
Teljesítményösztönző Rendszer Hipotézisvizsgálat   2020/2021 

 
 

- 1 - 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

A 2020/2021. MENETRENDI IDŐSZAKRA 

VONATKOZÓ  

TELJESÍTMÉNYÖSZTÖNZŐ RENDSZER  

ÉVES HIPOTÉZISVIZSGÁLATA 
 

 

 

 

 

Tervezet 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. március 11. 

  



Teljesítményösztönző Rendszer Hipotézisvizsgálat   2020/2021 

 
 

- 2 - 

 
 

Tartalomjegyzék 
 

 

1. Bevezetés ___________________________________________________3 

2. Összegzés ___________________________________________________4 

3. Részletes elemzés _____________________________________________7 

3.1. Alapstatisztikai áttekintés ___________________________________7 

3.2. Pontosságot ösztönző elem _________________________________ 11 

3.2.1. Az ösztönző elemhez kapcsolódó hipotézis _______________________ 11 

3.2.2. A hipotézis teljesülésének vizsgálata ____________________________ 12 

3.2.3. Egyéb késéselemzési indikátorok _______________________________ 15 

3.2.3.1. Az összes késés indikátorainak alakulása _____________________ 15 

3.2.3.2. Késési idődiagramok ______________________________________ 18 

3.2.3.3. Késési események okcsoporti jellemzői ______________________ 21 

3.2.3.4. Késési gócpontok _________________________________________ 23 

3.2.3.5. Jelentősebb állomási adatok _______________________________ 29 

3.2.3.6. Kiugró értékek ___________________________________________ 30 

3.3. Foglalási díj _____________________________________________ 34 

3.3.1. Foglalási díj a rendszeresen fel nem használt menetvonalakra ______ 34 

3.3.1.1. Az ösztönző elem mértéke _________________________________ 34 

3.3.1.2. Az ösztönző elemhez kapcsolódó hipotézis ___________________ 34 

3.3.1.3. Az ösztönző elem vizsgálata ________________________________ 35 

3.3.2. Egyéb fel nem használt kapacitások után fizetendő díjak ___________ 36 

3.3.2.1. Menetvonal-felhasználás elmaradása a MÁV Zrt. pályahálózatán _ 36 

3.3.2.2. Rakodóhely igénybevételének elmaradása vagy lemondás a MÁV Zrt. 

pályahálózatán __________________________________________________ 39 

3.3.2.3. Tolatószemélyzet biztosításához kapcsolódó lemondási díj a MÁV 

Zrt. pályahálózatán_______________________________________________ 43 

3.4. Arányosságszámítások _____________________________________ 45 

 

  



Teljesítményösztönző Rendszer Hipotézisvizsgálat   2020/2021 

 
 

- 3 - 

 

 

1. Bevezetés 
 

 

A Teljesítményösztönző Rendszer (TÖR) az országos nyílt hozzáférésű vasúti 

pályahálózat zavarainak minimalizálását és teljesítményének javítását ösztönözni 

kívánó rendszer, melynek alapfeltételei a vasúti pályahálózat egészére azonosak. 

Elveiben a hatálya alá tartozó érintett szereplők tekintetében arányosságra, 

kölcsönösségre és diszkriminációmentességre törekszik. 

 

A TÖR elemei célkitűzésekhez, elérendő célfeltevésekhez (hipotézisek) kötötten, 

ezekkel összhangban kerülnek meghatározásra.  

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. (VPE Kft.) minden menetrendi időszakot 

követően megvizsgálja az ösztönző elemek sikerességét, amelynek alapját a 

célkitűzések elérési szintje, minősége képezi, és az eredmények alapján javaslatot 

tesz az n+2. évi TÖR esetleges módosítására.  

 

 

 

Jelen dokumentum a 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó 

Teljesítményösztönző Rendszer hipotézisvizsgálatának alaperedményeit tárgyalja, 

és a 2022/2023. időszaki Teljesítményösztönző Rendszer módosítására tehet 

javaslatot.  
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2. Összegzés 
 

 

A 2020/2021. menetrendi időszakot, a koronavírus járvány eddigi legszigorúbb 

korlátozásait elszenvedő menetrendi időszakot követő periódusnak tekinthetjük, 

amelyben a gazdaság a korábbi teljesítményének, a társadalom a korábbi 

mindennapjainak visszaszerzésére törekedett. 

 

A Teljesítményösztönző Rendszer részletes elemzése alapján a 2020/2021. 

menetrendi időszakra is elkészítettük a teljesülési mátrixot, amely az elemeket 

egyenként összegző cellákat egyesíti, tömörített választ adva arra a kérdésre, hogy 

az adatok szerint teljesült-e az egyes ösztönzőkhöz felállított hipotézis, így 

szemléltetve a rendszer működésének hatékonysági szintjét. 

 

Teljesülési mátrix 2020/2021 

 
 

 

A 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó Teljesítményösztönző Rendszer 

hipotézisvizsgálata alapján egy elem, a foglalási díj esetében teljesült a hipotézis. A 

pontosság ösztönző elem vonatkozásában csak részbeni teljesülést tártunk fel, de 

előremutató, hogy az árufuvarozás, vizsgálataink során először, az elvárt célérték 

alatt maradt. 

 

A 2021. szeptemberében rendszerbe került új elemek, az Egyéb fel nem használt 

kapacitások után fizetendő díjak esetében még nem áll rendelkezésre elegendő adat, 

a vizsgálat az alapszámok rögzítésére és a hipotézistervek megfelelőségének 

megítélésére korlátozódhatott. 

 

 

A teljesítmény minden vonatnemkategóriában növekedett, de a pandémia 

hatásainak enyhülése, leginkább a személyszállítási termékcsoportban érzékelhető, 

amely a járvány nagyobb vesztese is volt. 
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Nőtt az azonnali menetvonalak száma, amely relatíve nagyobb arányban mutatható 

ki a személyszállításon belül, az operativitás túlsúlya ismét erősödött, és bár 

minimálisan nőtt a menetrendes közlekedés szerepe is, de a tervezhetőség 

összességében csökkent.  

 

A pontossági mutatóknál a személyszállításban mind az átlagos késési percek, mind 

a késett vonatarány tekintetében kedvezőtlenebbek az eredmények a korábbi 

menetrendi időszakhoz képest. Ugyanakkor árutovábbításban mindkét mutatóban 

javulást figyelhetünk meg, amellyel a termékcsoport nagyon fontos mérföldkövet ért 

el: az elvárt célérték alatt maradt és ezáltal teljesítette a hipotézist alcsoportjában. 

 

 

 
 

A TÖR működési hatékonyságának növelése érdekében szerkezetét a korábbi 

években, részben partneri visszajelzés alapján, jelentősen átalakítottuk, 

leegyszerűsítettük és igyekszünk stabilizálni. Az új elemek rendszerbe kerülése és 

vizsgálati eredményei mind koncepcionális, mind arányossági kérdéseket is 

felvetnek. A TÖR keretein belül való maradásuk esetén ezekre további elemzéseket 

követően választ kell adnunk. 

 

 

 

A TÖR működésének eddigi elemzései során általánosan érződött egyfajta kettősség: 

láthatóak eredmények, de jelentőségük, hatékonyságuk még nagymértékben 

növelhető lenne, és a tendenciák sem egyértelműek.  
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A szankciók - ráirányítva a figyelmet egy problémakörre új vállalati gyakorlatokat 

alakíthatnak ki, amelyek beépülhetnek a vállalati rendszerekbe, hatással lehetnek a 

szolgáltatói alapadatok minőségére, és jótékony következménye lehet a nem 

szankcionált területekre is.  

 

De az elemek hatásainak eléréséhez hosszabb időre van szükség, viszont karakteres 

működés hiányában bizonytalan alapot ad és jelentős fizetési kötelezettségeket 

keletkeztethet. 

 

Ennek érdekében jelen tanulmány keretein belül új indikátorok vizsgálatával 

bővítettük a késéselemzést. Ezzel az a célunk, hogy elindítsunk egy átlag mögé 

tekintő monitort, amely segíthet feltárni a késések okainak mélyebb rétegeit, 

megtalálva így mérséklésük lehetőségeit is.  

 

Ebben még csak a munka elején tartunk, de reméljük, hogy ez alapján a rendszer 

úgy tud majd változni, hogy egyre inkább minden iparági szereplő úgy érezhesse a 

Teljesítményösztönző Rendszer működésének van pozitív hatása. 
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3. Részletes elemzés 
 

 

3.1. Alapstatisztikai áttekintés 

 

A 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó alapstatisztikai (1. ábra) áttekintés1 

alapján növekedés figyelhető meg a menetvonal darabszámok tekintetében, amely 

valamennyi termékcsoportot érinti kisebb vagy nagyobb mértékben.  

 

1. ábra 

 
Leginkább a személyszállításban kimutatható a bővülés, árufuvarozásban 

nagyságrendileg inkább szintentartásként érzékelhető a változás.  

 

A piac tehát az előző menetrendi időszakhoz képest nőtt, de összességében még nem 

érte el a koronavírus járvány előtti utolsó menetrendi időszak (2018/2019.) 

volumenét. A 2020. márciusában kezdődött világméretű krízishelyzet, amely a vasúti 

szektorban a személyszállítást jobban sújtotta, még mindig éreztetheti hatását, de 

az élénkülés pozitív irányú tendenciát jelez.  

 

  

                                         

 
1 Üzemi (F) vonatnem kategórián kívül. 
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A belső struktúra arányain (2. ábra) belül, a növekvő összmenetvonal darabszám 

mellett az országos személyszállítási (A) és a szerelvényvonat (C) kategóriák 

részesedése minimálisan növekedett, a többi vonatnemkategória aránya 

kismértékben csökkent, de jelentősebb szerkezeti átrendeződés nem történt.   

 

2. ábra 

 
 

A tervezhetőség tendenciái (3. ábra) abszolútszámban kimutatott indikátoraiban jól 

megfigyelhető, hogy a piacbővülés egyértelműen rontotta a tervezhetőségi 

tendenciákat: növekedett az azonnali menetvonalak és az operatív közlekedés 

száma, miközben a katalógus foglalásoké csökkent. 

 

3. ábra 
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Csak az abszolútszámok alapján azonban nem elemezhető a kérdés, mivel így nem 

dönthető el egyértelműen, hogy a változások mekkora mértékben tulajdoníthatóak 

az összes menetvonal darabszám növekedésének, ezért a belső strukturális arányok 

változását is meg kell vizsgálnunk (4. ábra). 

 

4. ábra 

 
 

 

A belső szerkezeti arányok alakulásai egyrészt megerősítik, hogy az operativitás 

túlsúlya valamelyest ismét erősödött: a 2020/2021. menetrendi időszakban, az 

azonnali menetvonalakon belül emelkedett az operatív közlekedést kérők aránya és 

csökkent a katalógus foglalások aránya, ugyanakkor minimálisan nőtt a menetrendes 

közlekedés szerepe is. Összességében azonban látható, hogy a pandémia eddigi 

legjelentősebb hulláma után megélénkülő teljesítményben érthető módon még több 

volt a kevésbé tervezhető elem. 

 

 

 

Az azonnali menetvonalak összes darabszámban feltárt növekedése főképp a 

szerelvényvonati (C) kategória arányaiban mutatkozik, de relatíve a 

személyszállításban, az országos személyszállítási (A), és az elővárosi, regionális 

személy, nosztalgia (B) kategóriákban is jellemzően erősödött az 5 napon belül 

igényelt menetvonalak aránya.  
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Miközben az árutovábbítást végző vonat, árutovábbítás saját célú vonata (D) 

kategóriában az azonnali menetvonalak aránya az előző időszakhoz hasonló szinten 

maradt, a vontatási szolgáltatás, mozdonyvonat (E) vonatnemkategóriában 

valamelyest csökkent a jelentősége (5. ábra), de a változások kismértékűek. 

 

5. ábra 
 

 
 

Az összes menetvonal darabszám változásánál láttuk, hogy a piac növekedése mögött 

főképp a személyszállítás volumenének emelkedése állt, lehet, hogy a járvány 

legtöbb korlátozással együtt járó hullámát követő bizonytalanabb helyzet a 

személyszállítási termékkategóriában is hatást gyakorolt az azonnali menetvonalak 

arányára. De lényegesebb, hogy 2021-ben sokkal több rendkívüli esemény volt a 

hálózaton (balesetek, áradás, tűzeset) mint a megelőző évben. Ezek következtében 

tömeges személyvonat lemondások váltak szükségessé, amelyek visszarendelése - 

közlekedésük esetén - azonnaliként volt lehetséges.  

Az azonnali menetvonalak arányának növekedése a személyvonati termékcsoporton 

belül leginkább a Budapesti elővárosi személyvonat és az InterCity vonatnemeket 

érintette érzékelhetően.  

 

 

A részletes elemzés a továbbiakban a 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó 

Teljesítményösztönző Rendszer elemenkénti hipotézisvizsgálatát mutatja be. 
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3.2. Pontosságot ösztönző elem 
 

 

A vonat leközlekedésének a kiutalt menetrendhez viszonyított pontosságát ösztönző 

elem. Az ösztönző elem bázisa a tervezett közlekedtetés időpontját megelőző  

5. napon vagy az előtt benyújtott menetvonal igények időadatainak terv-tény 

eltérése a végelszámolási ponton.  

 

A késéshez tartozó pénzügyi hátrány percenkénti elszámolással 20 Ft/perc értékkel 

kerül meghatározásra. 

 

Termékcsoportok és tűréshatáraik 

 

(A,B) kategóriájú személyszállító vonatok  15 perc 

(C) kategóriájú szerelvény vonatok  40 perc 

(D,E) kategóriájú árutovábbító vonatok  60 perc 

  

3.2.1. Az ösztönző elemhez kapcsolódó hipotézis 

 

A pontosság növekedésének kívánatos eredménye, hogy az adott termékcsoportba 

tartozó vonatkategóriákban az érintett menetrendi időszak alatt leközlekedett nem 

azonnali menetvonalak átlagos végállomási késése nem haladja meg a meghatározott 

célértéket a következők szerint: 

 
  

Termékcsoport Célérték 

Személyszállító vonatok 6 perc 

Szerelvényvonatok 1 óra 

Árutovábbító vonatok 3 óra 35 perc 

 
 
Az egyes termékcsoportokba tartozó menetvonalak átlagos végállomási késésének 

meghatározása az alábbi képlet szerint történik: 

 

 

A vizsgált menetrendi időszak alatt 

vizsgált termékcsoportba tartozó, 

leközlekedett, nem azonnali 

menetvonalak átlagos végállomási 

késése 

 
= 

A vizsgált menetrendi időszak alatt a 

vizsgált termékcsoportban keletkezett 

nem azonnali menetvonalak 

végállomási késéseinek összege 

A vizsgált termékcsoportban 

leközlekedett nem azonnali késett 

vonatok száma 
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3.2.2. A hipotézis teljesülésének vizsgálata 

 

A nem azonnali menetvonalak késési átlagába beszámításra kerültek a Hálózati 

Üzletszabályzat (a továbbiakban HÜSZ) „4.10 A menetvonalak, szolgáltatások 

felhasználásának egyéb szabályai” pontjának rendelkezéseit meghaladó mértékű 

késések is (24 órán túliak), mivel a megalkotott elméleti szabályozást a valóságban 

lehetségesen előforduló esetek valamennyi kimenetelének rendkívül nagy száma és 

változékonysága miatt a gyakorlat felülírhatja. A hipotézisvizsgálat a tényszerűséget 

a valós rögzítések teljes figyelembevételével mutatja be. 

 

 

Általánosságban a pontossági mutatók tekintetében kétféle tendencia érvényesült, 

de végre megtörtént az áttörés árufuvarozási termékcsoportban. 

        

A nem azonnali menetvonalak késéseinek átlaga (6. ábra) személyszállítási és 

szerelvényvonati termékcsoportban nőtt, míg árufuvarozásban csökkent. 

Személyszállításban a visszaesés kevesebb, mint fél perc, de ezzel az átlagérték az 

elvárt célérték fölé emelkedett, ezáltal itt nem teljesül a hipotézis.  

Vonatnemkategóriánként bontva országos személyszállításban (A) az átlagérték 

0:08:31, míg elővárosi, regionális személy, nosztalgia (B) kategóriában 0:05:06, tehát 

az A kategória emeli a célérték fölé a termékcsoport egészét.  

 

A szerelvényvonati kategória átlageredménye romlott ugyan, de így is az elvárt érték 

alatt maradt.  

 

6. ábra 
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Rendkívül fontos eredmény, hogy az árutovábbítási termékcsoport átlagértékének 

további, több mint negyedórás időtartamú javításával teljesítette a hipotézist, mert 

így határozottan jobb teljesítményt ért el, mint a kitűzött célérték. 

 

További kedvező változás, hogy árufuvarozásban a késett vonatok aránya is 

jellemzően mérséklődött, ugyanakkor ebben a mutatóban érzékelhető a kettős 

tendencia, mivel a személyszállítás eredményei kedvezőtlenebbek, mint a megelőző 

menetrendi időszakban (7. ábra).  

 

7. ábra 

 
 

Összességében a hipotézis részbeni, de rendkívül lényeges teljesülését rögzíthetjük, 

mivel a több kiszámíthatatlansági kockázattal rendelkező árutovábbításban sikerült 

elérni a kívánt cél teljesülését. A személyszállítás és a szerelvényvonatok esetében 

fontos cél lehetett a teljesítmény visszaépítése, még ha az esetleg bizonytalanabb 

körülmények között valósulhatott is meg. A legtöbb késési percet ebben a 

termékkategóriában a más vonat késése miatti vágányfoglaltság és a lassújelek 

bevezetése okozta. Ebben a tekintetben nem történt szerkezet váltás: az előző 

menetrendi időszakban is ezek voltak a legfőbb késési okok azonos sorrendben és 

nagyságrendben. 

 

Amennyiben az árufuvarozásban is sikerül legalább tartani az elvárt célérték alatti 

átlagos késést és a személyszállításban is visszaáll a normál üzemi működés a 

következő menetrendi időszak akár a pontosság ösztönző elem hipotézisének 

teljeskörű teljesítésével kiemelkedő eredményt érhet el. 
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Összegző - Pontosságot ösztönző elem 
 

Hipotézis teljesülése 

   

 

 

 

 

Termékcsoport Célérték Tényleges Hipotézis 

Személyszállítás 0:06:00 0:06:12 Nem teljesült 

Szerelvényvonatok 1:00:00 0:26:49 Teljesült 

Árutovábbítás 3:35:00 3:22:34 Teljesült 

 
 

  

 

Részben 
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3.2.3. Egyéb késéselemzési indikátorok 

 

A Teljesítményösztönző Rendszer fő céljai alapján a hálózati zavarok minimalizálását 

és a vasúti teljesítmény javítását kívánja szolgálni. Ezen célok elérése érdekében 

még tovább kívánjuk mélyíteni a már korábban elindított, hipotézisvizsgálaton 

túlmutató késéselemzéseket, azért, hogy a fő gócpontok azonosításával, és a 

lehetséges okok, illetve megoldási lehetőségek feltárásával segítsük az iparági 

szereplőket a problémák azonosításában és esetleges mérséklésében. A részletes 

késéselemzési rész struktúrája így átalakul, tartalma kibővül, de a korábban tárgyalt 

valamennyi témakör is megtalálható lesz az új szerkezetbe illesztve.  

 

 

3.2.3.1. Az összes késés indikátorainak alakulása 

 

Az összes késési adatokat a menetrendes azonnali menetvonalakat is tartalmazó 

vonatok adatai alapján elemezzük. Menetrendes menetvonalnak tekintjük azokat az 

igényeket, amelynek az adott verzióhoz szerkesztett, vagy egy korábbi verzióból 

örökölt, vagy katalógus menetrendje van. Késéskódolás szempontjából azokat a 

menetvonalakat, amelyek operatív közlekedést kértek nem tekintjük 

menetrendesnek. 

 

Az összes késett menetvonal késési átlagát az alábbi ábra szemlélteti (8. ábra), ahol 

árutovábbítási termékcsoportban három év távlatában rendkívül kedvező tendencia 

mutatható ki az összes menetrenddel közlekedő vonatnál is.  

 

8. ábra 
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A személyszállítási és szerelvényvonati termékcsoportoknál - a már tárgyalt 

feltételezhető okokból – a trend kevésbé egyértelmű, de a 2020/2021. menetrendi 

időszaki értékek mindkét esetben kedvezőbbek a 2018/2019. menetrendi időszakban 

mérteknél. 

 

A késett vonatok átlagán túl az összes késési percet viszonyíthatjuk valamennyi 

menetrendes menetvonalhoz is, vizsgálva, hogy a nem késett vonatok mennyit 

javítanak az átlagon (9. ábra). 

 

 

9. ábra 
 

 
 

 

 

Az így kapott átlagok mérséklődése - a késett vonatok minden termékkategóriában 

számottevő arányát tekintve várt módon - jelentős mértékű a késett vonatok 

átlagához képest. A korábban megállapított tendenciák itt is jól láthatóak. 

 

Csakúgy, mint a késett vonatok arányát (10. ábra) tekintve, ahol az összes késést 

alapul véve is az figyelhető meg, hogy árufuvarozásban növekedett a késés nélkül 

leközlekedett menetvonalak aránya, miközben személyszállítási és szerelvényvonati 

termékcsoportokban a késett (1=< késett perc) vonatok aránya nőtt, de a két évvel 

ezelőtti szintnél mindkét esetben kedvezőbb eredmények mérhetők. 
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10. ábra 
 

 
 

 

Összességében pozitív, hogy árutovábbításban a leközlekedtetett vonatok 

mennyiségének kismértékű növekedése mellett sikerült a tárgyalt indikátorok 

tekintetében egyértelműen kedvező irányba mozdulni. Személyszállításban jobban 

érzékelhető a piac „idegessége”, ez a termékcsoport nagyobb mértékben is bővült, 

a több leközlekedtetett vonat és a nagyobb utasszám növelhette a zavaresemények 

lehetőségét.  

 

A TÖR rendszerbe bevont, illetve azon kívül eső menetvonalak eredményei között 

nem érzékelhető jelentős különbség, amely, figyelembe véve a kedvező 

tendenciákat, nem feltétlenül azt mutatja, hogy a rendszer nem elég hatékony, 

hanem inkább azt, hogy rendszeren kívül is képes hatni. Ezentúl talán a megelőző év 

rendkívüli helyzete a normál üzemi folyamatokban is megőrizte az erőteljesebb 

összpontosítást, biztonságra törekvést. 
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3.2.3.2. Késési idődiagramok 

 

A késési idődiagramokon egyrészt az egyes konkrét perceknél mért abszolút 

darabszámok szerepelnek a termékkategóriához kapcsolódó időtartamhatárig, 

valamint valamennyi, termékcsoportra szabott időkategória aránya is bemutatásra 

kerül. A késési idődiagramok, a pontossági adatok belső szerkezetének részletei 

megmutatják azokat a percben mért időtartam sávokat, amelyek változása leginkább 

befolyásolta a leközlekedtetés pontosságának eddigiekben tárgyalt eredményeit. 

 

 

Személyszállítás 

 

A személyszállításban (11. ábra) az adatok azt mutatják, hogy a növekvő 

menetvonaldarabszám inkább a jelentősebb késési perc kategóriákban okozott 

emelkedést, miközben az 1-2 perces késések száma csökkent. Nagyobb léptékben is 

ez figyelhető meg: csökkent a 15 perces tűréshatáron belül közlekedett vonatok 

aránya, miközben a többi idősáv részesedése nőtt vagy nem változott, növelve 

ezáltal a pontosságösztönző elem hatálya alá eső késési perceket. 

 

 
Árutovábbítás 

 

Az árutovábbítási termékcsoport idődiagramján (12. ábra) a 2020/2021. menetrendi 

időszak trendvonala végig a 2019/2020. menetrendi időszaké alatt fut: miközben a 

teljesítmény nem változott vagy nőtt minden tűréshatáron (60 perc) belüli 

időtartamnál kevesebb a késett vonat darabszám.  

 

Belső arányait tekintve növekedett a tűréshatáron belüli (1-60 perc) késéssel 

közlekedő vonatok aránya, miközben a nagyobb késési kategóriák szerepe csökkent. 

Tehát nagyságrendileg hasonló teljesítményen belül kevesebb vonat késett és ezen 

belül is kisebb késést szenvedtek el.  
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11. ábra 
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12. ábra 
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3.2.3.3. Késési események okcsoporti jellemzői 

 

Az időtartam alapján az összes kódolt késési esemény okozói megoszlásában (13. 

ábra) az egyik, kismértékű, de talán legérdekesebb változás a pályahálózat-

működtetői okcsoport strukturális fejlődésében eddig tapasztalt trend megtörése: a 

megelőző években emelkedő, a pályahálózat-működtetőre kódolt késési arány 

2020/2021. menetrendi időszakban csökkent. 

 

Összességében továbbra is a hozzáférésre jogosult által okozott, valamint az egyéb 

okból (másodlagos késés, vis maior) bekövetkezett késések a két domináns 

okcsoport, de tendenciájukban továbbra is eltérő iránnyal: a hozzáférésre jogosulti 

ok részesedése öt év távlatában csökkenő, míg az egyéb okra visszavezethető 

események szerepe növekvő.  

 

13. ábra 

 

 

Késési kódok okozói alapján a pályahálózat működtetői ok nagyobb arányban 

csökkent (-13%), mint a hozzáférésre jogosultakra kódolt (-4%), amely felvetheti az 

arányosságszámítás szükségességét is. 

 

 

Termékcsoportonkénti bontást nézve a személyszállítás és árutovábbítás között 

meglévő eltérés továbbra is érzékelhető (14. ábra). Személyszállítás esetében 

lényegesen jellemzőbb a pályahálózat-működtető által okozott elsődleges késések 

kódolása, mint árutovábbításban, ahol ez az okozói csoport rendkívül kismértékű. 
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Utóbbi termékcsoport meghatározó része hozzáférésre jogosulti okra vezethető 

vissza. Az egyéb okok (másodlagos, vagy vis maior) mindkét termékcsoportban fontos 

szerepet játszik. 

 

Két időszak összehasonlításában kisebb elmozdulások történtek: A személyszállítási 

termékcsoportban az egyéb okok aránya nőtt, és ezzel párhuzamosan elsődleges 

okozói meghatározottságában mind a pályahálózat-működtetői, mint a hozzáférésre 

jogosulti okcsoport arány csökkent, az utóbbi kisebb mértékben. 

 

14. ábra 
 

 
Az árutovábbításban is nőtt az egyéb okok részesedése, csökkentve a direkt okozóhoz 

való rendeltséget, amely mind a hozzáférésre jogosulti mind a pályahálózat-

működtetői okként azonosított késések arányában kimutatható mérséklődést 

okozott. 
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3.2.3.4. Késési gócpontok 

 

A késési okok háttérváltozóinak további feltárásában a késési gócpontok térképe a 

helyszín szerinti azonosításban nyújthat segítséget. 

 

A riportok hátterét az összes kódolt késést tartalmazó adatbázis képezi, így az összes 

naplózott késés alapján készül, amely lehet érkezési és indulási is. 

Menetvonaltípustól függetlenül, csak pozitív eltérések kerülnek kimutatásra.  

A térkép az adott szolgálati helyen elszenvedett plusz késéseket jelzi, de a szolgálati 

helyek késései nem terhelik egymásét. Ha a menetvonal egy korábbi szolgálati 

helyéről a terv szerinti induláshoz képest korábban indul, majd később késik, akkor 

is csak a menetrend szerinti terv időadathoz viszonyított késés kerül naplózásra az 

adott szolgálati helyen, az előbb indulás nem kerül beszámításra. 

Mivel a pályahálózat-működtető mind az érkezési, mind az indulási terv időadatokhoz 

képest vizsgálja az érkezési, indulási tény időadatok eltérését, ezért, ha egy 

szolgálati helyen már késve érkezik a terv érkezéshez képest a vonat, az kóddal 

ellátva rögzítésre kerül, illetve, ha még a tartózkodási ideje is megcsúszik a 

tervezetthez képest, ezért az indulási ideje még további késést szenved el, akkor az 

indulásnál is kerül késés kódolásra. Ilyen esetben az adott szolgálati helyet mind 

indulási mind érkezési késés terheli a vizsgált menetvonal vonatkozásában. 

A kimutatás mind az elsődleges, mind a másodlagos késéseket tartalmazza, tehát az 

országhatárokon a hozott késésekkel is számol, mert ebben a megközelítésben minél 

teljesebb kép feltárása a cél, egy áttekintés szintű profiltérképen illusztrálva. 

 

Az ábrákon a következő jelzésrendszert alkalmaztuk: minél nagyobb egy szolgálati 

helyet jelölő kör nagysága annál több késési darabszámot, minél sötétebb körszínnel 

jelölt, annál több késési percet szenvedett el.  

 

A 2020/2021. menetrendi időszak árutovábbítási adatait megjelenítő térképeken 

(15. ábra és 16. ábra) jól látható, hogy a termékcsoport tekintetében a késések fő 

gócpontjai továbbra is a határállomások, valamint a budapesti régió és kiemelkedik 

az 1-es vonal.  

 

A személyszállítási termékcsoport térképén (17. ábra) (az eltérő jellegből fakadóan 

más léptékkel kerül megjelenítésre) megfigyelhetőek a megyeszékhelyi, 

főcsomóponti, határállomási gócpontok, amelyek Budapest felé sűrűsödnek és a 

fővárosban kumulálódnak. 

 

Ezek a megállapítások nyilvánvalóan csak alapot adnak további elemzéseinkhez, az 

iparági szereplők számára ismertek, ebben a térképes megjelenítés áttekintő jellege 

jelenthet hozzáadott információt.  
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15. ábra 
Késési gócpontok 2020/2021. menetrendi időszak – Árutovábbítás (D+E) 
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Top 10-es lista - Árutovábbítás 

 

 

Az árutovábbítási termékcsoportban (D+E) a 10 legjelentősebb kódolt késési perccel 

rendelkező szolgálati helyet, konkrét perc adatokkal a következő táblázat összegzi: 
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16. ábra 

Késési gócpontok határállomásokon és Budapesten 2020/2021. menetrendi időszak – Árutovábbítás (D+E) 

  

Ferencváros 
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17. ábra 
Késési gócpontok 2020/2021. menetrendi időszak – Személyszállítás (A+B) 

 



Teljesítményösztönző Rendszer Hipotézisvizsgálat 2020/2021 

 
 

- 28 - 

 

 

Top 10-es lista -Személyszállítás 

 

 

A személyszállítási termékcsoportban (A+B) a 10 legjelentősebb kódolt késési perccel 

rendelkező szolgálati helyet, konkrét perc adatokkal a következő táblázat összegzi: 
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3.2.3.5. Jelentősebb állomási adatok 

 

A gócpontok azonosítása után részletesen is megnéztük a legjelentősebbek fontosabb 

paramétereit termékcsoportonként: 

 

Személyszállításban a 3 legtöbb késési percet elszenvedő szolgálati helyet emeltük 

ki, amely egybeesett a 100.000 kódolt késési perc feletti kategória határvonalával 

is.  

 

 

 

Az alapadatok jól szemléltetik, hogy Budapest-Kelenföld a leginkább terhelt a késési 

események által viszont átlagát tekintve inkább a több kisebb késés kategóriába 

tartozó, míg Budapest-Keletiben bár kevesebb számú vonat érintett, de több késési 

perc átlaggal. 

 

Speciális késési okok Budapest-Kelenföldön a Tartózkodási idő túllépése, Budapest-

Keletiben a Fordulás és a Kereskedelmi vonatelőkészítés, míg Szolnokon a 

Csatlakozás. 

 

 

Árutovábbításban a határállomási gócpontok túlsúlya miatt nem az első három 

szolgálati helyet emeltük be a részletesebb analízisbe, annak érdekében, hogy az 

elemzés minél több specialitást legyen képes megmutatni. Ezért a legtöbb késési 

perccel rendelkező határállomást, valamint a rangsorban következő két kiemelt nem 

határállomást vontuk be a vizsgálatba. 
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Hegyeshalom tipikus határállomási profilt mutat, mert a határátlépő vonatok késései 

ide kerülnek kódolásra, így a késések legfőbb oka harmadik fél. Kódolt késési percben 

és érintett vonatdarabszámban kiemelkedő, átlagos késése nagyjából 2 óra. 

 

Ferencvárosban inkább a „kisebb” késési percek jellemzőek az átlag alapján, míg 

Szombathely-Rendezőn kevesebb vonatot érint a probléma, de lényegesen nagyobb 

átlagidővel. Késési okokban jellemző specialitások kevéssé megfigyelhetők.  

 

 

3.2.3.6. Kiugró értékek 

 

A késési anomáliák feltárásának egyik jó eszköze a kiugró értékek keresése, amelyet 

két irányból tettünk meg, egyrészt az egyedi napi értékek felső 5%-ának 

kimutatásával, valamint a hét napjaira jellemző adatok megfigyelésével. Az 

ábrapárok szolgálati helyenként mutatják a kapott adatokat. 
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Személyszállítás 

 

 

 

Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti tekintetében inkább az 

év második felében voltak kiemelkedő értéket okozó zavartatások, miközben 

Szolnokon az értékek egyre kisebb amplitúdójú kilengése 

tapasztalható az év előrehaladtával. A hét napjai tekintetében 

különböző profilokat láthatunk: Kelenföldön péntek a 

csúcspont, Keletiben szerda is erős, Szolnokon a munkanapokon 

eloszló a kódolt késési perc és csak hétvége különül el jellemző mértékben.   
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Árutovábbítás 

Az árutovábbítás 

esetében kevésbé állapíthatóak meg tendenciák, egész évben sokkal hektikusabb 

zavartatás jellemzőbb. A kiugró értékekhez tartozó napok alapján az iparági 

szereplők is azonosíthatják érintettségüket, amely segíthet adott cégen belüli 

további elemzéseket, hogy aznap érintett volt-e bármely vonatával. 

Hegyeshalomban és Szombathely-Rendezőn hétfőtől való felfutás jellemző, de 

utóbbinál szombat is erős, míg Ferencvárosban szerda és péntek kiemelkedő a hét 

napjai tekintetében. 
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A késések elemzésében még rengeteg a lehetőség, sok rétege, mélysége vár még 

feltárásra. Fenti elemzés mindössze néhány irányra világított rá, amerre 

elindulhatunk annak érdekében, hogy a késések mögött rejlő okok azonosításával 

segítsük a megoldást és az iparág egészének érdekében tudjuk előremozdítani a 

területet.   
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3.3. Foglalási díj 

3.3.1. Foglalási díj a rendszeresen fel nem használt menetvonalakra 

 

A foglalási díj azon kapacitásigénylők esetében kerül meghatározásra, amelyek 

rendszeresen nem használják fel a nekik odaítélt menetvonalakat. A rendszeresség 

a vizsgált hónapra összes kiutalt, de lemondott, valamint lemondás mulasztásban 

érintett menetvonalak darabszámának meghatározott arányában kerül 

megállapításra.  

 

Amennyiben a kiutalásra és lemondásra került, valamint lemondás mulasztásban 

érintett menetvonal mind a két pályahálózat-működtetőt érinti, abban az esetben 

mind a két pályahálózat-működtetőnél figyelembevételre kerül a menetvonal 

darabszáma. 

 

Amennyiben a lemondásra került, valamint lemondás mulasztásban érintett 

menetvonalak aránya az érintett pályahálózat-működtető vonatkozásában az adott 

hozzáférésre jogosult esetében meghaladja a 60%-ot, abban az esetben a lemondott, 

vagy lemondás mulasztásban érintett menetvonalakra az egyes pályahálózat-

működtetők az általuk üzemeltetett szakaszhoz kapcsolódóan számolják el a 

foglalási díjat az érintett menetvonalak alapszolgáltatási díjának az ösztönző elem 

mértékénél meghatározott hányada alapján. 

 

 

3.3.1.1. Az ösztönző elem mértéke 

 
 
Foglalási díj abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben a vizsgált hónapra 

megrendelt, közlekedési napkijelöléssel rendelkező kiutalt menetvonalakból a 

lemondott, valamint lemondás mulasztásban érintettek részaránya eléri a 60%-ot.   

 

A foglalási díj mértéke a lemondott, valamint lemondás mulasztásban érintett 

menetvonalak alapszolgáltatási díjának 1%-a.  

 
 

 

3.3.1.2. Az ösztönző elemhez kapcsolódó hipotézis 

 

Az ösztönző elemmel kapcsolatos elvárás, hogy éves szinten a kapacitásigénylők 

lemondási arányai pályahálózat-működtetőnként (a magyarázhatóan speciális 

értékeket leszámítva) ne haladják meg a 60%-ot. 
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3.3.1.3. Az ösztönző elem vizsgálata 

 

Adataink alapján a kapacitásigénylők által lemondott menetvonalak megrendelteken 

belüli arányairól a következő kép rajzolódik ki pályahálózat-működtetőnkénti 

bontásban és összesítve (18. ábra): 

 

18. ábra 

 
 

Eredményeink alapján látható, hogy a 2020/2021. teljes menetrendi időszakra 

vonatkozóan az átlagos lemondási arány 25% körül alakult, és a vasútvállalatok 

egyedi értékei, néhány kivétellel, nem haladták meg a 60%-os küszöböt. A kivételes 

esetek speciális, vállalaton kívülálló okok miatt jelentős megrendelés átrendezés 

szükségességét jelentették, pandémia által teremtett kényszerhelyzeti és 

vágányzári vonatkozásokban, így az elemzésben nem veendők figyelembe. A 

hipotézis teljesült. 

 

 

Összegző – Foglalási díj 
 

Hipotézis teljesülése 

 

 

 
 

 

Célérték - Lemondási arány Hipotézis 

60% Teljesült 

  

Igen 
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3.3.2. Egyéb fel nem használt kapacitások után fizetendő díjak 
 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium határozata alapján indult eljárásban a 

Fővárosi Törvényszék 103.K.701.055/2020/25. számú bírósági ítélete (TÖR 6. sz. 

melléklet) helyben hagyta a közigazgatási határozatot és kötelezte a VPE Kft.-t az 

alábbi elemek MÁV Zrt. hálózat-hozzáférési szerződéséből (HHFSZ) való 

átemelésére. Az egyéb fel nem használt kapacitások után fizetendő díjak a 

Teljesítményösztönző Rendszer keretein belül 2021. szeptember 7-i hatállyal léptek 

életbe. 

 
Az új elemeknek ebben az első évben még nincs hipotézis teljesülés vizsgálati 

vonatkozása. Az elemzés célja elsősorban az alapadatok rögzítése, és ezek 

függvényében a tervezett hipotézisek megfelelőségének megállapítása. 

 
 

3.3.2.1. Menetvonal-felhasználás elmaradása a MÁV Zrt. pályahálózatán 

 
A menetvonal-felhasználás elmaradásának díja az alapszolgáltatások felár nélküli 

díjának százalékában kifejezve kerül megállapításra az alábbiak szerint: 

 

A kiutalásban szereplő tervezett indulási időpontot megelőző 24 órán 

belül lemondott menetvonal 

4% 

A tervezett indulási időpontot követő 24 órán belül lemondott 

menetvonal 

8% 

A tervezett indulási időpontot követő 24 órán túl lemondott menetvonal 100% 

A lemondás mulasztásban érintett menetvonal 100% 

A hozzáférésre-jogosult érdekkörében felmerült okból a menetvonal vége 

nem került felhasználásra, a menetvonal fel nem használt részére jutó 

alapszolgáltatások felár nélküli díjának 

55% 

 
 
Amennyiben a rendszeresen fel nem használt menetvonalakra vonatkozó foglalási díj 

és a jelen pontban meghatározottak alapján is fizetési kötelezettség keletkezik, úgy 

az érintett menetvonalak vonatkozásában a jelen pontban rögzített többletfizetési 

kötelezettséget nem kell megtéríteni. 

 
 
Az elemhez kapcsolódó hipotézisterv 

 

Az elemmel kapcsolatos elvárás, hogy a tervezett indulási időpontot megelőző 24 

órán belüli, illetve a tervezett indulási időpontot követő lemondások, valamint a 

lemondás mulasztásban érintett menetvonal darabszám összegének az összes 

megrendelt menetvonal darabszámon belüli aránya (két tizedesjegy pontossággal) 

kisebb vagy egyenlő legyen az előző menetrendi időszak ugyanezen összehasonlító 

viszonyszámánál. 
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Részben PHM adatszolgáltatás alapján a 2020/2021. menetrendi időszakra az alábbi 

alapadatok rögzíthetőek a témakörhöz kapcsolódóan a MÁV Zrt. vonatkozásában. 

 

A TÖR rendszerbe kerülés eddig időszaki és az összehasonlító időszak adatai: 

 

 
 

Adataink alapján a vizsgált és az előző menetrendi időszak összehasonlításának 

vonatkozásában, az elem TÖR keretein belül való megjelenésének hatásaira még 

nem vonhatóak le egyértelmű következtetések, de megfigyelhető hogy 2020/2021. 

összehasonlító időszakában, emelkedő közlekedésre kijelölt darabszám mellett, 

jellemzően növekedett a szankcionált menetvonalak aránya az összes darabszámon 

belül.  

 

A belső szerkezeti elmozdulások oka, esetleges szezonálisan ható tényezők, illetve 

speciális indokok, és az eddigi tendenciák szükség esetén tovább vizsgálhatók a 

pályahálózat-működtető bevonásával.   
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Azért, hogy teljes menetrendi időszakra vonatkozó nagyságrendi számítás is 

rendelkezésre álljon a hipotézis terv vizsgálatához a teljes 2020/2021. menetrendi 

időszakra vonatkozó adatok kimutatását is elkészítettük: 

 

Közlekedésre kijelölt menetvonalak darabszáma 1 408 906 

Véglegesen lemondott menetvonalak darabszáma 344 072 

Összes megrendelt menetvonal darabszám 1 752 978 

Ebből:   

A kiutalásban szereplő tervezett indulási időpontot megelőző 24 órán 
belül lemondott menetvonalak darabszáma 

25 273 

A tervezett indulási időpontot követő 24 órán belül lemondott 
menetvonalak darabszáma 

38 334 

A tervezett indulási időpontot követő 24 órán túl lemondott 
menetvonalak darabszáma 

1 

A lemondás mulasztásban érintett menetvonalak darabszáma 4 707 

A HJ érdekkörében felmerült okból a menetvonal vége nem került 
felhasználásra, menetvonalak darabszáma 

10 698 

Foglalási díjban is érintett menetvonalak darabszáma 2 739 

    

Összes szankcionált menetvonal darabszáma 79 013 

Összes megrendelt menetvonal darabszámon belüli aránya 4,5% 

 

 

A hipotézistervezet az elemzés alapján releváns. 
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3.3.2.2. Rakodóhely igénybevételének elmaradása vagy lemondás a MÁV Zrt. 

pályahálózatán 

 
A MÁV Zrt. a HÜSZ-ben meghirdetett rakodóvágányok közül, előre definiált 

paraméterek alapján kiemelt közforgalmú rakodóvágányokat határoz meg. A 

rakodóhely lemondási díj ezen kiemelt közforgalmú rakodóvágányokra vonatkozik. 

 

A korábban már lefoglalt és kiutalt rakodóhely igénybevételének elmaradása vagy 

lemondása esetén a hozzáférésre-jogosultnak többletfizetési kötelezettsége 

keletkezik, kivéve, ha ezen eseményekre a pályahálózat-működtető érdekkörében 

felmerült okból került sor. A lemondási díj mértékét az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Lemondás időpontja a tervezett igénybevétel időpontjának 
kezdetéhez képest 

Lemondási díj  
(Ft/rakodóvágány 

biztosítási óra) 

Tervezett igénybevételi időpont kezdetét megelőző 5 napig 0 

Tervezett igénybevételi időpont kezdetét megelőző 5 nap és 
24 óra közötti időpontban 

50 

Tervezett igénybevételi időpont kezdetét megelőző 24 órán 
belül 

150 

Tervezett igénybevételi időpont kezdetét követő 24 órán belül 500 

Le nem mondott, igénybe nem vett igénylés esetén 2000 

 
 
Az elemhez kapcsolódó hipotézisterv 

 

Az elemmel kapcsolatos elvárás, hogy a kiemelt rakodóterületeken az 5 napon belüli 

lemondások darabszámának az összes igénylés darabszámán belüli aránya 1-3 

százalékponttal kisebb legyen az előző menetrendi időszak ugyanezen összehasonlító 

viszonyszámánál. 

 

A hipotézisterv szövegezését javasoljuk az alábbiak szerint módosítani: 

Az elemmel kapcsolatos elvárás, hogy a kiemelt rakodóterületeken az összes 

szankcionált darabszám összes igénylés darabszámán belüli aránya 1-3 

százalékponttal kisebb legyen az előző menetrendi időszak ugyanezen összehasonlító 

viszonyszámánál. 

 

A vizsgálatot eszerint végeztük.  
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A TÖR rendszerbe kerülés eddigi és összehasonlító időszaki adatait a következő 

táblázatok foglalják össze: 
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Adataink szerint a vizsgált és az előző menetrendi időszak TÖR keretein belül való 

megjelenésének összehasonlító időszaki elemzéséből itt sem vonhatóak le 

egyértelmű konklúziók, de az megállapítható, hogy az előző menetrendi időszak 

összehasonlító időszakához képest lényegesen kevesebb megrendelés mellett nőtt a 

lemondási arány 2020/2021. szeptemberétől a menetrendi időszak végéig.  
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Azért, hogy teljes menetrendi időszakra vonatkozó nagyságrendi számítás is 

rendelkezésre álljon a hipotézis terv vizsgálatához itt is elvégeztük a teljes 

2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó eredmények kimutatását. A kapott 

eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze kiemelt közforgalmú 

rakodóvágányonkénti kimutatásban: 

 

 
 
 
 
Az összes szankcionált darabszám összes megrendelésen belüli aránya 42%, amely 

kiemelt rakodóterületenként jelentős szórást mutat. Az 1-3 százalékpontos 

csökkenést elváró hipotézisterv az elemzés alapján megfelelő.  
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3.3.2.3. Tolatószemélyzet biztosításához kapcsolódó lemondási díj a MÁV Zrt. 

pályahálózatán 

 
A tolatószemélyzet biztosítása szolgáltatás lemondásához kapcsolódó díjak a 
szolgáltatás díjának százalékában kerülnek meghatározásra. 
 

Lemondás időpontja a tervezett igénybevétel kezdő 
időpontjához képest 

Fizetendő lemondási díj 
a szolgáltatási díjhoz 

viszonyítva (%) 

Legalább 8 nappal korábban 0 

Megelőző 8 napon belül  10 

Lemondás a tervezett igénybevétel kezdő időpontját 
követő 24 órán belül, lemondás nélkül és az 
igénybevétel elmulasztásával 

100 

 

 

Az elemhez kapcsolódó hipotézisterv 
 

Az elemmel kapcsolatos elvárás, hogy a tervezett igénybevétel kezdő időpontjához 

képest 8 napon belüli, illetve a tervezett igénybevétel kezdő időpontot követő 

lemondások, valamint a lemondás nélküli elmulasztott igénybevételek darabszám 

összegének az összes tolatószemélyzet biztosítás megrendelés darabszámon belüli 

aránya (két tizedesjegy pontossággal) kisebb vagy egyenlő legyen az előző 

menetrendi időszak ugyanezen összehasonlító viszonyszámánál. 

 

 
Adataink alapján megállapítható, hogy az elem TÖR-be való átemelést követő 

időintervallumát a megelőző év azonos időszakához viszonyítva nem tapasztalható 

változás: a szankcionált lemondások aránya a 2021. szeptembert követő időszakra 

megegyezik az előző menetrendi időszak arányával (28%). 

 

A két vizsgált menetrendi időszakot összességében tekintve növekvő megrendelés 

darabszám mellett csökkent a szankcionált lemondások száma, így az arány, e kettős 

hatás eredményeképpen jelentősen mérséklődött: 9%-ról 6%-ra. 

 

A hipotézistervezet az elemzés alapján releváns. 
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Összegző – Egyéb fel nem használt kapacitások után fizetendő díjak 

 

Hipotézis teljesülése 

Új elemek: még nem értelmezhető 

 

 

 

Menetvonal-felhasználás 

elmaradása a MÁV Zrt. 

pályahálózatán 

A hipotézistervezet releváns 

 

 

 

 

Rakodóhely igénybevételének 

elmaradása vagy lemondás a MÁV 

Zrt. pályahálózatán 

A hipotézistervezet releváns 

 

Javaslat: 

A hipotézisterv szövegezését javasoljuk az 

alábbiak szerint módosítani: 

Az elemmel kapcsolatos elvárás, hogy a 

kiemelt rakodóterületeken az összes 

szankcionált darabszám összes igénylés 

darabszámán belüli aránya 1-3 százalékponttal 

kisebb legyen az előző menetrendi időszak 

ugyanezen összehasonlító viszonyszámánál. 

 

Tolatószemélyzet biztosításához 

kapcsolódó lemondási díj a MÁV 

Zrt. pályahálózatán 

A hipotézistervezet releváns 
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3.4. Arányosságszámítások 

 

Az új elemek, az Egyéb fel nem használt kapacitások után fizetendő díjak 

bekerülésével kérdésként merülhet fel, hogy a vasúti teljesítményösztönző rendszer 

részletes szabályairól szóló 57/2015 NFM rendelet 4.§ (1), valamint (2) bekezdésében 

foglalt arányossági követelményeknek a továbbiakban is megfelel-e a 

Teljesítményösztönző Rendszer, vagyis hogy megkülönböztetés-mentesen állapít 

meg pénzügyi előnyöket és hátrányokat mind a pályahálózat-működtetőre, mind a 

hozzáférésre jogosultra vonatkozóan, illetve hogy a teljesítményösztönző rendszer 

működtetéséből származó haszon mértéke a működtetés ráfordításainak mértékével 

arányos legyen, valamint a hálózati zavar okai azonosításának adminisztratív 

költsége ne rójon aránytalanul magas terhet a zavar okainak azonosítását végző 

pályahálózat-működtetőre. 

 

 

 

 

A Teljesítményösztönző rendszer arányosítási vizsgálata folyamatban van. 
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Adatok forrása: VPE Kft. adatbázis (kivételek az adott elemnél hivatkozva) 
 

Kézirat adattartalmának lezárása: 2022. február 

 


