a kiadott vágányzári- és feszültségmentesítési rendeleteket felül kell 
vizsgálni, szükség esetén vissza kell vonni. 

Amennyiben a havazás megszűnése nem várható, és a vonatforgalmat nem lehet az I. fokozatú 
hókészültségnek megfelelően fenntartani, a szolgálati vezetőknek, valamint a Pályavasúti 
területi igazgatóságok pályalétesítményi-ügyeleteseinek kezdeményezni kell – az illetékes TTFB 
felé – a II. fokozatú hókészültség bevezetését. 

II. fokozatú hókészültség: 

Bevezetése: 
A területi szakmai osztályok-, főnökségek vezetői, vagy megbízottjaik, a területi hóügyeletesek, 
valamint az illetékes területi főüzemirányító kezdeményezésére, egy-egy vonalra, vonalszakaszra 
vagy a Pályavasúti területi igazgatóság egész hálózatára a II. fokozatú hókészültséget a TTFB vezetője 
rendeli el. A II. fokozatú hókészültség bevezetéséről a Területi pályalétesítményi osztály, kimutatható 
módon e-mailben vagy fax útján köteles gondoskodni. A II. fokozatú hókészültség bevezetését az 
Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes, és a Központi Operatív Bizottság vezetője felé is jelenteni kell, 
továbbá egyidejűleg értesíteni kell az Ingatlan és zöldterület üzemeltetési és karbantartási osztály 
diszpécseri szolgálatát, az Üzemirányító központ hálózati főüzemirányítóját, valamint a MÁV-
START Zrt. hálózati személyszállítási és vontatási főirányítóját. 

Ügyeleti szolgálat: 
A Területi Téliforgalmi Rendelkezésben valamennyi szakszolgálat részéről kijelölt végrehajtási 
egységeknél vezetői szintű készenléti szolgálatot kell elrendelni. A védekezési munkálatokat a helyi 
(telephelyi) szervezeti egység vezetői kötelesek irányítani. 

A Pályavasúti területi igazgatóság Területi pályalétesítményi osztálya biztosítja a területi hó-ügyeleti 
szolgálatot, akinek a Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási főnökség hóügyeletese 
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jelentést ad. A területi hóügyeletes köteles állandó kapcsolatot tartani a rendkívüli helyzeteket kezelő 
irányítóval (központi hóügyeletessel). 

A külszolgálatok Helyi Téliforgalmi Bizottsága, a Pályavasúti területi igazgatóságok, illetve a Területi 
Téliforgalmi Bizottságok megkezdik koordinációs tevékenységüket. 

Amennyiben szükséges, a  Központi Operatív Bizottság is megkezdi működését. 

Teendő intézkedések: 
Kétvágányú pályákon ki kell jelölni azokat az állomásokat, ahol az állomás egyik végén váltóállítási 
lehetőséget kell biztosítani, míg a másik oldalon párhuzamos vágányutat kell beállítani. 
Az állomásokon minimum az átmenő fővágányokon történő közlekedést biztosítani kell. A 
Téliforgalmi Végrehajtási Utasításban meghatározott állomásokon a vonatkeresztezéseket meg kell 
tiltani. 

Konkrét intézkedéseket kell megvalósítani arra az esetre, amikor a rendkívüli havazás miatt az 
ingavonati közlekedés biztonsági okok miatt nem tartható fenn. Ilyen esetben a váltóállítási 
nehézmények és más okokból is csökkenő fejpályaudvari kapacitásból adódó vonattorlódás 
mérséklésére egyes személyszállító vonatok csak a kijelölt állomásokra érkeznek, és onnan indulnak. 

Az utazóközönség tájékoztatása a megváltozott személyforgalomról a szolgálati helyeken élőszóban, 
az állomások hangosbemondóin, hirdetményeken, a MÁVINFORM–on, tömegkommunikációs 
eszközökön, az interneten, valamint a Közforgalmú vasúti menetrendkönyvben megjelölt információs 
elérhetőségeken keresztül folyamatosan történik. A kommunikációra különösen nagy hangsúlyt kell 
fektetni, egyértelmű információt kell közölni a hópihe jellel ellátott vonatok közlekedéséről. (Pl. Adott 
napon közlekedő vonatok közül csak a hópihe jellel ellátottak közlekednek.) 

II. fokozatú hókészültség esetén kiadott vágányzári- és feszültségmentesítési rendeleteket és a 
biztosítóberendezés kikapcsolási engedélyeket felül kell vizsgálni, szükség esetén vissza kell vonni.”  

Az áruszállítást a Területi Téliforgalmi Bizottságok javaslatai alapján, a Központi Operatív Bizottság 
rendeleteinek figyelembevételével kell lebonyolítani. 

Ha a lehullott hó magassága, illetve az útátjárókban összetömörödött fagyott hó nem teszi lehetővé az 
elől haladó vezérlőkocsival történő közlekedést, akkor az ingaszerelvények vezérlőkocsijai elé 
vonómozdonyt kell biztosítani. Ha a körülmények nem teszik lehetővé a körüljárást, (pl. 
fejpályaudvar), akkor az ingaszerelvény mindkét végét mozdonnyal kell ellátni.  
A váltóállítási lehetőségeket az alábbiak szerint kell biztosítani: 
Személyszállító vonatokat indító állomásokon a vonatok vágányútjaiban – és a személyvonatok 
szerelvényeit tároló vágányoknál – az érintett váltókat állíthatóvá kell tenni. 

Nyíltvonali pályaelágazásokban ki kell jelölni azt az irányt, ahol a vonatközlekedést biztosítani kell. 
Ennek meghatározásáért az illetékes területi főüzemirányító felelős.  

A nyíltvonali szolgálati helyeken, amennyiben a vonatforgalom indokolttá teszi, a szükséges 
létszámot biztosítani kell. 

A kiemelt fontosságú árufeladási- és kiszolgálási helyeken a kiszolgáláshoz szükséges váltók állítását 
legalább egy vágányúton biztosítani kell. 

Ha az időjárási viszonyokban - az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közölt előrejelzések 
alapján - további rosszabbodás, valamint a vonatforgalom lebonyolításában további nehézmények 
várhatók, fel kell készülni a III. fokozatú hókészültség (rendkívüli állapot) bevezetésére. 
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III. fokozatú hókészültség (rendkívüli állapot) 

Bevezetése: 
A Központi Operatív Bizottság vezetője a Területi Téliforgalmi Bizottságok vezetőinek 
jelentései és javaslatai alapján rendelkezik a III. fokozatú hókészültség (rendkívüli állapot) 
bevezetésére. 
A III. fokozatú hókészültség bevezetéséről, az érintettek értesítéséről a hálózati főüzemirányító 
gondoskodik, egyidejűleg értesíti a MÁV-START Zrt. hálózati személyszállítási és vontatási 
főirányítóját. 

Ügyeleti (készenléti) szolgálat: 
A végrehajtási egységeknél, a Pályavasúti területi igazgatóságoknál, folyamatos, vezetői szintű 
ügyeleti (készenléti) szolgálatot kell tartani. A végrehajtási egységek, Pályavasúti területi 
igazgatóságok és szakmai területek kijelölt vezetői folyamatos ügyeleti szolgálatot látnak el a 
központi – illetve a Területi Téliforgalmi Bizottságokban. 
Teendő intézkedések: 
A III. fokozatú hókészültség bevezetéséről a rendkívüli helyzeteket kezelő irányító köteles értesíteni 
az érintetteket a Pályavasúti területi igazgatóságok hóügyeletesét, az érintett vállalkozó vasúti 
társaságokat és a vasúti pályakapacitás elosztását végző szervezetet.  

A Központi Operatív Bizottság folyamatosan végzi feladatát. A teendő intézkedéseket és a szükséges 
döntéseket az adott helyzettől függően hozza meg. Rendkívüli állapot idején a korlátozott számú, 
meghatározott viszonylatú személyszállító- és tehervonatok közlekedtetése a Központi Operatív 
Bizottság döntése alapján, operatív módon történik.  

Az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, élőállatok, kiemelt energiahordozók rendeltetési helyre 
történő szállítását biztosítani kell. 

Rendkívüli időjárási viszonyok esetén, a MÁV Zrt. területén külső vállalkozók által folytatott 
munkavégzésekre vonatkozóan - kivéve a hóeltakarítást és síkosság mentesítést - a Központi Operatív 
Bizottság korlátozó intézkedéseket hozhat, esetenként a munkavégzést felfüggesztheti. 

Munkaerő igénybevétele: 
Rendkívüli állapot esetén – a lehetőségek függvényében – valamennyi nem MÁV munkavállaló (helyi 
önkormányzat-, polgári védelemi szövetség-, katasztrófavédelem által biztosított, stb.) munkaerőt 
igénybe kell venni a váltók és vágányok tisztítására. A zord időjárás okozta akadályok leküzdésére 
valamennyi munkavállalót mozgósítani lehet, az orvosi alkalmasságuk figyelembevételével. Ebben a 
hókészültségi fokozatban különös jelentőséggel bír a hóeltakarításban résztvevők teával, élelemmel 
történő ellátása, pihenésükhöz készenlétes helyiségek biztosítása. A munkaerő igénybevétele során 
kiemelt figyelemmel kell lenni a Kollektív Szerződés 1/A. számú mellékletében és Helyi 
Függelékében meghatározott hideg környezetben végzett munka munkaszervezési 
intézkedéseire, valamint a Munkavédelmi Szabályzat és a Helyi Függelékei rendelkezéseire. 
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A munkahelyi hóügyelet ellátása, 
az ügyeletes feladatai 

 
Külszolgálatnál (szolgálati helyeken): 
Ha a kezdődő havazás a szolgálati helyen a vonatforgalom lebonyolításában zavart vagy váltóállítási 
nehézményt okoz, munkaidejében a szolgálati hely vezetője, munkaidején kívül az általa megbízott 
munkavállaló köteles a vonatforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedéseket 
megtenni. (UTASFORGALMI területek síkosság mentesítésének elmaradása esetén annak 
bejelentését, egyközpontos állomásokon a hóeltakarítási, váltótisztítási igény bejelentését. A szolgálati 
helyen rendelkezésre álló igénybe vehető munkavállalókkal a hóeltakarítást, váltótisztítást meg kell 
kezdeni.) 

I. fokozatú hókészültség bevezetése után a Területi Téliforgalmi Rendelkezésben megjelölt szolgálati 
helyeken, pályafenntartási szakaszokon a hóügyeletesek elkezdik működésüket. A hóügyeletesi 
szolgálatot külön rendelkezés alapján kell végezni, melyet a Területi Téliforgalmi Rendelkezésben 
kell szabályozni. 

II. és III. fokozatú hókészültség idején folyamatos vezetői szintű készenléti szolgálatot kell ellátni. 
Folyamatos vezetői ügyelet ellátásának helyét a Téliforgalmi Végrehajtási Utasításban kell 
szabályozni. 

Feladataikat az Utasítás 2. sz. függelékében, valamint a Területi Téliforgalmi Rendelkezésben 
leszabályozottak szerint kötelesek végezni. 
Pályavasúti területi igazgatóságoknál: 
I., II. és III. fokozatú hókészültség esetén a Területi pályalétesítményi osztály hóügyeletese (területi 
hóügyeletes) és a Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási főnökség hóügyeletese teljesít 
szolgálatot. 

A Pályafenntartási főnökség munkahelyi készenléti szolgálatot ellátó munkavállalóinak folyamatos 
tájékoztatási kötelezettsége van a felügyelt területekről. 

A bevezetést/döntést követően a területi főüzemirányító I. II. és III. fokozatú hókészültség esetén 
köteles a készenléti szolgálatot ellátó munkavállalók értesítéséről gondoskodni. A II és III. fok estén a 
Területi pályalétesítményi osztály területi hóügyeletese köteles ügyeleti szolgálatot megszervezni. A 
hóügyeletes akadályoztatása esetén, az illető osztály vezetője köteles a helyettesítésről időben 
gondoskodni. A II. és III. fokozatú hókészültség esetén a hóügyeletes szolgálati helye: a területileg 
illetékes Forgalomirányítási csoport.  

A központi hóügyeletesi feladatot a rendkívüli helyzeteket kezelő irányító látja el. 
A területi hó ügyeletes általános feladatai, I. II. III. fokozatú hókészültség esetén 

− Folyamatosan tájékozódik a rendkívüli eseményekről és időjárási körülményekről. 
− Kapcsolatot tart a területileg illetékes főüzemirányítóval, a Pályavasúti területi igazgatóság 

szakmai ügyeleteseivel és a vállalkozó vasúti társaságok kapcsolattartóival.  
− Koordinálja az elhárítás feladatait a Területi Téliforgalmi Bizottság döntése alapján. 
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− Szükség esetén intézkedik a magasabb készültségi fokozat bevezetése iránt, illetve amennyiben az 
időjárási viszonyokban és a vonatforgalom zavartatásában kedvezőbb körülmény áll elő, 
kezdeményezi a készültségi fokozat mérséklését. 

− Koordinálja a végrehajtó egységek, szolgálati helyek ügyeleteseinek tevékenységét. 
− Figyelemmel kíséri a Téliforgalmi Végrehajtási Utasításokban szabályozottak betartását. 
− Az ügyeleti szolgálat során bekövetkezett rendkívüli eseményekről és a rendkívüli időjárási 

helyzet alakulásáról 0:00, 8:00, 12:00, 15:00 és 21:00 órakor jelentést tesz a rendkívüli helyzeteket 
kezelő irányító részére. 

− A szolgálata során a bekövetkezett eseményekről írásos napi jelentést köteles készíteni. A jelentést 
a követő nap reggel 5.00 óráig kell összeállítani. A TTFB ügyvezető teendőit ellátó Területi 
pályalétesítményi osztály hóügyeletesének kell a jelentést az Üzemirányító központ rendkívüli 
helyzeteket kezelő irányítója részére elektronikus levelezés útján megküldeni a 8. sz. melléklet 
szerinti minta alapján. (A hiteles és korrekt tájékoztatás érdekében a jelentést tevő hóügyeletes 
munkáját a jelentés összeállításakor a vállalkozó vasúti társaságok kapcsolattartói, a 
főüzemirányítók, a forgalmi vonalirányítók, és a műszaki diszpécseri szolgálatok kötelesek 
aktuális információkkal elősegíteni az adatszolgáltatást) 
Pályavasúti területi igazgatóság összesített helyzetjelentésének határidőre történő leadásáért és az 
abban foglalt adatok helyességéért, a jelentést összeállító hóügyeletes tartozik felelősséggel.  

A központi hóügyeletes általános feladatai II. és III. fokozatú hókészültség esetén 

− Folyamatosan tájékozódik a rendkívüli eseményekről és időjárási körülményekről. 
− Intézkedéseivel részt vesz a forgalmi zavarok elhárításában. 
− Kapcsolatot tart a területi hóügyeletesekkel. 
− Informálódik és felügyeli a téliforgalmi utasításokban, rendelkezésekben szabályozottak 

betartását. 
− A Központi Operatív Bizottság rendelkezéseinek megfelelően koordinálja a területi ügyeletesek 

tevékenységét. 
− A területi jelentések alapján írásos jelentést készít a rendkívüli eseményekről az Üzemeltetési 

vezérigazgató-helyettes részére, illetve külön rendelkezés alapján a felügyeletet ellátó felettes 
szervezetek részére. 
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A MÁV Zrt.-nél használatos hóeltakarító eszközök, berendezések alkalmazási területei és 
működtetésük feltételei 

 

Villamos váltófűtő berendezés: 
A villamos váltófűtés átlagos téli időjárás esetén a váltó hó- és jégmentesítésére és a csúcssínek 
lefagyásának megakadályozására szolgál. Rendkívüli téli időjárási körülmények között (pl. erős 
hófúvás) előfordulhat, hogy az üzemszerűen működő váltófűtő berendezés megfelelő kezelése 
ellenére a váltófűtés a csúcs- és tősínek közül nem tudja kellően a folyamatosan felgyülemlő havat 
„kifűteni”. Ebben az esetben kézi munkaerő igénybevétele lehet szükséges a kitérők hó- és 
jégmentesítéséhez. 

Azokon az állomásokon, ahol ilyen berendezés van, a Területi Téliforgalmi Bizottság köteles 
elkészíttetni és kiadni a villamos váltófűtő berendezés kezelési utasítást, amely részletesen tartalmazza 
a berendezés leírását, kezelését. 
A 25 kV-os oszloptranszformátor állomás és a 230 V-os elosztóhálózat, a Pályavasúti területi 
igazgatóság Területi távközlő, erősáramú és biztosítóberendezési osztály illetékes szervezeti 
egységének állagában van, aki a javításáról, karbantartásáról gondoskodik. 

A váltófűtő berendezés próbaüzemeltetését minden év szeptember 1. és október 15. között kell 
elvégezni. Azon váltófűtő berendezések esetében, amelyek a forgalmi szolgálat részére 
üzemállapotukról visszajelzéssel nem rendelkeznek, a váltófűtő berendezések üzemkész állapotáról a 
havazás várható időpontja előtt bejárás során meg kell győződni, szükség esetén bekapcsolásukat el 
kell végezni, a meghibásodásuk elhárításáról gondoskodni kell. 

A váltófűtő transzformátorokat 25 kV-os oldalról minden évben, a téli felkészülés kezdetén be kell 
bekapcsolni és április 15-én kell kikapcsolni. Ezen időszakon kívül be kell kapcsolni az állomás 
kérésére 0 C körüli eső, havas eső, ónos eső időtartamára vagy havazás esetén. Azon váltófűtő 
berendezések esetében, amelyek lopás, rongálás miatt fokozottan veszélyeztetett helyen vannak, 
vagyonvédelmi ok miatt a váltófűtő transzformátorokat nem kell kikapcsolni. 

Nem lehet kikapcsolni azokat a váltófűtő transzformátorokat, amelyek más szakág berendezéseinek 
villamos energiaellátását is biztosítja (pl. biztosítóberendezés tartalék betáplálás). Ebben az esetben a 
transzformátor állomás betáplálási főelosztó szekrényében (transzformátor szekunder elosztó 
szekrény) a váltófűtési leágazás kapcsolókészüléke segítségével kell a váltófűtő berendezések 
kikapcsolását elvégezni. 

A váltófűtő berendezéssel felszerelt váltókon bármilyen jellegű munkavégzés csak a forgalmi 
szolgálat engedélyével, a váltófűtő berendezés kikapcsolt állapotában végezhető. Ha a váltófűtő 
berendezés ki és bekapcsolását nem a váltót felügyelő forgalmi munkavállaló végzi, akkor a váltófűtés 
kapcsolását végző munkavállaló köteles a ki- és bekapcsolásról előzetesen értesíteni a forgalmi 
munkavállalót!  

Bármely más munkavégzés esetén a fűtőberendezés kikapcsolása szükséges. 
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A forgalmi irodából való kikapcsolhatóság kiépítéséig a kikapcsolást el tudja végezni a helyszínen az 
Erősáramú főnökség illetékes munkavállalója. A váltófűtést tápláló transzformátor kikapcsolható az őt 
tápláló felsővezetéki berendezés szakasz kikapcsolásával is, a villamos üzemirányító elektrikus által.  

Az állomási szemléken, állomásbejárások alkalmával a váltófűtő berendezések állapotát 
szemrevételezéssel ellenőrizni kell, a hiányosságot, valamint a meghibásodásokat a területileg 
illetékes erősáramú szakszolgálatnak be kell jelenteni.  

A próbaüzem során felmerült, jegyzőkönyvezett hiányosságokat az aktuális karbantartási 
szerződésben foglalt határidő szerint el kell hárítani. 

A villamos váltófűtő berendezéssel ellátott váltóknál hőlégsugaras hó- és jégmentesítést nem szabad 
alkalmazni. 

Gázüzemű váltófűtő berendezés: 
A gázüzemű váltófűtő berendezés a váltó hó- és jégmentesítésére, a csúcssínek lefagyásának 
megakadályozására szolgál. Azokon az állomásokon, ahol ilyen berendezés létesül, a Területi 
Téliforgalmi Bizottság köteles elkészíttetni és kiadni a „Gázüzemű váltófűtő berendezés Üzemeltetési 
Utasítás”-át, amely részletesen tartalmazza a berendezés leírását kezelését, karbantartását.  A 
gázüzemű váltófűtő berendezések karbantartását a pályafenntartási szakaszok végzik, illetve 
végeztetik. 

Betáplálás szerint három rendszer üzemelhet: propángáz palackos, propángáz kistartályos, vagy 
vezetékes földgáztáplálású rendszer. A tél beállta előtt biztosítani kell a palackok, illetve a 
kistartályok teljes töltöttségét. A palackok, kistartályok cseréje, feltöltése a pályafenntartási szakasz 
feladata. A feltöltést propángázzal kell elvégezni. Üzemeltetési időszakban a palackok, kistartályok 
töltöttségi állapotát hetenként ellenőrizni kell. A palackokat 3 évenként be kell szállítani 
nyomáspróbára a gázszolgáltatóhoz. 

A váltófűtő berendezés távvezérelt fűtést biztosít, be- és kikapcsolását az állomás munkavállalói 
kizárólag a szolgálati helyeken elhelyezett kapcsolódobozokon lévő kapcsolókkal végzik. A fűtés 
bekapcsolására a szolgálatot teljesítő forgalmi munkavállaló jogosult. Kezelését az 
energiatakarékosság figyelembevételével az „Állomási Végrehajtási utasítás”-ban kell szabályozni. A 
váltófűtő berendezéssel felszerelt váltókon bármilyen jellegű munkavégzés csak a forgalmi szolgálat 
engedélyével, a váltófűtő berendezés kikapcsolt állapotában végezhető, a pályafenntartási szakaszok 
által biztosított szakközeg jelenlétében. Az állomási szemléken, állomásbejárások alkalmával a 
váltófűtő berendezések állapotát szemrevételezéssel ellenőrizni kell, a hiányosságot az állagban tartó 
felé jelezni kell. A gázüzemű váltófűtő berendezéssel ellátott váltóknál hőlégsugaras hó- és 
jégmentesítést nem szabad alkalmazni. 
Hó- és jégolvasztó gépek (HLS): 
A hó és jégolvasztó gép (továbbiakban: HLS) az állomási váltók hó- és jégmentesítésre szolgál. A 
HLS gépeket minden év október 15-től a következő év április 15.-ig a kijelölt helyen és vágányon a 
110964/1985 sz. végrehajtási utasításban meghatározott tárolási helyzetben kell tartani. Amennyiben a 
HLS gép alkalmazása szükségessé válik, annak hatékony felhasználására felelős pályamestert, a gép 
működtetésénél jelenlévő munkavállalót az állomás területén való közlekedtetés és alkalmazási 
feltételeinek biztosítására felelős forgalmi munkavállalót, az állomás vezetője köteles biztosítani. A 
gép működtetéséhez szükséges mozdonyt és mozdonyvezetőt, a HLS gépkezelő személyzetét a 
gépészeti szakmai terület köteles biztosítani megrendelés alapján. A HLS gépet csak olyan személy 
kezelheti, aki a berendezés működését ismeri, a kezelési – biztonsági előírásokból vizsgát tett és 
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. A pályamester feladata megszervezni a hó- és jégmentesítő 
munkát, míg a jelenlévő pályafenntartási szakasz és biztosítóberendezési szakasz munkavállalója 
köteles a helyszínen irányítani, ellenőrizni azt, különös tekintettel a keletkező hőhatások káros 
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következményeinek megelőzésére és elhárítására. Biztosítóberendezési szakasz munkavállalójának 
felügyelete mellett a HLS az állomások területén bárhol munkába állítható, kivéve azokat az átmenő 
vágányokat, ezekben fekvő kitérőket, melyeknél sugárzó kábel van elhelyezve, illetve a villamos vagy 
gázüzemű fűtéssel felszerelt váltóknál. Továbbá tilos a fordítókorong, vasúti járműmérleg, tűz- és 
robbanásveszélyes anyagok tárolására használt helyek, olajjal szennyezett vágányrészek mellett 
működtetni.  

Az üzemirányító szakszolgálat kijelölt felelősének a gépészeti szakmai területtel egyetemben a 
Pályavasúti területi igazgatóság megrendelése alapján a HLS gép mozgatásához, működtetéséhez 
dízel vagy villamos mozdonyt és mozdony személyzetet kell biztosítani.  

A HLS gépek működtetésére a 408, 418, 448-5, 628 sorozatú dízellmozdonyok, valamint a 431, 460, 
630 sorozatú villamos mozdonyok alkalmazhatók. A forgalmi szakszolgálat kijelölt felelősének kell a 
vonatforgalom biztosítása és az állomási technológia figyelembevétele alapján a kitérőkben, a 
vágányokban szükséges hó- és jégolvasztási munkák sorrendjét meghatározni, továbbá a 
rendelkezésének megfelelően kell a hóolvasztó egységet az üzemelés megkezdésétől, annak 
befejezéséig közlekedtetni. A gépet az állomás, helyi adottságának megfelelően kell rákapcsolni a 
mozdonyra úgy, hogy két vezetőállásos mozdony esetén is a gép kezelője és a mozdonyvezető 
olvasztás közben a homlokablakon keresztül tudja figyelni az üzemelő HLS gépet, a váltót 
(váltókörzetet) és a mozgást szabályozó jelzőket, jelzéseket. Nyíltvonalon ki vonulás (szállítás) 
közben a HLS gépet minden esetben vontatott menetben kell továbbítani, engedélyezett sebessége 
legfeljebb 40 km/h állomáson, ha a mozdony tolja a gépet a legnagyobb sebesség 15 km/h, de 
behavazott, nem megfigyelhető vágányon csak olyan sebességgel szabad a mozgást végezni, hogy 
váratlan akadály esetén is biztonságosan meg lehessen állni. Behavazott vágányon HLS gépet tolni a 
sínkoronától mért, legfeljebb 25 cm laza hó-magasságig szabad. A gépet összezárt és az erre 
kialakított lánccal biztosított fúvócsövekkel kell szállítani. 

Hó- és jégolvasztás közben a sebességet úgy kell szabályozni, hogy az 5-7 km/h legyen, de a jel-
feladó kábelrendszer közelében nem csökkenhet 3 km/h alá. Ilyen helyen megállni csak a lángok 
kioltása után szabad. Begyújtott főlánggal üzemelő gép 10 méteres körzetében tartózkodni szigorúan 
tilos! Ha csak a gép, gyújtó égői működnek, a kezelő személyzeten kívül a homlokoldal felől 
megközelíteni legfeljebb 10 méterre szabad. A gépet szigorúan tilos fordítókorong, vágányhídmérleg, 
tűz- és robbanás veszélyes anyagok tárolására használt helyek, üzemanyagtöltő- és átfejtő állomások, 
olajjal erősen szennyezett vágányrészek és sugárzó kábeleket tartalmazó vágányszakaszoknál 
működtetni, valamint az utóbbi esetben működő gyújtólánggal huzamosabb ideig (1-2 mp) ott 
tartózkodni. 
Hómarók 
Az UNIMOG (továbbiakban UM) 200-as pályaszám-csoportba tartozó járművekhez VF3 típusú nagy 
teljesítményű hómaró tartozik. A gép kifejezetten vonali hóeltakarítási célokat szolgál. 
Hóeltakarításkor a hóakadály magasságától és a hó minőségétől függően a kiszórási távolságot úgy 
kell szabályozni, hogy a legnagyobb kiszórási teljesítmény legyen elérhető. Ennek biztosítása 
érdekében mindenkor űrszelvényen kívül, de minimális távolságra kell a havat kiszórni. Eltakarítás 
közben kialakuló hósugarat tilos személyekre, épületekre és olyan hely felé irányítani, amelyekben a 
hóban levő esetleges idegen anyagok kárt okozhatnak. Villamosított vonalon végzett hóeltakarításnál 
a felsővezetéket minden esetben feszültség-mentesíteni kell. 

Vonali hóeltakarításnál az oldalszárnyakat a hómennyiségnek megfelelően ki kell nyitni, és nyitott 
helyzetben rögzíteni. Nyitott oldalszárnyakkal űrszelvénybe nyúló létesítmény mellett elhaladni, 
raktári vágányra járni szigorúan tilos! Felemelt maróhengerrel végzett munkánál helyismerettel 
rendelkező pályafenntartási szakasz munkavállalója köteles megfelelő jelzésekkel a mozgásokat 
szabályozni, és minden vonatkozásban segíteni a hómaró vezetőjének munkáját. Ha a nyílt vonalon a 
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hóakadály magassága a 2 m-t meghaladja, a hóeltakarítást csak akkor lehet megkezdeni, ha a 
szomszédos állomás forgalmi szolgálattevője és a járműszemélyzet között jól működő távközlési 
kapcsolat van. 
Mozdonyra szerelt hókotró 
A mozdonyra szerelt hókotrók legfeljebb 70 cm laza hómagasságig a pálya szabaddá tételére és az 
egyes mozdonytípusokra előírt magasságú és hosszú egybefüggő hóakadályok áttörésére alkalmasak. 
Mélyebb bevágásokban csak rövidebb akadályok áttörésére alkalmazhatók. Baleset és üzemi zavarok 
elkerülése céljából olyan bevágásban szabad munkába állítani, amelynél a hó magassága közel 
egyforma. Ívben csak olyan hóakadályok áttörését szabad megkísérelni, amelynél a külső sínszál felől 
a hó legfeljebb 30 cm-rel vastagabb. Ha a hóréteg 4-5 m-nél nagyobb hosszban a belső sínszál felől 
vastagabb, akkor kisiklás következhet be. Kétvágányú pályán fontos, hogy a hókotró menet legalább 
30-35 km/h sebességgel haladjon, mert csak ez esetben szórja a havat nagyobb távolságra és a már 
megtisztított vágány beszórása így kerülhető el. Kétvágányú pályán úgy kell a hóeltakarítást ütemezni, 
hogy a menet nyílt pályán vonattal ne találkozzék. A menet indításának elrendelése a pályafenntartási 
szakasz feladata. Az egyes mozdony-sorozatokra felszerelt hókotró menetekre, az egybefüggő 
hóakadályok laza hómagasságára és hosszára vonatkozó korlátozások: 

− 1 db 438 sorozatú mozdonnyal legfeljebb 1,2 m magas és 10 m hosszú, 
− 2 db 438 vagy 1, illetve 2 db 478 sorozatú mozdonnyal legfeljebb 1,5 m magas és a mozdonyok 

számától függően 10, illetve 20 m hosszú, 
− 628 sorozatú mozdonnyal legfeljebb 1,5 m magas és 20 méter hosszú egybefüggő hóakadály 

törhető át. 

Az 438, 478 sorozatú mozdonyokkal legfeljebb 50 km/h, a 628 sorozatú mozdonnyal legfeljebb 60 
km/h sebesség alkalmazható hókotróval felszerelve.  
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1. sz. melléklet 
 
 

„MINTA” 
Kimutatás azokról a szolgálati helyekről, ahol a különböző készültségi fokozatok 
(I. II. III.) esetén a menetrendtől eltérő vonattalálkozások  nem engedélyezettek, 

illetve ahol azokat biztosítani kell 
 
Jelmagyarázat: 
– = a vonattalálkozásokat biztosítani kell 
X = a vonattalálkozás nem engedélyezett 
 

Vonalsorszám Szolgálati helyek Készültségi fokozatok  

  I. II. III. 
 
 

 

2. sz. melléklet 
 
 

„MINTA” 
Szolgálati helyek felsorolása, ahol erős havazás és hófúvás esetén 

vonatmegállítási tilalom van 
 

Vonalsorszám Szolgálati helyek 

  
 

 

 

3. sz. melléklet 
 
 

„MINTA” 
Erős havazás, hófúvás esetén az alábbi szolgálati helyeken, illetve 

vágányain tilos kocsikat leállítani 
 

Vonalsorszám Szolgálati helyek és sz. vágányai 
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3. sz. melléklet
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5. sz. melléklet 
 
 

 
„MINTA” 

Váltófűtő berendezésekkel ellátott váltók jegyzéke 
 

Szolgálati hely Váltók száma Összesen hány db. 
váltón 

A váltófűtés üzeme 
(villamos, gáz) 

    
 
 
 
 

 
6. sz. melléklet 

 
 

„MINTA” 
Rugós váltóval rendelkező szolgálati helyek felsorolása 

 
Vonalsorszám Szolgálati helyek 

  
 
 
 
 
 
 

7. sz. melléklet 
 
 
 

„MINTA” 
A ügyeleti szolgálatba bevonhatók, elérhetőségek 

Név Beosztás Telefonszám Telefonszám 

    
 

 

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

7. sz. melléklet
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8. sz. melléklet 
 
 

„MINTA” 
 

Minta a rendkívüli időjárás és egyéb rendkívüli helyzet miatt 
kialakult helyzetjelentés összeállításához 

 
…………………………………………….. Címzettek 
 

Helyzetjelentés a …………………………. Igazgatóság területéről: 

Jelentem, hogy a ………………………….. Igazgatóság területén …………….. (dátum) a 

rendkívüli időjárás (egyéb ok ..…………………….. stb.) miatt az alábbi helyzet alakult ki. 

 
1. Időjárási, egyéb ok miatt kialakult helyzetkép: 
a.) Az elmúlt 24 óra időjárásának vagy eseményének rövid ismertetése (zord idő, szél,  
csapadék ………………………………………………………………….. sztrájk stb.), 
b.) Rendkívüli időjárás esetén a készültségi fokozatok mértéke, alakulása. 
 
2. Rendkívüli időjárás miatt kialakult helyzet: 
a.) Elzárt vasútvonalak és vonalszakaszok (vasútvonalak szerinti bontásban és 
állomásközökkel, mettől-meddig, óra, perc). 
b.) Részben járható vasútvonalak (előző bontás szerint). 
c.) Vonatforgalmat jelentősen akadályozó tényezők: 
– felsővezeték szakadás, áramszedő törés, 
– biztosítóberendezési zavarok (állomási, vonali), hálózat-kimaradás, 
– váltóállítási nehézmény (hol, mettől-meddig). 
d,) Az utasforgalom szabad, balesetveszély mentes közlekedését befolyásoló tényezők. 
 
3. Személyszállító vonatok közlekedése: 
a.) Nemzetközi forgalom:  
x vonatelmaradás, (vonatszám, viszonylat), 
x nyíltvonali vonatelakadás (mely szolgálati helyek között), 
x részleges közlekedés (pl. átlós vonatok esetén, mely állomástól – mely állomásig), 
x kerülő útirányon át történő közlekedés, 
x jelentős késéssel közlekedő vonatok (vonatszám, késési idő, viszonylat). 
b.) Belföldi forgalom: 
x vonatelmaradás, 
x nyíltvonali vonatelakadás (mely szolgálati helyek között), 
x részleges közlekedés (pl. átlós vonatok esetén, mely állomástól, mely állomásig), 
x kerülő útirányon át történő közlekedés, 
x jelentős késéssel közlekedő vonatok (vonatszám, késési idő, viszonylat). 
c.) Utasforgalommal kapcsolatos tájékoztatás: 
x az (a) és (b) pontok alatti események milyen nagyságrendű utaslétszámot érintettek, 
x az utazóközönség ellátásával kapcsolatban milyen intézkedések történtek. 
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A távolsági és helyből induló személyvonatokra vonatkozó adatokat csak összesítve, a 
további vonatra vonatkozó adatokat (EN, EC, IC, gyorsvonat, stb.) tételesen, mindig az adott 
helyzetnek megfelelően, vagy a sztrájk megállapodás szerinti – vonatmennyiséghez 
viszonyítva kell jelenteni. 
 
4. Tehervonatok közlekedése: 
a.) Kiemelt vonatok: 
b.) Egyéb tehervonatok: 
– vonatelmaradás, 
– nyíltvonali vonatelakadás (mely szolgálati helyek között). 

A kiemelt vonatokra vonatkozó adatokat tételesen, mindig az adott helyzetnek megfelelően, a 
menetrendben meghirdetett, vonatmennyiséghez viszonyítva kell jelenteni. 
 
5. Rendkívüli időjárás vagy egyéb rendkívüli helyzet során tett intézkedések: 
– Belső erőforrások átcsoportosítása. 
– Külső erőforrások igénybevétele (polgárvédelem, honvédség). 
– Személyszállító vonatok közlekedésének biztosítására tett intézkedések, 
– Autóbuszok igénybevétele (vasútvonalszám, viszonylat). 
– Alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, élőállatok és energiahordozók továbbításával 

kapcsolatos intézkedések. 
– Hóeltakarító eszközök, gépek alkalmazása: 

o eszköz megnevezése (pl: HLS, UNIMOG, hókotró, egyéb gép), 
o munkavégzés helye (vasútvonalszám, állomásnév, nyíltvonalon), 
o munkavégzés ideje. 

 
Az elhárításban részt vett létszám (táblázatos formában): 

Létszám Forgalom Pályafenntartás TEB TIZF TSZVI JBI 
Egyéb  

(pl: civil, 
tűzoltóság stb.) 

Nappal        

Éjszaka        

Összesen        

 
– Az eseménnyel kapcsolatos egyéb közölni valók. 
 
6.) 0:00 órától – 5:00 óráig – a jelentés elkészítéséig terjedő időszak alatt történő 
események és intézkedések. 
 
Kérem jelentésem elfogadását. 
 
Dátum: …………………………………….. 
 
        …………………………………… 

N É V 
Ügyeletes 
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9. sz. melléklet 
 

„MINTA” 
 

Behavazott vágányok felszabadításának sorrendje 
Vonalszám Állomás (csatlakozó vonal) Vágányszám Kitérők 

    
 

10. sz. melléklet 
 
 

„MINTA” 
 

Váltótisztítási létszám biztosításának meghatározása 
(tartalmazza, hogy mely szolgálati helyre honnan hány fő vehető igénybe hóeltakarításhoz az egyes 

fokozatoknál) 
Vonal 
szám 

Szolgálati  
hely 

Fokozat Forgalom Pályafenntartás TEB Idegen Egyéb Megjegyzés 

         
 

11. sz. melléklet 
 
 

„MINTA” 
Gyalogos felüljárók tisztántartása 

 
Szolgálati hely Szelvényszám Hótól, jégtől való 

tisztítást végzi  

   
 

 

12. sz. melléklet 
 

„MINTA” 
Fontosabb Telefonszámok 

 
Név 

(szakszolgálati 
ügyeletesek) 

Beosztások Üzemi Mobil 

    
 

 

9. sz. melléklet

10. sz. melléklet

11. sz. melléklet

12. sz. melléklet
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13. sz. melléklet 
 
 

 
„MINTA” 

 
Utasok által használt és üzemi területek hótakarítási tevékenységek szolgálati helyekre 

vonatkozó szabályozása 
 

Dátum 
Összeállította:  
Jóváhagyta: 
Pályavasúti területi igazgató 

 
Tartalomjegyzék 

 
Bevezetés 
 
1. Téli hóeltakarítás és síkosság mentesítés célja 
2. Téli hóeltakarítás és síkosság mentesítés helye 
3. Téli hóeltakarítás és síkosság mentesítés végzése 
4. Téli hóeltakarítást és síkosság mentesítést támogató diszpécseri szolgálat 
5. Forgalomszabályozási rendelkezések 
5.1 A hóeltakarítás és síkosság mentesítés végrehajtásának menete, az értesítés sorrendje 
5.2 A végrehajtás folyamata 
5.3  A MÁV Zrt. által biztosított tevékenységek 
5.4  Diszpécserszolgálat feladata a hó-és síkosság mentesítésben 
1. sz. melléklet – Kimutatás a takarítandó felületekről  
2. sz. melléklet – A hóügyeletet ellátó személyek neve telefonszáma 
3. sz. melléklet – A hóeltakarítást végző alvállalkozók és személyek neve, telefonszáma 
4. sz. melléklet – Technológiai leírás 
 

 
Hó és, síkosság-mentesítési szabályzat 

……../…….. évre vonatkozóan 
Bevezetés 

 
A rendelkezés célja, az utasok mozgását, utasforgalmi területek és peronok megközelítését 
akadályozó havazás, hófúvás és jegesedés megszüntetése, a hó- és síkosság mentes felületek 
fenntartása. A szabályzat összhangban van a MÁV Zrt. D.4. sz. utasításával, valamint az 
egyes önkormányzatok helyi rendelkezéseivel. 

A személyi és technikai lehetőségek figyelembevételével szükséges előre megszervezni, hogy 
a rendkívüli időjárási viszonyok miatt, az utasforgalom lebonyolításában, lehetőleg zavar ne 
keletkezzen, illetve zavar esetén a megfelelő eljárás alkalmazható legyen. 
A szabályzat kiterjed az operatív és a helyi forgalmi bizottságok által elrendelt hóeltakarítási 
tevékenységekre, valamint az egyedi bejelentések kezelésére is. 

A szabályzatban meghatározott feladat, a vonatforgalomhoz kapcsolódó utasforgalmi terek 
folyamatos és biztonságos használhatóságának biztosítása. 

13. sz. melléklet
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Ehhez szolgál segítségül a Hóeltakarítás és síkosság mentesítés Szabályzat, mely az alábbi 
MÁV Zrt. által kötelezően előírt és alkalmazott utasítások figyelembevételével készült: 

a) alaprendelkezés a MÁV Zrt. D.4. sz. utasítása 
b) a végrehajtás tárgyában kiadott módosítások 
c) A Területi Téliforgalmi rendelkezések 
d) Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás 
e) A D.4. sz. utasítás 4. pontjában felsorolt utasítások idevonatkozó rendelkezései. 
f) Helyi Önkormányzatok rendelkezései 

1. Téli hóeltakarítás és síkosság mentesítés célja 

A téli időjárás okozta hóeltakarítása, egyes helyeken való deponálása és elszállítása, a fagy 
okozta jégképződés megakadályozása, valamint ennek hatására fellépő síkosság 
megszüntetése, lehetőség szerint környezetkímélő anyagokkal. A környezetkímélő anyagok 
használatának szükségességét mindenkor egyeztetni kell a területileg érintett szakágak 
képviselőivel, hogy az esetlegesen helytelen szóróanyag a forgalom biztonságát ne 
befolyásolhassa. 

2. Téli hóeltakarítás és síkosság mentesítés helye 

Az 1. sz mellékletben kerül részletezésre az utak, járdák és peronok területe, valamint a kezelt 
lakóépületek, lakótelepek környezete. Az Ingatlan és zöldterület üzemeltetési és karbantartási 
osztály folyamatos központi diszpécseri szolgálatot működtet. Ha egy vonalszakaszon két 
vagy több állomás személyzetének bejelentése alapján, megállapítható a kiterjedt a havazás, 
akkor a hatékonyabb mentesítés érdekében, az érintett állomások közötti megállóhelyeket is, 
vagy a teljes vonalszakasz mentesítését kell bejelenteni a központi diszpécser szolgálatánál.  

A diszpécserszolgálat elérhetőségei: 

Telefon:  

01/63-19, 01/63-58, 01/21-76-os üzemi,  

06-1-323-1997 és a 06-1-511 -2176-es városi telefonon,  

36 ( 30 )  330  2959 és a 36 ( 30 )  685  3764  mobil telefonon 

illetve  

ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu e-mail címen. 

3. Téli hóeltakarítás és síkosság mentesítés végzése 

A tevékenység végrehajtása a közbeszerzési eljárásban kiválasztott alvállalkozókkal, 
együttműködési megállapodás keretében önkormányzatokkal, valamint saját létszámmal 
történik. 

4. Téli hóeltakarítást és síkosság mentesítést támogató diszpécseri szolgálat 
A központi diszpécseri szolgálat rendelkezik a területi kontaktszemélyek elérhetőségével, és 
november 1-től következő év. március 30-ig megerősített szolgálattal biztosítja a téli hó- és 
síkosság-mentesítési tevékenység felügyeletét. A tevékenységet végző alvállalkozók, 
önkormányzatok elérhetőségeinek az aktualizálása és azok esetleges nem teljesítése esetén a 
megfelelő intézkedés a Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási osztály feladata. 
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5. Forgalomszabályozási rendelkezések 

5.1 A hóeltakarítás és síkosság mentesítés végrehajtásának menete, az értesítés sor-
rendje 
5.1.1 Az igénybevett vállalkozók és önkormányzatok a hóeltakarítási és síkosság mentesítési 
feladatokat minden előzetes értesítés nélkül, a vonatkozó szerződések és együttműködési 
megállapodások alapján végzik. Ezek elmaradása esetén, a bejelentett jelzések alapján a 
központi diszpécser szolgálat gondoskodik a Területi ingatlankezelési és zöldterület 
karbantartási főnökség hóügyeletesének értesítéséről. Az ügyletes értesíti az illetékes partnert 
a nem teljesítésről.  
5.1.2 A Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási főnökség hóügyeletese az 
elrendelt hókészenlétről és fokozatának mértékéről e-mailben vagy faxon (kimutathatóan) 
értesíti a terület kezelésével megbízott alvállalkozót, önkormányzatokat. 

Az alvállalkozó, vagy az illetékes megállapodással rendelkező önkormányzat felszólítás 
nélkül intézkedik a hóeltakarítási és síkosság mentesítési feladatainak megkezdéséről, a 
vonatkozó szerződésében, megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére. 

5.2 A végrehajtás folyamata 
5.2.1 A vállalkozó, vagy önkormányzat köteles az adott szolgálati helyen a munkavállalóval 
és szerszámokkal megjelenni, munkavégzés előtt jelentkezni az illetékes forgalmi 
szolgálattevőnél. 

5.2.2 Az állomáson vagy az állomásközben végzendő munka megkezdése előtt a hó- 
eltakarítást végző csoport vezetője köteles az adott állomás, vagy az egyik szomszédos 
forgalomszabályozó állomás Fejrovatos előjegyzési naplójában a munka megkezdésének és 
várható befejezésének idejét, pontos helyét és tárgyát valamint telefonos elérhetőségét 
előjegyezni és aláírni. 

Állomáson végzett munka esetén: 

Óra perctől kb. óra percig a ….. sz. peronon (peronokon) 1+…fővel a hó-takarítást/síkosság-
mentesítést elsodrási határon belül/elsodrási határon kívül megkezdjük. Munkavezető neve 
………; belépési engedély és személyi igazolvány száma; aláírás. 

Állomásközben (megállóhelyen, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek stb.) végzett munka 
esetén: 

Óra perctől kb. óra percig a ….. megállóhelyen, (megálló rakodóhelyen stb.) 1+…fővel a hó-
takarítást/síkosság mentesítést elsodrási határon belül/elsodrási határon kívül megkezdjük. 
Munkavezető neve ………; belépési engedély és személyi igazolvány száma; aláírás. 

Amennyiben az állomásközben a forgalmi személyzet nélküli szolgálati helyeken 
(megállóhelyen, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek stb.) egymás után történik a takarítás, 
akkor a különböző időadatok feltüntetésével a munka megkezdését egyszerre is elő lehet 
jegyezni az egyik szomszédos forgalomszabályozó állomás Fejrovatos előjegyzési 
naplójában. 

Egyebekben az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 18.2. és 18.3. pontjában előírtak szerint kell eljárni. 

5.2.3  A vállalkozó bejelenti telefonon a hóügyeletesnél, hogy a hó– és síkosság-mentesítést 
megkezdte. 

5.2.4  A forgalmi szolgálattevő a vállalkozóval/önkormányzattal közli a mentesítés fontossági 
sorrendjét. MÁV Zrt. üzemi szempontjaira tekintettel prioritási sorrendet állít fel az egyes 
területek, utasforgalommal érintett közlekedési útvonalak, és utas peronok hómentesítésére, 
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különös tekintettel a vonat és az utasforgalom biztosítására. Kritikus helyzet felismerése 
esetén a vállalkozó/önkormányzat azt közli a Területi ingatlankezelési és zöldterület 
karbantartási főnökség hóügyeletesével, aki intézkedik annak megszüntetésére. 

5.2.5  A munka mindaddig tart, míg az adott terület hó- és síkosság mentesítése meg nem 
történt, illetve a havazás már megszűnt. 
5.2.6  Az állomáson történő munkavégzés befejezését követően a hó-eltakarítást végző 
csoport vezetője köteles az adott állomás Fejrovatos előjegyzési naplójába a munka 
befejezését előjegyezni és aláírni. 

Állomásközben (megállóhelyen, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek stb.) történő 
munkavégzés befejezését a hó eltakarítást végző csoport vezetője köteles az egyik 
forgalomszabályozó állomás forgalmi szolgálattevőjének a rendelkezésre álló értekező 
berendezésen bejelenti, de legkésőbb a szomszédos állomáson történő munkavégzés 
megkezdése előtt személyesen jelentést tenni. 

A munkavégzés befejezését követően a vállalkozó a Területi ingatlankezelési és zöldterület 
karbantartási főnökség hóügyeletesének bejelenti, hogy a hó- és síkosság mentesítést 
befejezte.  A hóügyeletes mindezt a munkavégzést részére elrendelő felettesének összesítve a 
következő munkanapon 9:00 óráig jelenti. 

5.3  A MÁV Zrt. által biztosított tevékenységek 

5.3.1  A Vállalkozó bejelentkezését fogadja, a Fejrovatos előjegyzési naplóban az előző 
pontokban (5.2.2.) leszabályozottak szerint a munkavégzés megkezdésére tett bejegyzését 
aláírja. 
5.3.2 Tájékoztatja a vállalkozót a hóeltakarítás és a síkosság mentesítés technológiai 
sorrendjéről. 

5.3.3  A munka befejezésének távbeszélőn történő bejelentését a fejrovatos előjegyzési 
naplóba (óra, perc) előjegyzi. Amennyiben a munka befejezésének a bejelentése és 
előjegyzése (óra, perc) a vállalkozó részéről személyesen történik, akkor a vállalkozó által tett 
bejegyzést aláírja. 
5.3.4  Jóváhagyja az 1. sz és a 4. sz. mellékletet. 

5.3.5 Minden vállalkozás vezetőjének oktatása a MÁV területén végzendő munkák, 
munkavédelmi előírásairól különös tekintettel a pálya melletti közlekedő utakra, vágányok 
közötti peronokra, a peronokon felhalmozott hó elszállítására. 
5.3.6  Biztosítja a mentesítendő területek helyszínrajzát, nagyságát, burkolatok minőségét. 
Lásd 1. sz. melléklet. (Kimutatás a takarítandó felületekről és a hozzájuk tartozó 
reakcióidőkről) 

5.4  Diszpécserszolgálat feladata a hó-és síkosság mentesítésben 

5.4.1  A nem szerződésszerű teljesítésekről bejelentés vétele. 
5.4.2  Nem szerződésszerű teljesítésekről szóló értesítések továbbítása faxon, telefonon, 
illetve e-mailben történő jelzés a Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási 
főnökség hóügyeletes felé. 
5.4.3  „Kritikus helyzet” esetén a területileg illetékes hóügyeletessel együttműködve további 
intézkedés megtétele. 

• a hókészenlétet ellátó személyzet riasztása,  
• a teljesítésbe bevont alvállalkozó diszpécseri szolgálatának riasztása 
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