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A 2016. ÉVI IV. VASÚTI CSOMAG

4TH RAILWAY PACKAGE OF 2016

A IV. Vasúti Csomag hat jogszabály együttese az egységes európai vasúti

térség teljes kialakítása, az európai versenyképesség és növekedés

előmozdítása érdekében.

Fő célok:

• EU-szerte egységes műszaki előírások és engedélyek,

• az igényeknek megfelelően működő struktúra,

• belföldi személyszállítási piacok megnyitása,

• szakképzett munkaerő biztosítása.

The 4th Railway Package is a set of 6 legislative texts designed to complete the

single market for Rail services (Single European Railway Area). Its overarching

goal is to revitalise the rail sector.

Main aims:

• EU-wide uniform technical standards and approvals,

• properly functioning structure,

• opening domestic passenger markets,

• maintaining a skilled rail workforce.
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A 2016. ÉVI IV. VASÚTI CSOMAG

4TH RAILWAY PACKAGE OF 2016

Politikai pillér:

• EU 2016/2337 Rendelet a vasúti vállalkozások elszámolásainak

normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi

rendelet hatályon kívül helyezéséről

• EU 2016/2338 Rendelet az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti

személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő

módosításáról

• EU 2016/2370 Irányelv a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának

megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő

módosításáról

Market pillar:

• Regulation (EU) 2016/2337 repealing Regulation (EEC) 1192/69 on the

normalisation of the accounts of railway undertakings

• Regulation (EU) 2016/2338 amending Regulation (EU) 1370/2007, which

deals with the award of public service contracts for domestic passenger

transport services by rail

• Directive 2016/2370/EU amending Directive 2012/34/EU, which deals with

the opening of the market of domestic passenger transport services by rail

and the governance of the railway infrastructure
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A politikai pillér következtében elvárt / bekövetkező legfontosabb változások:

• az I. Vasúti csomaggal megkezdett szállítási piacnyitási folyamat kiteljesítése,

• a vasúti személyszállítási közszolgáltatások minőségének, átláthatóságának,

hatékonyságának és teljesítményének javítása,

• a pályahálózat-működtetők függetlenségének biztosítása,

• a Tagállamoknak általános szabályként biztosítaniuk kell, hogy a

pályahálózat-működtető feleljen a hálózat működtetéséért, karbantartásáért

és felújításáért, és hogy a pályahálózat-működtető legyen felelős az adott

hálózat vasúti infrastruktúrájának fejlesztéséért.

Most important expected / forthcoming changes caused by market pillar:

• completion of the process of gradual market opening started with the 1st

Railway Package,

• enhancement of the quality, transparency, efficiency and performance in

public passenger transport services by rail,

• ensuring the independence of the infrastructure manager,

• Member States should, as a general rule, ensure that the infrastructure

manager is responsible for the operation, maintenance and renewal on a

network and is entrusted with the development of the railway infrastructure on

that network.



A 2016. ÉVI IV. VASÚTI CSOMAG

4TH RAILWAY PACKAGE OF 2016

Műszaki pillér:

• Az Európai Parlament és a Tanács 2016/796 Rendelete az Európai Unió

Vasúti Ügynökségének (ERA) létrehozásáról és a 881/2004/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 Irányelve a vasúti

rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/798 Irányelve a

vasútbiztonságról

Technical pillar:

• Regulation (EU) 2016/796 on the European Union Agency for Railways

and repealing Regulation (EC) No 881/2004

• Directive (EU) 2016/797 on the interoperability of the rail system within

the European Union

• Directive (EU) 2016/798 on railway safety
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A műszaki pillér következtében elvárt / bekövetkező legfontosabb változások:

• a vasúti szektor versenyképességének növelése a közösségi piacon működő

vasúti vállalkozások költségeinek és adminisztrációs tevékenységének

csökkentése által,

• az ÁME-ken, a közös biztonsági célokon és mutatókon alapuló uniós műszaki

és vasútbiztonsági szabályok elsődlegességének érvényesülése a tagállami

(nemzeti) szabályokkal szemben,

• a hatósági hatáskörök megosztása az ERA és a nemzeti biztonsági

hatóságok között (átalakul a nemzeti biztonsági hatósági szerep).

Most important expected / forthcoming changes caused by technical pillar:

• enhancement of the competitiveness of the railway sector by significantly

reducing costs and administrative burden for railway undertakings wishing to

operate across Europe,

• predominance of the priority of the community safety goals and indicators

based on TSI-s, EU technical and safety rules against the national

regulations,

• division of the regulatory powers between ERA and the national safety

authorities, transforming the national security authority's role,
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• egységes biztonsági tanúsítvány bevezetése,

• egységes forgalombahozatali vasúti jármű engedély és járműtípus

engedélyezési eljárás bevezetése

• az egységes európai vasúti közlekedésirányítási rendszer (ERTMS)

interoperabilitásának biztosítása,

• az ún. „egyablakos rendszer”, mint a kérelmek egyetlen beléptetési

pontja, könnyű, átlátható és következetes eljárásokat fog biztosítani,

• a megmaradó nemzeti szabályok számának nagy mértékű csökkentése.

• inauguration of single safety certificate,

• inauguration of single approval for rail vehicles placing on the market and

type authorisation of vehicle,

• insurance of interoperability of European Rail Traffic Management System

(ERTMS),

• a "One stop shop" which will act as a single entry point for all

applications, ensures easy, transparent and consistent procedures,

• significant derogation of the remaining national rules.
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Határidők

Az Irányelv 2016. június 15-én lépett hatályba.

A IV. Vasúti Csomag eredeti átültetési határideje 2018. december 15. volt.

Az egyablakos rendszert üzembe helyezésének dátuma 2019. június 16.

Az irányelvekkel összhangban lévő nemzeti szabályok bejelentésének

meghosszabbított határideje 2020. június 16.

Deadlines

Coming into force date of Directive 15 June 2016.

Original date of translation of the 4th Railway Package 15 December 2018.

Date of the placing in operation of the one-stop shop 16 June 2019.

Extended deadline of the notification of the national rules which are

consistent with directives 16 June 2020.
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Az eredeti, 2019. évi

implementációs határidőt

meghosszabbító tagálla-

mok (piros színnel)

Member States which

extended the original

implementation deadline

in 2019 (red coloured)



INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV 
PROGRAM (IKOP)

IKOP PROJEKT

ITOP PROJECT

IKOP-2.1.0-15-2018-00047 projekt

A MAGYAR VASÚTI MŰSZAKI ÉS ÜZEMI SZABÁLYOK KORSZERŰSÍTÉSE, AZ ÚJ
ELŐÍRÁSOK RENDSZERÉNEK MEGALKOTÁSA
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INTEGRATED TRANSPORT DEVELOPMENT 
OPERATIONAL PROGRAMME (ITOP)

IKOP-2.1.0-15-2018-00047 project

MODERNIZATION OF HUNGARIAN TECHNICAL AND SERVICE RULES, ELABRATION OF
THE SYSTEM OF THE NEW PRESCRIPTIONS
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Rövid történet 2019 augusztusig

2018.05 – 2018.09. projektszervezési lépések,

2018. szeptember, a feladat két részre bontása: jogi illetve műszaki szakmai

rész,

2019.02.27. két jogi szakmai anyag elkészülte (Szabó&Szomor Ügyvédi

Iroda),

2019.07.12. szerződéskötés a BME ITS Nonprofit Zrt-vel a műszaki szakmai

munka elvégzésére.

Short story until August 2019

May 2018 – September 2018 organization steps of the project,

September 2018 dividing of the task into two parts: legal and technical

professional part,

27-2-19 completion of two legal materials (Szabó & Szomor Law Office),

12-07-19 drawing up the contract with BME ITS Nonprofit Zrt. to perform the

technical professional work.
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2019.02.27.: két jogi szakmai anyag elkészülte (Szabó&Szomor Ügyvédi Iroda)

1.) A jelenlegi nemzeti szabályozási hierarchia bemutatása, értékelése

tárgyában készült jogi szakvélemény.

2.) A vasúti műszaki szabályozás jövőbeni rendszerére vonatkozó

szabályozási modellek, alternatívák bemutatása, elemzése (jogi

szakvélemény és javaslat).

27-2-19 completion of two legal materials (by Szabó&Szomor Law Office)

1.) Introduction and evaluation of the actual national regulation hierarchy.

2.) Introduction and analysis of the regulatory models and alternatives of

railway technical regulation regarding the future system (legal expert

opinion and proposal).
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A „nemzeti szabályok” fogalomkörrel kapcsolatos kérdések:

• eldönteni, hogy a vizsgált műszaki, vasútbiztonsági szabály az irányelvek

hatálya alá tartozik-e,

• adnak-e lehetőséget az irányelvek az adott szabály vagy annak részlete(i)

jövőbeni alkalmazására,

• az adott szabályt, előírást indokolt-e a jövőben nemzeti szabályként

fenntartani,

• szükséges-e a fenntartandó szabályt módosítani vagy korszerűsíteni?

Questions regarding national rules:

• is the examined technical, railway safety rule within the scope of directives,

• is there any possibility given by directives to use the examined rule or its

part(s) in the future,

• is it reasonable to keep the examined rule as national rule,

• is it necessary to modify or to modernize the rule which will be preserved?
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A vasúti műszaki szabályozás jövőbeni rendszerére vonatkozó

szabályozási modellek, alternatívák bemutatása, elemzése

Fő célok:

• annak bemutatása, hogy a 4. vasúti csomag követelményeinek milyen

nemzeti szabályozási megoldásokkal, modellekkel lehet maradéktalanul

megfelelni,

• továbbá az ezzel kapcsolatos döntési alternatívák ismertetése és

döntés-előkészítő javaslat megtétele.

Introduction and analysis of the regulatory models and alternatives of

railway technical regulation regarding the future system

Main goals are

• to present, with which national regulatory solutions, models can be

adequate to ensure the requirements of 4th Railway package,

• furthermore to introduce decision alternatives and to make a decision-

making proposal.
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A javasolt működtetési modellek:

a) vasúti hatósági szabályozási modell,

b) vasútvállalati utasítás jellegű szabályozás megújítása,

c) független szakértői testület (bizottság) által kialakított szabályozás.

Suggested operating models:

a) regulation by rail authority,

b) regulation by rail companies,

c) regulation by independent public body.



A Nemzeti Szabály az a Tagállamban kiadott szabály, amelyik

• független a kibocsátó testülettől,

• vasútbiztonsági vagy műszaki követelményeket állapít meg,

• az uniós vagy nemzetközi szabályoktól eltérő,

• az irányelvek hatálya alá tartozó vasúti rendszerre vonatkozik,

• a vasúti társaságokra, pályahálózat működtetőkre vagy harmadik felekre

kötelező.
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A National Rule is in a Member State adopted rule, which

• irrespective of the body issuing it,

• contains railway safety or technical requirements,

• other than those laid down by Union or international rules,

• refers on railway system, which covers directives,

• is applicable within that Member State to railway undertakings,

infrastructure managers or third parties.



A tagállamok kizárólag a következő esetekben állapíthatnak meg új nemzeti

szabályokat:

a) ha egy ÁME nem felel meg maradéktalanul az alapvető

követelményeknek,

b) sürgős megelőző intézkedésként, különösen balesetet követően.
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Member States may lay down new national rules only in the following cases:

(a) when a TSI does not fully meet the essential requirements,

(b) as an urgent preventive measure, in particular following an accident.
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A nemzeti szabályok minősítése

A munka eredményeként megmaradó nemzeti szabályok körét fel kell osztani:

▪ jogszabályi szintű szabályozást igénylő szabályokra (kötelező

magatartási szabályok),

▪ nem jogszabályi szintű szabályozást igénylő szabályokra (tisztán

műszaki szabályok),

A nemzeti szabályok a szabályozási szinttől függetlenül notifikációkötelesek.

Qualification of the national rules

Division of the national rules which remain according to result of the work:

▪ rules which require the legal level of the regulation (compulsory conduct

rules),

▪ rules which don’t require the legal level of the regulation (clear technical

rules),

The national rules are notifiable, independent from regulatory level.
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A bejelentés szükségessége

▪ A 2016. december 16. napjáig bejelentett nemzeti szabályok a

továbbiakban is alkalmazhatók, amennyiben azok nem ellentétesek az

ÁME-kal, illetve a IV. vasúti csomagban meghatározott szabályokkal.

▪ Magyarország a korábbi notifikációs kötelezettségnek nem tett eleget

határidőben, csak néhány jogszabály és szabvány került bejelentésre.

Necessity of the notification

▪ National rules which were notified until 16.12.16 are usable, if they are

not against the TSI-s or the rules in 4th Railway package.

▪ Hungary didn’t fulfil the earlier notification obligation in time, only some

laws and standards were notified.
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Kockázatok

▪ A nem bejelentett nemzeti szabályok nem alkalmazhatóak.

▪ A nem alkalmazható nemzeti szabályok a vasutat érintő

közbeszerzések műszaki leírásának érvénytelenségét eredményezik, a

vasúti beruházásokhoz kapcsolódó uniós támogatásokat veszélyeztetik.

▪ A nem alkalmazható nemzeti szabályok a vasutat érintő engedélyezési

eljárások nem kezelhető kockázati tényezőit jelenthetik majd.

Risks

▪ The national rules without notification are unadaptable.

▪ The unadaptable national rules cause the invalidity of the technical

descriptions in railway procurements and menace the EU financial

support of rail investments.

▪ The unadaptable national rules will be not treatable risk factors in

railway authorisation procedures.
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Az 2019.09.30-ig ellenőrzött

dokumentumok statisztiká-

ja

Az átvizsgált dokumentumok

oldalszáma: 30.337 db.

Statistics of the checked

documents until 30.9.19

Quantity of pages of the

checked documents: 30.337.

Forrás / Source: BME ITS Nonprofit Zrt.
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A projekttevékenység befejezési határideje: 2020.06.16.

Jelenleg folyó tevékenységek:

• a műszaki szabályozási rendszer részletes kidolgozása,

• nemzeti szabályok megalkotása,

• a technika mai színvonalához és a szakmai elvárásokhoz alkalmazkodó

dokumentumok kidolgozása.

Deadline of the project activity: 16.6.20.

Activities running in present:

• detailed elaboration of the technical regulatory system,

• preparation of the national rules,

• preparation of the documents which are compatible with the recent

technical level and professional expectations.
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Nemzeti szabályok megalkotása

• a potencionális nemzeti szabályok megállapítása,

• indoklások megalkotása,

• jogcím meghatározása.

Creation of national rules

• determination of potential national rules,

• justification of creating,

• definition of title.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Thank you very much for your attention.
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