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Miért szükséges a Vasútbiztonsági Tanúsítvány?

Európai Uniós vasúti szabályozási koncepció

Alap követelm ény rendszere a 2004/49 EK Irányelv amelynek 
célja: a közösségi vasúti biztonság fejlesztése és javítása.

A vasúti rendszer üzemeltetői, az infrastruktúra működtetői és a vas-
úttársaságok a saját területükön teljes felelősséggel tartoznak a rendszer 
biztonságáért a

• hatósági (nemzeti) követelményrendszer (2005. évi CLXXXIII tv.)
• a megfelelést biztosító üzemeltetői szabályozási rendszer alapján.

A működési engedéllyel rendelkez ő vasúttársaságnak biztonsági 
rendszerrel és tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
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Mi a Vasútbiztonsági Tanúsítvány?

A biztonsági tanúsítvánnyal az üzemeltet ő bizonyítja:

hogy létrehozta a biztonsági rendszerét,

megfelel a közösségi jogszabályoknak, műszaki 

előírásoknak,

valamint a nemzeti biztonsági szabályokban 

meghatározott követelményeknek. 

A Vasútbiztonsági Tanúsítványt a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság bocsátja ki. 
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Vasútbiztonsági Tanúsítvány elemei

Vasútbiztonsági Tanúsítvány árutovábbítási 
tevékenység végzésére

Vasútbiztonsági Engedély sajátcélú vasúti 
pályahálózatok m űködtetésére

Karbantartásért felel ős szervezeti tanúsítvány
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A Vasútbiztonsági Rendszer tartalma

biztonsági politika,
minőségi és mennyiségi célok a biztonság fenntartására 
és javítására, 
a célok eléréséhez szükséges programok,
belső szabályozások:

dokumentálásra
az üzemeltetésre
karbantartásra,
képzésre,
információ áramlásra,
kockázatok értékelésére
események kezelésére, megelőzésére

felülvizsgálat 
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Út a biztonsági tanúsítványhoz

Vasúti törvény megjelenése. (2005. évi CLXXXIII tv.)
Működési engedélyek iránti kérelmek benyújtása.
Sajátcélú árutovábbítási tevékenységre és pályahálózat 
- MOL és MÁV tulajdonú iparvágányok - működtetésére 
vonatkozó működési engedélyek megszerzése 
valamennyi érintett területre.
Vasútbiztonsági Tanúsítvány iránti kérelem benyújtása.
Vasútbiztonsági Irányítási Rendszer kialakítása:

Vasútbiztonsági Politika,
Vasútbiztonsági célok, programok,
Vasútbiztonság Irányítási Kézikönyv,
Belső szabályozások készítése, kiegészítése. 

Vasútbiztonsági Tanúsítvány kibocsátása.
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ECM karbantartásért felel ős szervezet

Cél: A vasúti járm űvek biztonságos állapotának 
biztosítása .

445/2011 EU rendeletnek megfelelő karbantartási 
rendszer.
Elemei:

Karbantartás Irányítás, 
Karbantartás fejlesztés
Járműállomány  karbantartásra való irányítása 
Karbantartás végrehajtása 
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ECM karbantartásért felel ős szervezet

Dokumentációs rendszer:
Vasúti Biztonságirányítási Kézikönyv.
Vasútbiztonsági politika.
Vasúti Üzemeltetés szervezet Jövőképe és missziója.
Vasúti Üzemeltetés szervezet Stratégiája.

A vasúti kocsik karbantartásának folyamata a Log. MOL szervezetnél.
A vasúti eszközmenedzsment Működési rendje.
A karbantartás folyamata a Log. MOL szervezetnél.
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Út a biztonsági tanúsítványhoz

A hatósági folyamat során,  a kérelem - 2008. július 2-
i – benyújtásától 2012. március 30-ig eltelt időszak 
alatt összesen 15 db beadványban teljesítettük a 
jogszabályi követelményeknek történő folyamatos és 
sokrétű megfelelést. 

A közel 43 hónap alatt, összesen 143 jogszabály 
előírásait kellet figyelembe venni. 
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Rendszer m űködtetése

Megtartáshoz szükséges feladatok: 

éves bejelentések és adatszolgáltatás.

követelményeknek megfelelő napi operatív tevékenység.

A Vasútbiztonsági Irányítási Rendszer működtetése a Logisztika 

Integrált Irányítási Rendszerével összhangban.

Nemzeti Közlekedési Hatósági auditnak való megfelelés.
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Vasútbiztonsági tanúsítványok
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Vasútbiztonsági tanúsítványok
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Kösz önöm a Figyelmet!


