VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV
ÚTMUTATÓ
a más EGT-államban kiadott működési engedély alapján, Magyarországon
tevékenységet végző vasúti társaságok részére
A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII.11.) GKM rendelet
(GKM rendelet) 10. §-a alapján, amennyiben más Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban kiadott engedély alapján működő vasúti társaság
Magyarország területén kíván olyan vasúti tevékenységet folytatni, amelynek során nyílt
hozzáférésű vasúti pályahálózatot vesz igénybe, erre vonatkozó szándékát a pályakapacitás
iránti igényének benyújtását megelőzően legalább 30 nappal köteles bejelenteni a vasúti
igazgatási szervnek. A bejelentéshez mellékelnie kell a más EGT-államban kiadott működési
engedélyt, valamint annak igazolását, hogy a kötelező baleseti kárfedezeti képességét
biztosító szerződésének hatálya Magyarországra kiterjed.
A GKM rendelet 17. § (3) bekezdése alapján a vasúti társaság évente a vasúti igazgatási szerv
(Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Igazgatási Szerv) részére május 31. napjáig
megküldött írásbeli beszámolójában a vasúti igazgatási szerv által erre rendszeresített
nyomtatványon igazolni köteles a működési engedély kiadása feltételeinek való folyamatos
megfelelést. A vasúti társaság e kötelezettségének - a működési engedély kiadásának évét
követően - minden év május 31. napjáig tesz eleget.
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 9/E. § (1)
bekezdése szerint a vasúti igazgatási szerv a működési engedély kiadása feltételeinek
fennállását évente - felügyeleti díj ellenében - ellenőrzi. A Vtv. 6. § (3) bekezdése alapján a
Magyarországon kiadott működési engedéllyel egy tekintet alá esik a valamely más EGTtagállamban a 2012/34/EU irányelv alapján kiadott működési engedély. A Vtv. 9/E. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az éves felügyeleti díj mértéke országos vállalkozó vasúti társaság
esetén 1.363.000 forint.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az É-60. adatlap maradéktalan kitöltése mellett az abban
kötelezőként megjelölt dokumentumok mindegyikét, illetve az 1.363.000 forint
felügyeleti díj befizetéséről szóló igazolást köteles megküldeni a vasúti igazgatási szerv
részére tárgyév május 31. napjáig.
Azzal a vasúti társasággal szemben, amely az éves adatszolgáltatásnak tárgyév május 31.
napjáig nem tesz eleget, a vasúti igazgatási szerv piacfelügyeleti eljárást indít.
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A Vtv. 79/F. § (1) bekezdése alapján, ha a vasúti igazgatási szerv a piac felügyelete során
észleli a működési engedélyhez kötött tevékenység végzésével kapcsolatos valamely
kötelezettség megsértését, akkor a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására
vonatkozó részletes szabályokról szóló rendeletben foglaltak alapján bírságot szab ki, a
tevékenység végzésének feltételeit megállapítja, a jogsértő magatartás folytatását megtiltja.
Amennyiben kérdése merül fel az adatszolgáltatással kapcsolatban, keresse ügyintézőinket a
06-1-373-1405-ös telefonszámon vagy az igazgatasiszerv.vasut@itm.gov.hu e-mail címen.
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