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Jogszabályi háttér

 Vtv. 67/O. § (2) A pályahálózat-működtető az adott 
menetrendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatot az éves 
menetvonaligények benyújtási határidejének lejárata előtt 
legalább négy hónappal közzéteszi, és a közzétételt 
megelőzően az érdekelt felek részére lehetőséget biztosít az 
egyeztetésre. A hálózati üzletszabályzat tervezetét - annak 
közzétételét megelőző harminc nappal a honlapján 
nyilvánosságra hozza. A pályahálózat-működtető a vasúti 
igazgatási szervet a Hálózati Üzletszabályzat tervezetére 
vonatkozóan beérkezett észrevételekről és az egyeztetéssel 
kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul tájékoztatja. 
[…]

 55/2015. NFM r. 4. § (1) A Hálózati Üzletszabályzat 
tervezetének nyilvánosságra hozataláról a kapacitás-
elosztó szervezet a kapacitásigénylőket elektronikus úton, 
haladéktalanul tájékoztatja. A kapacitásigénylők és a 
potenciális kapacitásigénylők a tervezet nyilvánosságra 
hozatalát követő 10 napon belül tehetik meg 
észrevételeiket. A kapacitás-elosztó szervezet az 
észrevételeket a Hálózati Üzletszabályzat véglegesítése 
során lehetőség szerint figyelembe veszi.



Mi vitatható?

A teljes dokumentum tartalma 

újnak tekintendő

A HÜSZ-t a meghirdetéskor a megelőző 
menetrendi időszakban érvényes HÜSZ 

alapján állítjuk össze

A dokumentum bármelyik 

részével kapcsolatosan lehet 

tenni észrevételt, javaslatot

10 nap áll rendelkezésre az 

észrevételek megtételére



Miért fontos, hogy véleményezzék?

Segíti az üzleti terv 

elkészítését

N+2 évre előre tervezhető 

az üzletmenet

Véleményezhetik a 

Díjszámítási 

Dokumentumban közzétett 

teljesítményeket



Mi történik a véleményekkel?

 Iktatjuk

 Összegyűjtjük egy dokumentumba

 VPE belső véleményezés

 VPE-PHM egyeztetés

 Észrevételek megvitatása az 

érdekeltekkel (PHM, VISZ, 

Kapacitásigénylők, egyéb érdekeltek)

Lehet egyet nem érteni, minden 

észrevételt, javaslatot meg lehet 

vitatni a jelenlévőkkel!



Hogyan vesszük figyelembe?

• Megkülönböztetés-mentes 

• Feleljen meg a Jogszabályoknak 

• Infrastruktúra adatok konzisztenciája

• Nem ellentétes a PHM-ek szándékával

• A gyakorlatban is alkalmazható

• (IT megvalósítás)





Mi várható?
Az idei HÜSZ egyeztetés aktualitásai 

Energiaárak jelentős változása

Állami szerepvállalás

Online vagy személyes egyeztetés?
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