
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve 

(2004. április 29.) 

a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 
95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a 
vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról 
szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról 

(vasútbiztonsági irányelv) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerzıdésre és különösen annak 71. 
cikkének (1) bekezdésére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára [1], 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2], 

tekintettel a Régiók Bizottságának a véleményére [3], 

a Szerzıdés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelıen [4], az 
egyeztetıbizottság által 2004. március 23-án jóváhagyott közös szövegtervezetre 
figyelemmel, 

mivel: 

(1) Annak érdekében, hogy folytassák a közösségi vasutak fejlesztésérıl szóló, 1991. 
július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelvvel [5] kezdeményezett, a vasúti szállítási 
szolgáltatások egységes piacának kialakítására irányuló erıfeszítéseket, létre kell hozni 
a vasút biztonságára vonatkozó közös keretszabályokat. A tagállamok eddig a nemzeti 
mőszaki és üzemeltetési megközelítések alapján dolgozták ki saját biztonsági 
szabályaikat és szabványaikat elsısorban a nemzeti iránymutatások szerint. 
Ugyanakkor az elvek, módszerek és kultúrák eltérései megnehezítették a mőszaki 
jellegő akadályok megszüntetését és a nemzetközi szállítási szolgáltatások 
létrehozását. 

(2) A 91/440/EGK irányelv, a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló, 1995. június 19-i 
95/18/EK tanácsi irányelv [6] és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá 
a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról 
szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [7] az elsı 
lépés az európai vasúti szállítási piac szabályozása érdekében azáltal, hogy megnyitja a 
piacot a nemzetközi vasúti áruszállítási szolgáltatások számára. A biztonsági 
rendelkezések azonban elégtelennek bizonyultak, és továbbra is különbségek vannak a 
biztonsági követelmények között, ami hatással van a közösségi vasúti szállítás optimális 
mőködésére. Különös jelentıséggel bír a biztonsági szabályok tartalmának, a 
vasúttársaságok biztonsági tanúsítványának, a biztonsági hatóságok feladatainak és 
szerepének, továbbá a balesetek kivizsgálásának az összehangolása. 

(3) Számos tagállamban a metrókra, villamosokra, valamint más városi és regionális 
vasúti rendszerekre helyi vagy regionális biztonsági szabályok vonatkoznak; ezeket 
gyakran a helyi vagy regionális hatóságok felügyelik, és nem terjednek ki rájuk a 
kölcsönös átjárhatóságra vagy az engedélyezésre vonatkozó közösségi követelmények. 
Továbbá mivel a villamosokra gyakran a közúti biztonsági elıírások vonatkoznak, így 
nem szabályozhatók teljes mértékben a vasúti biztonsági szabályokkal. Ezért a 
szubszidiaritásnak a Szerzıdés 5. cikkében megfogalmazott elvével összhangban 
lehetıvé kell tenni, hogy a tagállamok kivonják ezen irányelv hatálya alól az ilyen helyi 
vasúti rendszereket. 

(4) A közösségi vasúti rendszert általában magas szintő biztonság jellemzi, különösen a 
közúti szállítás biztonságához képest. A biztonságot legalább fenn kell tartani a 
jelenlegi szerkezetátalakítási szakaszban, amelyet az jellemez, hogy különválasztják a 
korábban az integrált vasúttársaságoknál összekapcsolt funkciókat, és a vasúti 
ágazatot az önszabályozás helyett egyre inkább központi szabályozás alá helyezik. A 
mőszaki és tudományos fejlıdéssel párhuzamosan a vasúti szállítás versenyképességét 



szem elıtt tartva tovább kell javítani a vasúti biztonságot azokban az esetekben, 
amikor az ésszerő keretek közt kivitelezhetı. 

(5) A vasúti rendszer üzemeltetıi, az infrastruktúra mőködtetıi és a vasúttársaságok a 
saját területükön teljes felelısséggel tartoznak a rendszer biztonságáért. Adott esetben 
együtt kell mőködniük a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedések 
végrehajtásában. A tagállamoknak egyértelmően különbséget kell tenniük a 
biztonsággal kapcsolatos közvetlen felelısség és a biztonsági hatóságoknak a nemzeti 
keretszabályok létrehozásával és az üzemeltetık teljesítményének felügyeletével 
kapcsolatos feladatai között. 

(6) Az infrastruktúra mőködtetıinek és a vasúttársaságoknak a vasúti rendszer 
üzemeltetésével kapcsolatos felelıssége nem zárja ki azt, hogy más szereplık, mint 
például a gyártók, karbantartási vállalkozók, a kocsik üzemeltetıi, a szolgáltatók és a 
beszerzési egységek a nagysebességő transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös 
átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelv [8] és a 
hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. 
március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [9] rendelkezéseivel, 
illetve más vonatkozó közösségi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban 
felelısséget vállaljanak termékeikért vagy szolgáltatásaikért. 

(7) A transzeurópai vasúti hálózat alrendszereinek biztonságára vonatkozó 
követelményeket a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv határozza meg. Ezek az 
irányelvek azonban rendszerszinten nem határozzák meg a közös követelményeket, és 
nem foglalkoznak részletesen a biztonság szabályozásával, irányításával és 
felügyeletével. Az alrendszerek legalacsonyabb biztonsági szintjének a kölcsönös 
átjárhatóság mőszaki elıírásaiban (ÁME) történı meghatározásával egyre fontosabbá 
válik, hogy a biztonsági célokat rendszerszinten is megállapítsák. 

(8) Közös biztonsági célokat (KBC) és közös biztonsági módszereket (KBM) kell 
fokozatosan bevezetni a magas szintő biztonság fenntartása és - amennyiben 
szükséges és ésszerő keretek között megvalósítható - javítása érdekében. E biztonsági 
céloknak eszközül kell szolgálniuk a biztonsági színvonal és az üzemeltetık 
teljesítményének értékelésére mind közösségi szinten, mind a tagállamokban. 

(9) A vasúti rendszer biztonságával kapcsolatban kevés információ áll rendelkezésre, és 
azok általában nem nyilvánosak. Ezért közös biztonsági mutatókat (KBMu) kell 
kialakítani annak értékelésére, hogy a rendszer megfelel-e a közös biztonsági céloknak, 
és hogy megkönnyítsék a vasút biztonsági szintjének felügyeletét. Azonban egy 
átmeneti idıszakban a nemzeti meghatározások alkalmazhatóak a közös biztonsági 
mutatókra, és ezért az elsı közös biztonsági célok meghatározásakor kellıképpen 
figyelembe kell venni a KBMu-k közös meghatározásainak kidolgozottságát. 

(10) Azokat a nemzeti biztonsági szabályokat, amelyek gyakran nemzeti mőszaki 
szabványokra épülnek, fokozatosan fel kell váltani az ÁME-k szerint létrehozott közös 
szabványokon alapuló szabályokkal. A legnagyobb mértékben kell korlátozni azoknak 
az új egyedi nemzeti szabályoknak a bevezetését, amelyek nem a közös szabványokra 
épülnek. Az új nemzeti szabványoknak összhangban kell lenniük a közösségi 
jogszabályokkal, és lehetıvé kell tenniük a közös vasútbiztonsági koncepcióra való 
áttérést. Ezért minden érdekelt féllel konzultálni kell, mielıtt egy tagállam a közös 
biztonsági célnál magasabb szintő biztonságot megkövetelı nemzeti biztonsági 
szabályt fogad el. Ilyen esetekben a Bizottság megvizsgálja az új szabálytervezetet, 
majd határozatot hoz, ha úgy ítéli meg, hogy a szabálytervezet nincs összhangban a 
közösségi jogszabályokkal, illetve önkényes megkülönböztetı eszközt vagy burkolt 
korlátozást jelent a tagállamok közötti vasúti szállítás tekintetében. 

(11) A jelenlegi helyzetet, amelyben a nemzeti biztonsági szabályok továbbra is 
szerepet játszanak, átmeneti idıszaknak kell tekinteni, amely végül olyan helyzethez 
vezet, amelyben az európai szabályokat kell alkalmazni. 

(12) A közös biztonsági célok, közös biztonsági módszerek és közös biztonsági mutatók 
kidolgozása, valamint a közös vasútbiztonsági koncepcióra való áttérés 
elımozdításának szükségessége közösségi szintő mőszaki támogatást igényel. A 



881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel [10] létrehozott Európai Vasúti 
Ügynökség feladata a közös biztonsági célokra, közös biztonsági módszerekre és közös 
biztonsági mutatókra vonatkozó ajánlások és további harmonizációs intézkedések 
kidolgozása, valamint a Közösségben a vasút biztonsága fejlıdésének felügyelete. 

(13) Kötelezettségeik és feladataik teljesítése során az infrastruktúra mőködtetıinek és 
a vasúttársaságoknak olyan biztonsági rendszert kell létrehozniuk, amely teljesíti a 
közösségi követelményeket, és közös elemeket tartalmaz. A biztonságra és a biztonsági 
rendszer megvalósítására vonatkozó információkat át kell adniuk az érintett tagállam 
biztonsági hatóságainak. 

(14) A biztonsági rendszer kialakítása során figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy a 
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönzı 
intézkedések bevezetésérıl szóló, 1989. június 12-i 89/391/EK tanácsi irányelvet [11] 
és annak megfelelı egyedi irányelveit teljes mértékben alkalmazni kell a vasúti 
szállításban alkalmazott munkavállalók egészségének és biztonságának a védelmére. A 
biztonsági rendszernek figyelembe kell vennie a veszélyes áruk vasúti fuvarozására 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, 1996. július 23-i 96/49/EK tanácsi 
irányelvet is [12]. 

(15) A vasút magas szintő biztonságának és a vasúttársaságok közötti egyenlı 
feltételeknek a biztosítása érdekében ezekre ugyanazoknak a biztonsági 
követelményeknek kell vonatkozniuk. A biztonsági tanúsítványnak igazolnia kell, hogy a 
vasúttársaság kialakította a biztonsági rendszerét, és teljesíteni tudja a vonatkozó 
biztonsági szabványokat és szabályokat. A nemzetközi szállítási szolgáltatások esetében 
elegendı, ha egy tagállamban jóváhagyják a biztonsági rendszert, és a jóváhagyásnak 
az egész Közösségre kiterjedı érvényességet adnak. Ugyanakkor a nemzeti szabályok 
betartásának mindegyik tagállamban kiegészítı tanúsítvány tárgyát kell képeznie. A 
végsı cél az, hogy olyan közös biztonsági tanúsítványt hozzanak létre, amely az egész 
Közösségben érvényes. 

(16) A biztonsági tanúsítványban meghatározott biztonsági követelményeken túl az 
engedélyezett vasúttársaságoknak meg kell felelniük a közösségi jogszabályokkal 
összhangban levı, hátrányos megkülönböztetés nélkül alkalmazott, az egészségügyi, 
biztonsági és szociális feltételekre vonatkozó nemzeti követelményeknek, amelyek 
magukban foglalják a jármővezetési idıre, valamint a dolgozók és fogyasztók jogaira 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a 95/18/EK irányelv 6. és 12. cikkében elıírtak 
szerint. 

(17) Az infrastruktúra mőködtetıi viselik a fı felelısséget a saját vasúti hálózatuk 
biztonságos tervezéséért, karbantartásáért és üzemeltetéséért. A vasúttársaságok 
biztonsági tanúsítványa mellett az infrastruktúra mőködtetıjének a biztonsági hatóság 
által odaítélt biztonsági engedéllyel is kell rendelkeznie, hogy a biztonsági rendszere és 
egyéb rendelkezések tekintetében teljesítse a biztonsági követelményeket. 

(18) A tagállamoknak erıfeszítéseket kell tenniük, hogy támogassák azokat a 
vasúttársaságokat, amelyek be kívánnak lépni a piacra. Elsısorban tájékoztatást kell 
adniuk nekik, a biztonsági tanúsítvány kérelmezésekor pedig azonnal intézkedniük kell. 
A nemzetközi szállítási szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságok esetében fontos, hogy 
a különbözı tagállamokban hasonló eljárások legyenek érvényben. Bár a biztonsági 
tanúsítvány belátható ideig nemzeti elemeket is fog tartalmazni, azonban lehetıséget 
kell biztosítani a közös elemek harmonizálására és egy közös minta kialakításának az 
elısegítésére. 

(19) A különbözı nemzeti hálózatok tekintetében a vonatszemélyzetnek és a 
használatban levı jármővek üzembe helyezésének az engedélyezése gyakran 
áthidalhatatlan akadályokat jelent az új vasúttársaságok számára. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a biztonsági tanúsítványt kérelmezı vasúttársaságok számára 
rendelkezésre álljanak azok az eszközök, amelyek a nemzeti szabályok szerinti 
követelmények teljesítése érdekében a vonatszemélyzet képzéséhez és 
engedélyezéséhez szükségesek. Közös engedélyezési eljárást kell kidolgozni a 
használatban levı jármővek üzembe helyezésére. 



(20) A mozdonyvezetık és a biztonsági feladatokat ellátó vonatszemélyzet szolgálati és 
pihenı idejének jelentıs hatása van a vasúti rendszer biztonságára. Ezek a 
szempontok a Szerzıdés 137-139. cikkének hatálya alá tartoznak, és a szociális 
partnerek már tárgyalnak ezekrıl a 98/500/EK bizottsági határozattal [13] létrehozott 
ágazati párbeszédbizottság keretében. 

(21) A biztonságos közösségi vasúti rendszer kialakítása érdekében harmonizált 
feltételeket kell megteremteni a mozdonyvezetıkkel és a biztonsági feladatokat ellátó 
kísérı személyzettel kapcsolatos megfelelı engedélyek kiállítása tekintetében; ezzel 
kapcsolatban a Bizottság bejelentette azt a szándékát, hogy a közeljövıben további 
jogszabályok megalkotására tegyen javaslatot. A biztonsági feladatokkal megbízott 
egyéb személyzet képesítési követelményeit a 96/48/EK és 2001/16/EK irányelv már 
meghatározta. 

(22) Az új közös vasútbiztonsági keretszabályok részeként minden tagállamban 
nemzeti hatóságokat kell létrehozni, amelyek szabályozzák és felügyelik a 
vasútbiztonságot. A hatóságok közösségi szintő együttmőködésének elısegítése 
érdekében minden hatóságot ugyanazzal a minimális feladat- és hatáskörrel kell 
felruházni. A nemzeti biztonsági hatóságoknak nagyfokú függetlenséget kell biztosítani. 
Feladataikat nyíltan és hátrányos megkülönböztetés nélkül kell ellátniuk, hogy 
elısegítsék egy egységes közösségi vasúti rendszer létrehozását, és együttmőködjenek 
döntéshozatali kritériumaik összehangolásában, különösen a nemzetközi szállítási 
szolgáltatásokat biztosító vasúttársaságok biztonsági tanúsítványa tekintetében. 

(23) A súlyos vasúti balesetek ritkák. Ezeknek azonban súlyos következményeik 
lehetnek, és ahhoz vezethetnek, hogy a közvélemény kétségbe vonja a vasúti rendszer 
biztonságos mőködését. Ezért a balesetek megismétlıdésének elkerülése érdekében 
biztonsági szempontból ki kell vizsgálni az összes ilyen balesetet, a vizsgálat 
eredményét pedig nyilvánossá kell tenni. Más balesetek vagy váratlan események 
figyelmeztetı jelei lehetnek a súlyos balesteknek, ezért adott esetben azokat is ki kell 
vizsgálni biztonsági szempontból. 

(24) A biztonsági vizsgálatot külön kell választani az ugyanarra az eseményre 
vonatkozó igazságügyi vizsgálattól, és az utóbbi vizsgálatot végzık számára a 
bizonyítékokhoz és a tanúkhoz való hozzáférést kell biztosítani. E vizsgálatot egy, a 
vasúti ágazat szereplıitıl független állandó testületnek kell végeznie. A testületnek úgy 
kell mőködnie, hogy elkerülje az érdekellentéteteket és azt, hogy bármilyen módon 
érintett legyen a vizsgált esemény okaiban; különösen arra kell figyelmet fordítani, 
hogy ne sérüljön a hatóság funkcionális függetlensége abban az esetben, ha szervezeti 
és jogi szempontból szoros kapcsolatban áll a vasúti ágazatért felelıs nemzeti 
biztonsági vagy szabályozó hatósággal. A hatóságnak a lehetı legnyíltabban kell e 
vizsgálatot elvégeznie. A vizsgáló testületnek minden eseményre vonatkozóan létre kell 
hoznia az adott vizsgálati munkacsoportot, amely rendelkezik a szükséges 
szakismerettel ahhoz, hogy megállapítsa az események közvetlen és közvetett okait. 

(25) A vizsgálati jelentések, valamint a megállapítások és ajánlások döntı fontosságú 
információkat jelentenek a vasútbiztonság további javításával kapcsolatban, ezért 
azokat közösségi szinten nyilvánossá kell tenni. A biztonsági ajánlásokat a 
címzetteknek végre kell hajtaniuk, és a megtett intézkedésekrıl pedig jelentést kell 
tenniük a vizsgáló testület számára. 

(26) Mivel a javasolt intézkedések célját, azaz a biztonság szabályozására és 
felügyeletére vonatkozó tevékenységek tagállami koordinálását, a balesetek 
kivizsgálását, valamint a közös biztonsági célok, a közös biztonsági módszerek, a közös 
biztonsági mutatók és a biztonsági tanúsítványra vonatkozó közös követelmények 
közösségi szinten történı megállapítását a tagállamok nem tudják megfelelı 
mértékben megvalósítani, és ez a szükséges intézkedések mértéke miatt közösségi 
szinten jobban megvalósítható, a Közösség a szubszidiaritásnak a Szerzıdés 5. 
cikkében meghatározott elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez az irányelv nem lépi túl az 
említett célok eléréséhez szükséges mértéket. 



(27) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [14] összhangban kell elfogadni. 

(28) Ezen irányelv célja az, hogy átszervezze és összegyőjtse a vasútbiztonságra 
vonatkozó közösségi jogszabályokat. Ezért a vasúttársaságok biztonsági tanúsítványa 
tekintetében a 2001/14/EK irányelvben korábban meghatározott rendelkezések a 
biztonsági tanúsítványra vonatkozó hivatkozásokkal együtt hatályukat vesztik. A 
95/18/EK irányelvben biztonsági követelményeket határoztak meg a személyzet 
biztonsági képesítésével és a jármővek biztonságával kapcsolatban, amelyeket ezen 
irányelv biztonsági tanúsítványra vonatkozó követelményei is tartalmaznak, ezért már 
nem kell az engedélyezési követelmények részét képezniük. Az engedélyezett 
vasúttársaságnak biztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkeznie ahhoz, hogy 
hozzáférhessen a vasúti infrastruktúrához. 

(29) A tagállamoknak meg kell határozniuk az ezen irányelv rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. 
A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejőnek kell lenniük, 

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 

1. FEJEZET 

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 

1. cikk 

Cél 

Ezen irányelv célja a közösségi vasúti biztonság fejlesztése és javítása, valamint a 
vasúti szállítási szolgáltatások piacára való belépés elısegítése a következıkkel: 

a) a szabályozási struktúrának a tagállamokban történı összehangolása; 

b) az egyes szereplık hatáskörének meghatározása; 

c) közös biztonsági célok és biztonsági módszerek kidolgozása a nemzeti szabályok 
hatékonyabb harmonizálása céljából; 

d) mindegyik tagállamban a biztonsági hatóság, valamint a baleseteket és váratlan 
eseményeket vizsgáló testület létrehozásának a követelménye; 

e) a vasútbiztonság irányítása, szabályozása és felügyelete érdekében közös elvek 
meghatározása. 

2. cikk 

Hatály 

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok vasúti rendszerére kell alkalmazni, amely a 
strukturális és mőködési területek szempontjából alrendszerekre osztható fel. Magában 
foglalja a rendszer egészére vonatkozó biztonsági követelményeket, beleértve az 
infrastruktúra és a forgalmi szolgálat biztonságos irányítását, valamint a 
vasúttársaságok és az infrastruktúra mőködtetıi együttmőködését. 

(2) A tagállamok az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott intézkedések körébıl 
kizárhatják: 

a) a metrókat, villamosokat, valamint más városi és regionális vasúti rendszereket; 

b) azokat a hálózatokat, amelyek funkcionálisan elkülönülnek a vasúti rendszer 
fennmaradó részétıl, és rendeltetésük szerint csak a helyi, városi vagy elıvárosi 
utasforgalom lebonyolítására szolgálnak, továbbá azokat a vasúttársaságokat, amelyek 
csak ezeken a hálózatokon mőködnek; 

c) azt a magántulajdonban levı infrastruktúrát, amelyet kizárólag az infrastruktúra 
tulajdonosa használ saját áruszállításra. 

3. cikk 

Fogalommeghatározások 

Ezen irányelv alkalmazásában a következı meghatározásokat kell alkalmazni: 



a) "vasúti rendszer": a 96/48/EK és 2001/16/EK irányelvben meghatározott strukturális 
és mőködési területekre vonatkozó alrendszerek összessége, valamint az egész 
rendszer irányítása és üzemeltetése; 

b) "az infrastruktúra mőködtetıje": az a testület vagy vállalkozás, amely különösen a 
vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelıs a 
91/440/EGK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerint, ami magában foglalhatja az 
infrastruktúra felügyeleti és biztonsági rendszerének az irányítását is. Az infrastruktúra 
mőködtetıjének feladatai egy hálózaton vagy a hálózat egy részén belül más 
testületekre vagy vállalkozásokra ruházhatók; 

c) "vasúttársaság": a 2001/14/EK irányelvben meghatározott vasúttársaság és bármely 
más állami vagy magánvállalkozás, amelynek fı üzleti tevékenysége vasúti áru- 
és/vagy személyszállítási szolgáltatások nyújtása, azzal a megkötéssel, hogy e 
vállalkozásnak kell a vontatást biztosítania; magában foglalja azokat a vállalkozásokat 
is, amelyek csak vontatást végeznek; 

d) "kölcsönös átjárhatósági mőszaki elıírások (ÁME)": azok a mőszaki elıírások, 
amelyek a 96/48/EK és 2001/16/EK irányelvben meghatározottak szerint az alapvetı 
követelmények teljesítése, valamint a nagysebességő és hagyományos transzeurópai 
vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának a biztosítása érdekében az egyes 
alrendszerekre, illetve azok részeire vonatkoznak; 

e) "közös biztonsági célok (KBC)": az a biztonsági szint, amelyet a vasúti rendszer 
különbözı részein (mint például a hagyományos vasúti rendszer, nagysebességő vasúti 
rendszer, kizárólag áruszállításra használt hosszú vasúti alagutak vagy vonalak) és a 
rendszer egészén mindenképpen meg kell valósítani, és amelyet a kockázatelfogadási 
kritérium fejez ki; 

f) "közös biztonsági módszerek (KBM)": azok a kidolgozandó módszerek, amelyek 
leírják a biztonsági szinteknek, a biztonsági célok megvalósításának és más biztonsági 
követelmények teljesítésének az értékelési módszerét; 

g) "biztonsági hatóság": az a nemzeti testület, amelyet az ezen irányelv szerinti 
vasútbiztonsági feladatok elvégzésével bíztak meg, illetve a tagállamok által ezekkel a 
feladatokkal megbízott más kétnemzetiségő testület, amely a határokon átnyúló egyedi 
infrastruktúrák egységes biztonsági rendszerének a biztosításával foglalkozik; 

h) "nemzeti biztonsági szabályok": a vasútbiztonsági követelményeket tartalmazó, 
tagállami szinten bevezetett szabályok, amelyek a szabályokat bevezetı testülettıl 
függetlenül egynél több vasúttársaságra vonatkoznak; 

i) "biztonsági rendszer": az infrastruktúra mőködtetıje vagy a vasúttársaság által 
létrehozott szervezet és az általa meghozott intézkedések, amelyek az üzemeltetés 
biztonságos irányítására szolgálnak; 

j) "megbízott vizsgálatvezetı": a vizsgálat megszervezéséért, végrehajtásáért és 
ellenırzéséért felelıs személy; 

k) "baleset": olyan nem kívánatos vagy nem szándékos váratlan esemény, illetve ilyen 
események sajátos láncolata, amelynek káros következményei vannak; a balesetek a 
következı kategóriákra oszthatók: ütközés, kisiklás, balesetek vasúti átjárókban, 
mozgó jármővek okozta személyi sérülés, tőzesetek és egyéb balesetek; 

l) "súlyos baleset": vonatok összeütközése vagy kisiklása, amely legalább egy halálos 
áldozattal, öt vagy több személy súlyos sérülésével, illetve a jármővek, az 
infrastruktúra vagy a környezet jelentıs károsodásával jár, valamint más hasonló 
baleset, amelynek nyilvánvaló hatása van a vasútbiztonsági szabályozásra vagy a 
biztonsági irányításra; "jelentıs kár": olyan kár, amelyrıl a vizsgáló testület azonnal 
megállapíthatja, hogy az összesen legalább kétmillió eurót tesz ki; 

m) "váratlan esemény": a baleseten vagy súlyos baleseten kívül minden olyan 
esemény, amely a vonatok üzemeltetését és az üzemeltetés biztonságát érinti; 

n) "vizsgálat": a baleset és váratlan esemény megelızése céljából végzett eljárás, 
amely magában foglalja az információk győjtését és elemzését, a következtetések 



levonását, beleértve az okok meghatározását is, és adott esetben biztonsági ajánlások 
megtételét; 

o) "okok": azok a cselekvések, mulasztások, események vagy feltételek, illetve ezek 
kombinációja, amelyek a balesethez vagy a váratlan eseményhez vezetnek; 

p) "Ügynökség": az Európai Vasúti Ügynökség, azaz a vasútbiztonsággal és a vasúti 
rendszer kölcsönös átjárhatóságával foglalkozó közösségi ügynökség; 

q) "bejelentett szervezetek": azok a szervezetek, amelyeket a 96/48/EK és a 
2001/16/EK irányelv szerint a kölcsönös átjárhatóságot lehetıvé tevı rendszerelemek 
megfelelıségének vagy alkalmazhatóságának az értékelésével, illetve az alrendszerekre 
vonatkozó EK-hitelesítési eljárás elvégzésével bíztak meg; 

r) "kölcsönös átjárhatóságot lehetıvé tevı rendszerelem": azok, a 96/48/EK és a 
2001/16/EK irányelvben meghatározott alkatrészek, alkatrészcsoportok, szerkezeti 
részegységek vagy teljes építmények, amelyeket egy alrendszerbe építenek be vagy 
szándékoznak beépíteni, és amelyeknek közvetett vagy közvetlen hatása van a 
nagysebességő vagy hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságára. A 
"rendszerelem" fogalom magában foglalja mind a tárgyi, mind pedig az immateriális 
eszközöket, mint például a szoftvereket. 

II. FEJEZET 

A BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA 

4. cikk 

A vasútbiztonság fejlesztése és javítása 

(1) A tagállamok gondoskodnak a vasútbiztonság általános fenntartásáról és - 
amennyiben ésszerő keretek között kivitelezhetı - folyamatos javításáról, amelynek 
során figyelembe veszik a közösségi jogszabályok alakulását, valamint a mőszaki és 
tudományos fejlıdést, és prioritást adva a súlyos balesetek megelızésének. 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy biztonsági szabályokat nyíltan és 
megkülönböztetéstıl mentesen határozzanak meg, alkalmazzanak és hajtsanak végre 
annak érdekében, hogy a szabályok elımozdítsák az egységes európai vasúti szállítási 
rendszer kialakulását. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a vasútbiztonság fejlesztésére és javítására irányuló 
intézkedések figyelembe vegyék a rendszeralapú megközelítés szükségességét. 

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vasúti rendszer biztonságos üzemeltetése 
és az azzal kapcsolatos kockázatok korlátozása az infrastruktúra mőködtetıinek és a 
vasúttársaságoknak a feladata legyen, azzal a kötelezettséggel, hogy adott esetben 
egymással együttmőködve tegyék meg a szükséges intézkedéseket a kockázatok 
korlátozására, alkalmazzák a nemzeti biztonsági szabályokat és szabványokat, és ezzel 
az irányelvvel összhangban hozzák létre a biztonsági rendszereket. 

A tagállamok jogszabályai szerinti polgári jogi felelısség sérelme nélkül valamennyi 
infrastruktúramőködtetı és vasúttársaság a felhasználókkal, az ügyfelekkel, az érintett 
munkavállalókkal és a harmadik személyekkel szemben felelıs a rendszer rá esı 
részéért és annak biztonságos mőködéséért, beleértve az anyagbeszerzést és a 
szolgáltatásokra vonatkozó alvállakozást is. 

(4) Mindez nem érinti a gyártók, a karbantartási vállalkozók, a kocsik üzemeltetıinek, a 
szolgáltatóknak és a beszerzı egységeknek a felelısségét, amely szerint biztosítaniuk 
kell, hogy a jármővek, a berendezések, a tartozékok, valamint az általuk szállított 
berendezések és szolgáltatások megfeleljenek az elıírt követelményeknek és használati 
feltételeknek, és hogy a vasúttársaság és/vagy az infrastruktúra mőködtetıje 
biztonságosan üzembe tudja helyezni azokat. 

5. cikk 

Közös biztonsági mutatók 

(1) Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a közös biztonsági célok megvalósításának 
értékelését, és figyelemmel kísérjék a vasútbiztonság általános fejlıdését, a tagállamok 



a biztonsági hatóságok 18. cikkben említett éves beszámolói alapján információkat 
győjtenek a közös biztonsági mutatókkal kapcsolatban. 

A közös biztonsági mutatókra vonatkozó elsı bázisév a 2006. év; ezen évre 
vonatkozóan a közös biztonsági mutatókról szóló jelentést a következı évi éves 
beszámolóban nyújtják be. 

A közös biztonsági mutatókat az I. mellékletben leírtak szerint állapítják meg. 

(2) 2009. április 30. elıtt a 27.cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelıen 
felül kell vizsgálni az I. mellékletet, különösen annak érdekében, hogy azok 
tartalmazzák a közös biztonsági mutatók közös meghatározásait és a balesetek 
költségei kiszámításának közös módszereit. 

6. cikk 

Közös biztonsági módszerek 

(1) A közös biztonsági módszerek elsı csoportját, amely legalább a (3) bekezdés a) 
pontjában leírt módszereket tartalmazza, a Bizottság 2008. április 30. elıtt fogadja el a 
27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelıen. Ezeket a közös biztonsági 
módszereket közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

A közös biztonsági módszerek második csoportját, amely a (3) bekezdésben leírt 
módszerek fennmaradó részét foglalja magában, a Bizottság 2010. április 30. elıtt 
fogadja el a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelıen. Ezeket a közös 
biztonsági módszereket közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

(2) Az Ügynökség a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerinti megbízás 
alapján kidolgozza a közös biztonsági módszerek tervezetét és az átdolgozott közös 
biztonsági módszerek tervezetét. 

A közös biztonsági módszerek tervezete a tagállamok meglévı módszereinek 
vizsgálatán alapul. 

(3) A közös biztonsági módszerek leírják a biztonsági szint, a biztonsági célok 
megvalósítása és más biztonsági követelmények teljesítése értékelésének módját 
azáltal, hogy kidolgozzák és meghatározzák a következıket: 

a) kockázatelemzési és -értékelési módszerek ; 

b) a 10. és 11. cikk szerint kiállított biztonsági tanúsítványok és biztonsági engedélyek 
követelményeinek való megfelelés értékelésére szolgáló módszerek, 

és 

c) amennyiben a kölcsönös átjárhatósági mőszaki elıírások nem tartalmazzák azokat, 
az annak ellenırzésére szolgáló módszerek, hogy a nagysebességő és hagyományos 
transzeurópai vasúti rendszer strukturális alrendszereinek üzemeltetése és 
karbantartása megfelel-e a rájuk vonatkozó alapvetı követelményeknek. 

(4) A közös biztonsági módszereket a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelıen rendszeres idıközönként felül kell vizsgálni, aminek során figyelembe 
veszik az alkalmazásuk során nyert tapasztalatokat, a vasútbiztonság általános 
fejlıdését és a tagállamoknak a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségeit. 

(5) A tagállamok a közös biztonsági módszerek elfogadását és azok felülvizsgálatát 
figyelembe véve elvégzik a nemzeti biztonsági szabályaik szükséges módosításait. 

7. cikk 

Közös biztonsági célok 

(1) A közös biztonsági célokat az e cikkben meghatározott eljárások szerint kell 
kidolgozni, alkalmazni és felülvizsgálni. 

(2) Az Ügynökség a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerinti megbízás 
alapján kidolgozza a közös biztonsági célok tervezetét és az átdolgozott közös 
biztonsági módszerek tervezetét. 



(3) A közös biztonsági célok tervezetének elsı csoportja a tagállamok meglévı 
céljainak és biztonsággal kapcsolatos teljesítményének a vizsgálatán alapul, és 
biztosítja, hogy a vasúti rendszer jelenlegi biztonsági színvonala egyik tagállamban se 
csökkenjen. Ezeket a közös biztonsági célokat a Bizottság 2009. április 30. elıtt fogadja 
el a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelıen, és közzéteszi az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

A közös biztonsági célok második csoportja a közös biztonsági célok elsı csoportjából 
és az azok végrehajtása során nyert tapasztalatokon alapul. Ezeknek tükrözniük kell 
azokat a kiemelt területeket, ahol tovább kell javítani a biztonságot. E közös biztonsági 
célokat a Bizottság 2011. április 30. elıtt fogadja el a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelıen, és közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

A közös biztonsági célok és az átdolgozott közös biztonsági célok tervezetére 
vonatkozó javaslatoknak tükrözniük kell a tagállamoknak a 4. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségeit. A javaslatokhoz mellékelni kell a becsült költségek és a 
várható haszon értékelését, amely ismerteti a javaslatoknak az üzemeltetıre és az 
érintett gazdasági szereplıkre, valamint a kockázatok társadalmi elfogadottságára 
gyakorolt várható hatását. A javaslatoknak tartalmazniuk kell a fokozatos megvalósítás 
ütemtervét, adott esetben pedig figyelembe kell venniük a megvalósításukhoz 
szükséges beruházások jellegét és mértékét. A javaslatokban elemezni kell az 
alrendszerekre vonatkozó ÁME-kre gyakorolt várható hatásokat, adott esetben pedig 
be kell nyújtani az ÁME-k ebbıl következı módosításaira vonatkozó javaslatokat. 

(4) A közös biztonsági célok meghatározzák azt a legkisebb biztonsági szintet, amelyet 
a vasúti rendszer különbözı részein és a rendszer egészén mindenképpen meg kell 
valósítani, és amelyet a kockázatelfogadási kritérium fejez ki a következık 
tekintetében: 

a) az utasokkal, a személyzettel, beleértve az alvállalkozók személyzetét is, a vasúti 
átjárók használóival és más személyekkel kapcsolatos egyedi kockázatok, és a meglévı 
nemzeti és nemzetközi felelısségi szabályok sérelme nélkül a vasúti létesítményeken 
tartózkodó illetéktelen személyekkel kapcsolatos egyedi kockázatok; 

b) társadalmi kockázatok. 

(5) A közös biztonsági célokat a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelıen rendszeres idıközönként felül kell vizsgálni, aminek során figyelembe 
veszik a vasútbiztonság általános fejlıdését. 

(6) A tagállamok elvégzik nemzeti biztonsági szabályaik szükséges módosítását annak 
érdekében, hogy a mellékelt megvalósítási ütemtervnek megfelelıen legalább a közös 
biztonsági célokat és az átdolgozott közös biztonsági célokat megvalósítsák. A 
tagállamok a 8. cikk (3) bekezdésének megfelelıen értesítik ezekrıl a szabályokról a 
Bizottságot. 

8. cikk 

Nemzeti biztonsági szabályok 

(1) Ezen irányelv alkalmazása során a tagállamok kötelezı érvényő nemzeti biztonsági 
szabályokat állapítanak meg, és biztosítják azok közzétételét, valamint azt, hogy a 
szabályok minden infrastruktúramőködtetınek, vasúttársaságnak, biztonsági 
tanúsítványt és biztonsági engedélyt kérelmezı félnek egyértelmő, mindegyik érintett 
fél számára érthetı nyelven rendelkezésre álljanak. 

(2) 2005. április 30. elıtt a tagállamok értesítik a Bizottságot a II. melléklet szerinti 
összes lényeges hatályos nemzeti biztonsági szabályukról, és megjelölik azok 
alkalmazási területét. 

Az értesítés további információkat tartalmaz a szabályok fı tartalmáról, a 
jogszabályokra történı hivatkozásokkal együtt, a jogi szabályozás formájára és az 
annak közzétételéért felelıs testületre vagy szervezetre. 

(3) Legkésıbb négy évvel ennek az irányelvnek a hatálybalépését követıen az 
Ügynökség értékeli, hogy az (1) bekezdés szerint hogyan tették közzé, és hogyan 



bocsátották rendelkezésre a nemzeti biztonsági szabályokat. E szabályok közzétételével 
kapcsolatban az Ügynökség megfelelı ajánlásokat is tesz a Bizottságnak annak 
érdekében, hogy a vonatkozó információk könnyebben hozzáférhetık legyenek. 

(4) A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot a bejelentett nemzeti biztonsági 
szabályok módosításairól és a lehetséges elfogadandó új szabályokról, kivéve azokat a 
szabályokat, amelyek teljes mértékben a kölcsönös átjárhatósági mőszaki elıírások 
végrehajtására vonatkoznak. 

(5) Annak érdekében, hogy a lehetı legkevesebb új egyedi nemzeti szabályt vezessék 
be, és így megakadályozzák a további akadályok kialakulását, továbbá a biztonsági 
szabályok fokozatos harmonizálása céljából a Bizottság felügyeli az új nemzeti 
szabályok tagállamok általi bevezetését. 

(6) Ha a közös biztonsági célok elfogadása után egy tagállam olyan új nemzeti szabályt 
kíván bevezetni, amely a közös biztonsági céloknál magasabb szintő biztonságot 
követel meg, vagy ha egy tagállam olyan új nemzeti szabályt kíván bevezetni, amely 
hatással lehet más tagállamok vasúttársaságainak az érintett tagállam területén való 
mőködésére, akkor a tagállamnak idıben konzultálnia kell az összes érintett féllel, és a 
(7) bekezdésben meghatározott eljárást kell alkalmazni. 

(7) A tagállam vizsgálat céljából beterjeszti a biztonsági szabály tervezetét a 
Bizottságnak, és ismerteti a bevezetésének okait. 

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szabálytervezet nem egyeztethetı össze a közös 
biztonsági módszerekkel vagy azzal a célkitőzéssel, hogy legalább a közös biztonsági 
célokat el kell érni, illetve az önkényes megkülönböztetı eszközt vagy burkolt 
korlátozást jelent a tagállamok közötti vasúti szállítás tekintetében, akkor a 27. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak megfelelıen az érintett tagállamnak címzett 
határozatot fogad el. 

Ha a Bizottságnak komoly kétsége van azt illetıen, hogy a biztonsági szabálytervezet 
összhangban van-e a közös biztonsági módszerekkel vagy azzal a célkitőzéssel, hogy 
legalább a közös biztonsági célokat el kell érni, illetve úgy ítéli meg, hogy a 
szabálytervezet önkényes megkülönböztetı eszközt vagy burkolt korlátozást jelent a 
tagállamok közötti vasúti szállítás tekintetében, akkor haladéktalanul értesíti errıl az 
érintett tagállamot, amelynek fel kell függesztenie a szabály elfogadását, hatályba 
léptetését vagy végrehajtását addig, amíg a Bizottság - hat hónapon belül - a 27. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelıen határozatot nem hoz. 

9. cikk 

Biztonságirányítási rendszerek 

(1) Az infrastruktúra mőködtetıi és vasúttársaságok létrehozzák a saját biztonsági 
rendszereiket annak a biztosítása érdekében, hogy a vasúti rendszer legalább a közös 
biztonsági célokat elérhesse, továbbá hogy teljesítse a 8. cikkben és a II. mellékletben 
leírt nemzeti biztonsági szabályokat és az átjárhatósági mőszaki elıírásokban 
meghatározott biztonsági követelményeket, és a közös biztonsági módszerek 
vonatkozó része kerüljön alkalmazásra. 

(2) A biztonsági rendszer teljesíti a követelményeket, és tartalmazza a III. mellékletben 
meghatározott, a végzett tevékenység jellegéhez, mértékéhez és más jellemzıihez 
igazított elemeket. Biztosítja az infrastruktúra mőködtetıje vagy a vasúttársaság 
tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok ellenırzését, beleérve a karbantartást, az 
anyagbeszerzéseket és szerzıdéses megbízottak igénybevételét is. A meglévı nemzeti 
és nemzetközi felelısségi szabályok sérelme nélkül a biztonsági rendszer figyelembe 
veszi a más felek tevékenysége következtében fellépı kockázatokat is, az esettıl 
függıen és az ésszerőség keretei között. 

(3) Minden infrastruktúramőködtetı biztonsági rendszere figyelembe veszi a 
vasúttársaságok által a hálózaton végzett munkálatok következményeit, és biztosítja, 
hogy a vasúttársaságok a kölcsönös átjárhatósági mőszaki elıírások, a nemzeti 
biztonsági szabályok és a biztonsági tanúsítványukban meghatározott feltételek szerint 
mőködhessenek. Továbbá a biztonsági rendszert azzal a céllal kell kialakítani, hogy 



koordinálják az infrastruktúra-mőködtetı vészhelyzetben alkalmazandó eljárásait 
mindazokkal a vasúttársaságokkal, amelyek az infrastruktúráját használják. 

(4) Az infrastruktúra mőködtetıi és a vasúttársaságok minden évben június 30. elıtt 
éves biztonsági jelentést nyújtanak be a biztonsági hatóságnak az elızı naptári évre 
vonatkozóan. A biztonsági jelentés a következıket tartalmazza: 

a) tájékoztatás arról, hogy a szervezet biztonsági célkitőzései hogyan teljesültek, 
továbbá a biztonsági tervek eredményei; 

b) a nemzeti biztonsági mutatók és az I. mellékletben meghatározott közös biztonsági 
mutatók alakulása, amennyiben az a jelentést benyújtó szervezet szempontjából 
lényeges; 

c) a belsı biztonsági ellenırzés eredményei; 

d) észrevételek a vasút és az infrastruktúra mőködésének azon hiányosságairól és 
üzemzavarairól, amelyek fontosak lehetnek a biztonsági hatóság számára. 

III. FEJEZET 

BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY ÉS ENGEDÉLY 

10. cikk 

Biztonsági tanúsítványok 

(1) A vasúti infrastruktúra használatához a vasúttársaságnak biztonsági tanúsítvánnyal 
kell rendelkeznie az e fejezetben elıírtak szerint. A biztonsági tanúsítvány vonatkozhat 
a tagállam teljes vasúti hálózatára vagy csak annak egy meghatározott részére. 

A biztonsági tanúsítvánnyal a vasúttársaság bizonyítja, hogy létrehozta a biztonsági 
rendszerét, és a kockázatok korlátozása és a hálózat biztonságos üzemeltetése 
érdekében képes megfelelni a kölcsönös átjárhatósági mőszaki elıírásokban és más 
közösségi jogszabályokban, valamint a nemzeti biztonsági szabályokban meghatározott 
követelményeknek. 

(2) A biztonsági tanúsítvány a következıket tartalmazza: 

a) igazolás a vasúttársaság biztonsági rendszerének engedélyezésérıl, a 9. cikk és a 
III. melléklet szerint, 

és 

b) igazolás a vasúttársaság által az adott hálózat biztonságos üzemeltetéséhez 
szükséges különleges követelmények teljesítése érdekében elfogadott rendelkezések 
engedélyezésérıl. A követelmények között szerepelhet a kölcsönös átjárhatósági 
mőszaki elıírásoknak és nemzeti biztonsági szabályoknak az alkalmazása, valamint a 
személyzet bizonyítványainak jóváhagyása és a vasúttársaság által használt jármővek 
üzembe helyezésének engedélyezése. Az igazolás alapja a vasúttársaság által a IV. 
melléklet szerint benyújtott dokumentáció. 

(3) Annak a tagállamnak a biztonsági hatósága állítja ki a (2) bekezdés szerinti 
tanúsítványt, ahol a vasúttársaság elıször kezdte meg a mőködését. 

A (2) bekezdés szerint megadott tanúsítványban meg kell határozni az érintett vasúti 
szállítási szolgáltatás jellegét és terjedelmét. A (2) bekezdés a) pontja szerint megadott 
tanúsítvány az egész Közösségben érvényes az egyenértékő vasúti szállítási 
szolgáltatásokra. 

(4) Annak a tagállamnak a biztonsági hatósága, ahol a vasúttársaság kiegészítı vasúti 
szállítási szolgáltatások biztosítását tervezi, a (2) bekezdés b) pontjának megfelelıen 
kiállítja a szükséges kiegészítı nemzeti tanúsítványt. 

(5) A biztonsági tanúsítványt a vasúttársaság kérelmére egy öt évet meg nem haladó 
idıszakra hosszabbítják meg. Ha a tevékenység jellege vagy mértéke lényegesen 
megváltozik, teljesen vagy részben frissíteni kell a tanúsítványt. 

A biztonsági tanúsítvány jogosultja haladéktalanul tájékoztatja az illetékes biztonsági 
hatóságot a biztonsági tanúsítvány vonatkozó részében meghatározott feltételek fıbb 



változásairól. Ezenkívül értesíti az illetékes biztonsági hatóságot az új személyzeti 
kategóriák, illetve az új típusú jármővek bevezetésérıl. 

A biztonsági keretszabályok jelentıs módosítása esetén a biztonsági hatóság elıírhatja 
a biztonsági tanúsítvány vonatkozó részének a felülvizsgálatát. 

Ha a biztonsági hatóság úgy ítéli meg, hogy a biztonsági tanúsítvány jogosultja már 
nem teljesíti a kiállított tanúsítványra vonatkozó feltételeket, visszavonhatja a 
tanúsítvány a) részét és/vagy b) részét, és indokolja döntését. Az a biztonsági hatóság, 
amely visszavonta a (4) bekezdés szerint kiadott kiegészítı nemzeti tanúsítványt, 
döntésérıl haladéktalanul tájékoztatja azt a biztonsági hatóságot, amely a (2) 
bekezdés a) pontja szerint kiállította a tanúsítványt. 

Hasonlóképpen a biztonsági hatóságnak vissza kell vonnia a biztonsági tanúsítványt, ha 
nyilvánvalóvá válik, hogy a biztonsági tanúsítvány jogosultja a kiállítást követı évben 
nem a rendeltetésének megfelelıen használta a tanúsítványt. 

(6) A biztonsági hatóság egy hónapon belül tájékoztatja az Ügynökséget a (2) 
bekezdés a) pontjában említett biztonsági tanúsítványok kiadásáról, 
meghosszabbításáról, módosításáról vagy visszavonásáról. A biztonsági hatóság 
megadja a vasúttársaság nevét és címét, a kiállítás idıpontját, a biztonsági tanúsítvány 
hatályát és érvényességét, valamint a tanúsítvány visszavonása esetén a döntése 
indokolását. 

(7) 2009. április 30. elıtt az Ügynökség értékeli a biztonsági tanúsítvánnyal 
kapcsolatos fejleményeket, és jelentést tesz a Bizottságnak, amelyben ajánlásokat 
fogalmaz meg az egységes közösségi biztonsági tanúsítványra való áttéréssel 
kapcsolatos stratégiáról. A Bizottság ezen ajánlások alapján megteszi a megfelelı 
intézkedéseket. 

11. cikk 

Az infrastruktúra mőködtetıjének biztonsági engedélye 

(1) A vasúti infrastruktúra irányításához és mőködtetéséhez az infrastruktúra 
mőködtetıjének biztonsági engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a székhelye szerinti 
tagállam biztonsági hatósága állít ki. 

A biztonsági engedély a következıket tartalmazza: 

a) az infrastruktúra mőködtetıje 9. cikk és III. melléklet szerinti biztonsági 
rendszerének elfogadását megerısítı engedély, 

és 

b) engedély, amely jóváhagyja az infrastruktúra mőködtetıje által az adott hálózat 
biztonságos tervezéséhez, karbantartásához és üzemeltetéséhez szükséges különleges 
követelmények teljesítése érdekében elfogadott rendelkezéseket, adott esetben 
beleértve a forgalomirányító és jelzırendszer karbantartását és mőködtetését is. 

(2) A biztonsági engedélyt az infrastruktúra mőködtetıje kérelmére egy öt évet meg 
nem haladó idıszakra hosszabbítják meg. Ha az infrastruktúra, a jelzırendszer, az 
energiaellátás, illetve az infrastruktúra mőködésének és karbantartásának elvei 
lényegesen módosulnak, teljesen vagy részben frissíteni kell az engedélyt. A biztonsági 
engedély jogosultja haladéktalanul tájékoztatja a biztonsági hatóságot az ilyen jellegő 
változásokról. 

A biztonsági keretszabályok jelentıs módosítása esetén a biztonsági hatóság 
megkövetelheti a biztonsági engedély felülvizsgálatát. 

Ha a biztonsági hatóság úgy ítéli meg, hogy egy engedélyezett 
infrastruktúramőködtetı már nem teljesíti a biztonsági engedély feltételeit, akkor 
visszavonja az engedélyt, és indokolja döntését. 

(3) A biztonsági hatóság egy hónapon belül tájékoztatja az Ügynökséget a kiállított, 
meghosszabbított, módosított vagy visszavont biztonsági engedélyrıl. A biztonsági 
hatóság megadja az infrastruktúra mőködtetıjének nevét és címét, a kiállítás 
idıpontját, a biztonsági engedély hatályát és érvényességét, valamint az engedély 
visszavonása esetén a döntése indokolását. 



12. cikk 

A biztonsági tanúsítvány és a biztonsági engedély iránti kérelem feltételei 

(1) A biztonsági hatóság haladéktalanul, legkésıbb négy hónappal az összes szükséges 
információ, valamint a biztonsági hatóság által kért kiegészítı információk 
kézhezvételét követıen határoz a biztonsági tanúsítvány vagy biztonsági engedély 
iránti kérelemrıl. Ha a kérelmezıt kiegészítı információk átadására kérik fel, 
haladéktalanul be kell nyújtania azokat. 

(2) Az új vasúttársaságok alapításának és a más tagállamok vasúttársaságaitól érkezı 
kérelmek benyújtásának a megkönnyítése érdekében a biztonsági hatóság részletes 
útmutatást ad a biztonsági tanúsítvány megszerzésérıl. Elkészít egy jegyzéket a 10. 
cikk (2) bekezdése alkalmazásában megállapított követelményekrıl, és a kérelmezı 
rendelkezésére bocsátja az összes lényeges dokumentumot. 

Külön útmutatást kell adni annak a vasúttársaságnak, amely az infrastruktúrának egy 
meghatározott részén végzett szolgáltatásokra nyújt be biztonsági tanúsítvány iránti 
kérelmet, és külön fel kell tüntetni azokat a szabályokat, amelyek a szóban forgó részre 
vonatkoznak. 

(3) A biztonsági tanúsítvány követelményeit leíró és magyarázó, valamint a 
benyújtandó dokumentumokat felsoroló útmutatót díjmentesen a kérelmezı 
rendelkezésére kell bocsátani. A biztonsági tanúsítvány iránti kérelmet a biztonsági 
hatóság által elıírt nyelven kell benyújtani. 

13. cikk 

A képzési lehetıségekhez való hozzáférés 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy biztonsági tanúsítványt kérelmezı vasúttársaságok 
tisztességes úton és megkülönböztetés nélkül hozzáférhessenek a mozdonyvezetık és 
a vonatkísérı személyzet képzéséhez szükséges eszközökhöz, amennyiben a biztonsági 
tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelmények teljesítése érdekében az 
említetteknek ilyen jellegő képzésen kell részt venniük. 

A felkínált képzéseknek ismertetniük kell a szükséges útvonalismereteket, az 
üzemeltetési szabályokat és eljárásokat, az ellenırzı-irányító és jelzırendszereket és 
az érintett útvonalakra vonatkozó, vészhelyzetben alkalmazandó eljárásokat. 

A tagállamok azt is biztosítják, hogy az infrastruktúra mőködtetıi és a létfontosságú 
biztonsági feladatokat ellátó személyzetük megkülönböztetés nélkül hozzáférhessenek 
a képzési szolgáltatásokhoz. 

Ha a képzés során nincsenek vizsgák, és nem állítanak ki bizonyítványt, akkor a 
tagállamok biztosítják, hogy a vasúttársaságok megkapják a megfelelı bizonyítványt, 
ha az a biztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges. 

A biztonsági hatóság gondoskodik arról, hogy a képzési szolgáltatások nyújtása, illetve 
adott esetben a bizonyítványok kiállítása megfeleljen a kölcsönös átjárhatósági mőszaki 
elıírásokban vagy a nemzeti biztonsági szabályokban a 8. cikk és a II. melléklet szerint 
meghatározott biztonsági követelményeknek. 

(2) Ha csak egyetlen vasúttársaság vagy infrastruktúramőködtetı kínál képzési 
lehetıségeket, akkor a tagállamok biztosítják, hogy azok méltányos és 
megkülönböztetéstıl mentes áron más vasúttársaságoknak is a rendelkezésére 
álljanak; az említett árnak költségarányosnak kell lennie, és haszonkulcsot is 
tartalmazhat. 

(3) Új mozdonyvezetık, vonatkísérı személyzet és a létfontosságú biztonsági 
feladatokat ellátó személyzet toborzásakor a vasúttársaságoknak lehetıséget kell 
biztosítani arra, hogy figyelembe vegyék a korábban más vasúttársaságoknál szerzett 
képzéseket, képesítéseket és szakmai tapasztalatokat. E célból e munkatársak 
jogosultak arra, hogy hozzáférjenek a képzésüket, képesítésüket és szakmai 
tapasztalataikat igazoló dokumentumhoz, azokról másolatot kapjanak, és bemutassák 
azokat. 



(4) Mindegyik vasúttársaság és infrastruktúramőködtetı a 9. cikk és a III. melléklet 
szerint minden esetben felelıs a biztonsággal kapcsolatos munkát végzı személyzet 
képzésének és képesítésének a színvonaláért. 

14. cikk 

A használatban levı jármővek üzembe helyezése 

(1) Ha egy adott jármő üzembe helyezését egy tagállamban a 10. cikk (2) 
bekezdésének b) pontja szerint engedélyezték, de azt a megfelelı kölcsönös 
átjárhatósági mőszaki elıírások nem szabályozzák teljes mértékben, akkor ennek a 
jármőnek az üzembe helyezését egy másik tagállam vagy más tagállamok ezzel a 
cikkel összhangban engedélyezik, amennyiben az engedélyezést az utóbbi tagállam 
vagy tagállamok kérik. 

(2) Az a vasúttársaság, amely a jármő üzembe helyezését kéri egy másik tagállamban, 
mőszaki dokumentációt nyújt be a jármőre vagy a jármő típusára vonatkozóan az 
illetékes biztonsági hatóságnak, amelyben feltünteti a hálózaton tervezett 
felhasználást. A dokumentáció a következı információkat tartalmazza: 

a) igazolás arról, hogy a jármő üzembe helyezését egy másik tagállamban 
engedélyezték, továbbá nyilvántartások az üzemeltetésérıl, a karbantartásáról és adott 
esetben az engedélyezést követıen elvégzett mőszaki módosításokról; 

b) a biztonsági hatóság által kért, a kiegészítı engedélyhez szükséges megfelelı 
mőszaki adatok, karbantartási program és üzemeltetési jellemzık; 

c) igazolás mőszaki és üzemeltetési jellemzıkrıl, amely bemutatja, hogy a jármő 
megfelel az energiaellátó rendszernek, az ellenırzı-irányító és jelzırendszernek, a 
nyomtávnak és az infrastruktúra szelvényének, a megengedett legnagyobb 
tengelyterhelésnek és a hálózat egyéb mőszaki paramétereinek; 

d) tájékoztatás a nemzeti biztonsági szabályok alóli mentességrıl, amelyek az engedély 
megadásához szükségesek, továbbá kockázatértékelésen alapuló igazolás, hogy a 
jármő engedélyezése nem jelent aránytalanul nagy kockázatot a hálózatra. 

(3) A biztonsági hatóság kérheti, hogy végezzenek próbaüzemet a hálózaton annak 
ellenırzése érdekében, hogy a jármő megfelel-e a (2) bekezdés c) pontjában említett 
korlátozó mőszaki paramétereknek, és ebben az esetben meghatározza a próbaüzem 
tartományát és tartalmát. 

(4) A biztonsági hatóság e cikknek megfelelıen haladéktalanul, legkésıbb a teljes 
mőszaki dokumentáció (beleértve a próbaüzem dokumentációját is) benyújtását követı 
négy hónapon belül határozatot hoz a kérelemrıl. Az engedélyezési igazolás használati 
feltételeket és más korlátozásokat is magában foglalhat. 

15. cikk 

A biztonsági tanúsítványok harmonizálása 

(1) 2009. április 30. elıtt a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelıen 
határozni kell a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja és a IV. melléklet szerinti közös 
harmonizált követelményekrıl, és meg kell határozni a kérelemre vonatkozó útmutató 
közös formátumát. 

(2) Az Ügynökség a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint megadott 
megbízás alapján ajánlásokat tesz a közös harmonizált követelményekre és a 
kérelemre vonatkozó útmutató közös formátumára vonatkozóan. 

IV. FEJEZET 

BIZTONSÁGI HATÓSÁG 

16. cikk 

Feladatok 

(1) Minden tagállam létrehoz egy biztonsági hatóságot. Ennek a hatóságnak - amely 
lehet a közlekedési minisztérium - szervezetileg, jogilag és a döntéshozatal 
szempontjából függetlennek kell lennie a vasúttársaságoktól, az infrastruktúra 
mőködtetıitıl és a beszerzı egységektıl. 



(2) A biztonsági hatóságot legalább a következı feladatok elvégzésére hatalmazzák fel: 

a) a nagysebességő transzeurópai vasúti rendszert alkotó strukturális alrendszerek 
üzembe helyezésének engedélyezése a 96/48/EK irányelv 14. cikkének megfelelıen, 
valamint annak ellenırzése, hogy azok üzemeltetése és karbantartása megfelel-e az 
azokra vonatkozó alapvetı követelményeknek; 

b) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszert alkotó strukturális alrendszerek 
üzembe helyezésének engedélyezése a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének megfelelıen, 
valamint annak ellenırzése, hogy azok üzemeltetése és karbantartása megfelel-e az 
azokra vonatkozó alapvetı követelményeknek; 

c) annak ellenırzése, hogy a kölcsönös átjárhatóságot lehetıvé tevı rendszerelemek 
teljesítik-e a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 12. cikkének alapvetı követelményeit; 

d) kölcsönös átjárhatósági mőszaki elıírások által még nem szabályozott új és jelentıs 
mértékben módosított jármő üzembe helyezésének engedélyezése; 

e) a 10. és 11. cikk szerint megadott biztonsági tanúsítványok és biztonsági 
engedélyek megfelelı részeinek kiállítása, meghosszabbítása, módosítása és 
visszavonása, valamint annak ellenırzése, hogy teljesülnek-e az azokban 
meghatározott feltételek és követelmények, továbbá hogy az infrastruktúra mőködtetıi 
és a vasúttársaságok a közösségi vagy nemzeti jog követelményei szerint mőködnek-e; 

f) a biztonsági keretszabályok - beleértve a nemzeti biztonsági szabályok rendszerét is 
- figyelemmel kísérése, elımozdítása, valamint adott esetben azok érvényesítése és 
fejlesztése; 

g) a jármő nyilvántartásának felügyelete és annak ellenırzése, hogy a 96/48/EK 
irányelv és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének megfelelıen létrehozott nemzeti 
nyilvántartásban pontosak és naprakészek-e a biztonsággal kapcsolatos információk. 

(3) A (2) bekezdésben említett feladatok nem ruházhatók át az infrastruktúra 
mőködtetıire, a vasúttársaságokra vagy a beszerzı egységekre, és nem képezhetik 
alvállalkozói szerzıdés tárgyát. 

17. cikk 

Döntéshozatali elvek 

(1) A biztonsági hatóság nyíltan, megkülönböztetéstıl mentesen és átláthatóan végzi a 
feladatait. Lehetıséget biztosít minden félnek a véleménynyilvánításra, és 
megindokolja a döntéseit. 

A biztonsági hatóság azonnal válaszol a kérésekre és kérelmekre, és haladéktalanul 
közli, ha információkat kér, határozatait az összes kért információ benyújtását követı 
négy hónapon belül meghozza. A 16. cikkben említett feladatai végrehajtása során 
bármikor kérheti az infrastruktúra mőködtetıi, vasúttársaságok vagy más minısített 
testületek technikai segítségnyújtását. 

A nemzeti keretszabályok kidolgozása során a biztonsági hatóság konzultál minden 
érintett személlyel és érdekelt féllel, beleértve az infrastruktúra mőködtetıit, a 
vasúttársaságokat, a gyártókat és karbantartókat, a felhasználókat és a személyzet 
képviselıit is. 

(2) A biztonsági hatóság szabadon elvégezheti az összes olyan ellenırzést és 
vizsgálatot, amelyet szükségesnek tart a feladatai elvégzéséhez, és hozzáférést kell 
biztosítani számára az infrastruktúra mőködtetıi és a vasúttársaságok valamennyi 
lényeges dokumentumához, létesítményeihez, berendezéseihez és felszereléseihez. 

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
biztonsági hatóságok határozatait bírói felülvizsgálatnak lehessen alávetni. 

(4) A biztonsági hatóságok folyamatos vélemény- és tapasztalatcserét folytatnak 
határozathozatali kritériumaik közösségi szintő harmonizálása érdekében. 
Együttmőködésük célja elsısorban az, hogy megkönnyítsék és összehangolják azon 
vasúttársaságok biztonsági tanúsítványának kiállítását, amelyeknek a 2001/14/EK 
irányelv 15. cikkében meghatározott eljárással összhangban nemzetközi 
menetvonalakat biztosítottak. 



Az Ügynökség támogatja a biztonsági hatóságokat e feladatok ellátásában. 

18. cikk 

Éves beszámoló 

A biztonsági hatóság minden évben éves beszámolót tesz közzé az elızı évben végzett 
tevékenységérıl, és legkésıbb szeptember 30-ig továbbítja azt az Ügynökségnek. A 
jelentés a következı információkat tartalmazza: 

a) a vasútbiztonság alakulása, beleértve az I. mellékletben meghatározott közös 
biztonsági mutatók tagállami szintő összefoglalását; 

b) a vasútbiztonságra vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozások jelentıs 
változásai; 

c) a biztonsági tanúsítványokkal és biztonsági engedélyekkel kapcsolatos fejlemények; 

d) az infrastruktúra mőködtetésével és a vasúttársaságok felügyeletével kapcsolatos 
eredmények és tapasztalatok. 

V. FEJEZET 

BALESETEK ÉS VÁRATLAN ESEMÉNYEK VIZSGÁLATA 

19. cikk 

Vizsgálati kötelezettség 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a vasúti rendszeren elıforduló súlyos baleset után a 
21. cikkben említett vizsgáló testület elvégezze a vizsgálatot, amelynek célja a 
vasútbiztonság lehetséges javítása és a balesetek megelızése. 

(2) A súlyos baleseteken túl a 21. cikkben említett vizsgáló testület kivizsgálhatja 
azokat a baleseteket és váratlan eseményeket is, amelyek kissé más körülmények 
között súlyos balesetekhez vezethettek volna, beleértve a strukturális alrendszer vagy a 
nagysebességő vagy hagyományos transzeurópai vasúti rendszerek mőszaki hibáit is. 

A vizsgáló testület saját belátása szerint határoz arról, hogy kivizsgálja-e az ilyen 
jellegő balesetet vagy váratlan eseményt. Döntése során a következıket mérlegeli: 

a) a baleset vagy váratlan esemény súlyossága; 

b) a baleset vagy váratlan esemény a rendszer egésze szempontjából jelentıséggel 
bíró baleset- vagy eseménysorozat részét képezi-e; 

c) a baleset vagy váratlan esemény vasútbiztonságra közösségi szinten gyakorolt 
hatása, 

és 

d) az infrastruktúra mőködtetıi, a vasúttársaságok, a biztonsági hatóságok vagy a 
tagállamok kérései. 

(3) A vizsgálat körét és a vizsgálatok során követendı eljárást a vizsgáló testület 
határozza meg, figyelembe véve a 20. és 22. cikk elveit és célkitőzéseit, és azon 
következtetések függvényében, amelyeket a biztonság javítása céljából a balesetbıl 
vagy a váratlan eseménybıl számít levonni. 

(4) A vizsgálat semmiképpen sem foglalkozhat a vétkesség vagy a felelısség 
kérdésével. 

20. cikk 

A vizsgálat jogállása 

(1) A tagállamok a saját jogrendszerük keretében megállapítják a vizsgálat jogállását, 
ami lehetıvé teszi, hogy a megbízott vizsgálatvezetık a leghatékonyabban és a 
legrövidebb idı alatt végezzék el feladatukat. 

(2) A tagállamok hatályos jogszabályaival összhangban és adott esetben a bírósági 
vizsgálatért felelıs hatósággal együttmőködve a lehetı legrövidebb idın belül 
biztosítani kell a vizsgálatvezetı részére, hogy: 



a) hozzáférhessen a baleset vagy váratlan esemény helyszínéhez, az érintett jármőhöz, 
az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrához, valamint a forgalomirányító és 
jelzıberendezésekhez; 

b) azonnal jegyzékbe vehesse a bizonyítékokat, és a vizsgálat vagy elemzés céljából 
megfelelı ellenırzés mellett eltávolíthassa a roncsokat, az infrastruktúra berendezéseit 
és alkatrészeit; 

c) hozzáférhessen a fedélzeti adatrögzítı eszközökhöz, a szóbeli üzeneteket és a 
forgalomirányító és jelzırendszer mőködését rögzítı berendezésekhez, és használhassa 
azokat; 

d) hozzáférhessen az áldozatokkal kapcsolatos fizikális vizsgálatok eredményeihez; 

e) hozzáférhessen a vonatszemélyzettel és a balesetben vagy váratlan eseményben 
érintett más vasúti személyzettel kapcsolatos vizsgálatok eredményeihez; 

f) kihallgathassa az érintett vasúti személyzetet és más tanúkat; 

g) hozzáférhessen az infrastruktúra mőködtetıje, az érintett vasúttársaságok és a 
biztonsági hatóság birtokában lévı lényeges információkhoz vagy feljegyzésekhez. 

(3) A vizsgálatot a bírósági vizsgálattól függetlenül kell elvégezni. 

21. cikk 

A vizsgáló testület 

(1) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a balesetek és váratlan események 19. 
cikkben említett vizsgálatát egy állandó testület végezze el, amelyben legalább egy 
olyan szakértı van, aki baleset vagy váratlan esemény esetén el tudja látni a megbízott 
vizsgálatvezetı feladatait. A testület szervezetileg, jogilag és döntéshozatali 
szempontból független az összes infrastruktúramőködtetıtıl és vasúttársaságtól, a 
díjszabás meghatározásáért és az útvonalak kijelöléséért felelıs testületektıl, a 
bejelentett szervezetektıl, valamint az összes olyan féltıl, amelynek az érdekei 
összeférhetetlenek lehetnek a vizsgáló testületre bízott feladatokkal. A testület 
független a biztonsági hatóságtól és a többi vasúti szabályozó szervezettıl. 

(2) A vizsgáló testület az (1) bekezdésben említett szervezetektıl függetlenül látja el 
feladatait, és ehhez számára rendelkezésére kell bocsátani a megfelelı forrásokat. A 
vizsgáló testület tagjainak olyan jogállást kell biztosítani, amely garantálja a szükséges 
függetlenséget. 

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vasúttársaságok, 
infrastruktúramőködtetık, és adott esetben a biztonsági hatóság, haladéktalanul 
kötelesek legyenek jelenteni a vizsgáló testületnek a 19. cikkben említett baleseteket 
és váratlan eseményeket. A vizsgáló testület válaszol ezekre a jelentésekre, és 
legkésıbb a balesetre vagy váratlan eseményre vonatkozó jelentés kézhezvételét 
követı egy héten belül megteszi a vizsgálat megkezdéséhez szükséges intézkedéseket. 

(4) A vizsgáló testület összekapcsolhatja az ezen irányelvben meghatározott feladatait 
a nem a vasúti hálózaton bekövetkezı balesetek és váratlan események vizsgálatával 
kapcsolatos feladataival, amennyiben az ilyen jellegő vizsgálatok nem veszélyeztetik a 
függetlenségét. 

(5) Szükség esetén a vizsgáló testület felkérheti más tagállamok vizsgáló testületeit 
vagy az Ügynökséget, hogy a megfelelı szakismeretek biztosításával vagy a mőszaki 
ellenırzések, elemzések vagy értékelések elvégzésével nyújtsanak számára segítséget. 

(6) A tagállamok a 19. cikkben említettektıl eltérı vasúti balesetek és váratlan 
események vizsgálatával is megbízhatják a vizsgáló testületet. 

(7) A vizsgáló testületek folyamatos vélemény- és tapasztalatcserét folytatnak a közös 
vizsgálati módszerek kidolgozása, a biztonsági ajánlások megvalósításának figyelemmel 
kísérésére szolgáló közös elvek megfogalmazása és azoknak a mőszaki és tudományos 
fejlıdéshez való hozzáigazítása céljából. 

Az Ügynökség támogatja a vizsgáló testületeket e feladat ellátásában. 

22. cikk 



A vizsgálati eljárás 

(1) A 19. cikkben említett baleseteket vagy váratlan eseményeket annak a tagállamnak 
a vizsgáló testülete vizsgálja ki, ahol azok megtörténtek. Ha nem lehet megállapítani, 
hogy a baleset vagy váratlan esemény melyik tagállamban történt, illetve az 
események a két tagállam határán lévı berendezésnél vagy annak közelében 
történtek, az érintett vizsgáló testületek megállapodnak, hogy a melyikük végzi el a 
vizsgálatot, illetve hogy azt közösen végzik el. Az elsı esetben a másik vizsgáló testület 
részt vehet a vizsgálatban, és hozzáférhet annak eredményeihez. 

Ha egy másik tagállamban székhellyel rendelkezı és ott engedélyezett vasúttársaság 
érintett a balesetben vagy váratlan eseményben, akkor az érintett tagállam vizsgáló 
testületeit felkérik a vizsgálatban való részvételre. 

Ez a bekezdés nem zárja ki a tagállamok abban történı megállapodását, hogy az 
illetékes testületek más körülmények között is együttmőködnek vizsgálatok 
elvégzésében. 

(2) Valamennyi baleset vagy váratlan esemény esetén a vizsgálatért felelıs testület 
gondoskodik a vizsgálat elvégzéséhez szükséges megfelelı eszközökrıl, beleértve az 
üzemeltetési és mőszaki szakismereteket is. A vizsgálat tárgyát képezı baleset vagy 
váratlan esemény jellegétıl függıen a testület belsı vagy külsı forrásból szerezheti 
meg e szakismereteket. 

(3) A vizsgálatot a lehetı legnyíltabb módon kell elvégezni, úgy, hogy mindegyik felet 
meghallgassák, és megosszák velük a vizsgálat eredményeit. Az érintett 
infrastruktúramőködtetıt és vasúttársaságokat, a biztonsági hatóságot, az áldozatokat 
és hozzátartozóikat, a megsérült vagyontárgyak tulajdonosait, a gyártókat, az érintett 
mentıszolgálatot, valamint a személyzet és a felhasználók képviselıit rendszeresen 
tájékoztatni kell a vizsgálatról és annak folyamatáról, és amennyiben kivitelezhetı, 
lehetıséget kell biztosítani arra, hogy ismertessék álláspontjukat és véleményüket a 
vizsgálattal kapcsolatban, és megjegyzést főzzenek a jelentéstervezetben szereplı 
információkhoz. 

(4) A vizsgáló testület a lehetı legrövidebb idın belül befejezi a baleset helyszíni 
vizsgálatát annak érdekében, hogy az infrastruktúra mőködtetıje helyreállíthassa az 
infrastruktúrát, és a lehetı leghamarabb megnyithassa azt a vasúti forgalom elıtt. 

23. cikk 

Jelentések 

(1) A 19. cikkben említett baleset vagy váratlan esemény vizsgálatáról a baleset vagy 
váratlan esemény jellegének és súlyosságának, valamint a vizsgálati megállapítások 
fontosságának megfelelı formában jelentést kell készíteni. A jelentésben ismertetni kell 
a vizsgálatnak a 19. cikk (1) bekezdése szerinti célkitőzéseit, és adott esetben a 
biztonsági ajánlásokat. 

(2) A vizsgáló testület a lehetı legrövidebb idın belül, általában legkésıbb az esemény 
idıpontját követı 12 hónapon belül közzéteszi a zárójelentést. A jelentésnek a lehetı 
legszigorúbban követnie kell az V. mellékletben ismertetett felépítést. A jelentést és a 
biztonsági ajánlásokat továbbítani kell a 22. cikk (3) bekezdésében említett feleknek és 
a többi tagállam érintett testületeinek és feleinek. 

(3) A vizsgáló testület minden évben, legkésıbb szeptember 30-ig éves beszámolót 
tesz közzé, amelyben beszámol az elızı évben végzett vizsgálatokról, a kiadott 
biztonsági ajánlásokról és a korábban megfogalmazott ajánlásokkal összhangban 
végrehajtott intézkedésekrıl. 

24. cikk 

Az Ügynökség tájékoztatása 

(1) A vizsgálat kezdeményezésérıl szóló határozatot követı egy héten belül a vizsgáló 
testület tájékoztatja errıl az Ügynökséget. A tájékoztatás tartalmazza az esemény 
dátumát, idejét és helyét, valamint annak jellegét és következményeit a halálos 
áldozatok, személyi sérülések és anyagi károk tekintetében. 



(2) A vizsgáló testület továbbítja az Ügynökségnek a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett zárójelentés és a 23. cikk (3) bekezdésében említett éves beszámoló 
másolatát. 

25. cikk 

Biztonsági ajánlások 

(1) A vizsgáló testület által kiadott biztonsági ajánlás semmiképpen sem jelenti a 
balesettel vagy váratlan eseménnyel kapcsolatos vétkesség vagy felelısség 
vélelmezését. 

(2) Az ajánlásoknak a biztonsági hatóság és - amennyiben az ajánlás jellege miatt ez 
szükséges - az adott tagállam vagy a többi tagállam egyéb testületei vagy hatóságai a 
címzettjei. A tagállamok és biztonsági hatóságaik megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a vizsgáló testületek által tett biztonsági 
ajánlásokat kellıen figyelembe vegyék, és adott esetben annak megfelelıen járjanak 
el. 

(3) A biztonsági hatóság és más hatóságok vagy testületek, vagy adott esetben azok a 
tagállamok, amelyek az ajánlások címzettjei, legalább évente egyszer jelentést 
nyújtanak be a vizsgáló testülethez az ajánlások nyomán megtett vagy tervezett 
intézkedésekrıl. 

VI. FEJEZET 

VÉGREHAJTÁSI HATÁSKÖRÖK 

26. cikk 

A mellékletek kiigazítása 

A 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a mellékleteket hozzá kell 
igazítani a mőszaki és tudományos fejlıdéshez. 

27. cikk 

Bizottsági eljárás 

(1) A Bizottságot munkájában a 96/48/EK irányelv 21. cikkével létrehozott bizottság 
segíti. 

(2) Az e bekezdésre történı hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. 
cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire. 

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott idıszak három 
hónap. 

(3) Az e bekezdésre történı hivatkozás esetén, az 1999/468/EK határozat 3. és 7. 
cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire. 

(4) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát. 

28. cikk 

Végrehajtási intézkedések 

(1) A tagállamok a Bizottság elé terjeszthetik az ezen irányelv végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedéseket. A megfelelı határozatokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárás szerint kell elfogadni. 

(2) Egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére a Bizottság egyedi esetekben 
megvizsgálja a biztonsági tanúsítványra és a biztonsági engedélyre vonatkozó 
rendelkezések alkalmazását és végrehajtását, és a kérelem kézhezvételét követı két 
hónapon belül a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelıen határoz 
arról, hogy a kérdéses intézkedés továbbra is alkalmazható-e. A Bizottság értesíti 
határozatáról az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat. 

VII. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

29. cikk 

A 95/18/EK irányelv módosítása 



A 95/18/EK irányelv a következıképpen módosul: 

1) A 8. cikk helyébe a következı szöveg lép: 

A szakmai kompetenciával kapcsolatos követelmények akkor teljesülnek, ha az 
engedélyért folyamodó vasúttársaságnak van vagy lesz olyan irányító szerve, amely 
birtokában van annak a szükséges tudásnak és/vagy tapasztalatnak, amely az 
engedélyben meghatározott mőködés feletti biztonságos és megbízható ellenırzés és 
felügyelet gyakorlásához kell." 

2) A melléklet II. részét el kell hagyni. 

30. cikk 

A 2001/14/EK irányelv módosítása 

A 2001/14/EK irányelv a következıképpen módosul: 

1) "Az Európai Parlament és a Tanács 2001. február 26-i 2001/14/EK irányelve a vasúti 
infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának 
felszámításáról" 

. 

2) A 30. cikk (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következı szöveg lép: 

"f) a hozzáféréssel kapcsolatos megállapodások a közösségi vasutak fejlesztésérıl szóló 
91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2004. április 30-i 2004/51/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel [15] módosított, a közösségi vasutak fejlesztésérıl 
szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv [16] 10. cikke szerint." 

3. A 32. cikket el kell hagyni. 

4. A 34. cikk (2) bekezdése helyébe a következı szöveg lép: 

"(2) A Bizottság egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére egyedi esetekben 
megvizsgálhatja a díjszabással és kapacitáselosztással kapcsolatos rendelkezések 
alkalmazását és végrehajtását, majd a kérelem kézhezvételét követı két hónapon belül 
a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelıen határoz arról, hogy a 
kérdéses intézkedés továbbra is alkalmazható-e. A Bizottság értesíti határozatáról az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat." 

31. cikk 

Jelentés és további közösségi intézkedések 

A Bizottság 2007. április 30. elıtt, azt követıen pedig ötévenként jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé ezen irányelv végrehajtásáról. 

A jelentéshez adott esetben további közösségi intézkedésekre vonatkozó javaslatokat 
kell mellékelni. 

32. cikk 

Szankciók 

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek 
minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az elıírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak, megkülönböztetéstıl mentesnek és visszatartó 
erejőnek kell lenniük. 

A tagállamok legkésıbb a 33. cikkben meghatározott idıpontig értesítik a Bizottságot 
ezekrıl a szabályokról, és haladéktalanul tájékoztatják a szabályokat érintı késıbbi 
módosításokról is. 

33. cikk 

Végrehajtás 

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésıbb 
2006. április 30-ig megfeleljenek. Errıl haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 



Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre 
az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell 
főzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg. 

34. cikk 

Hatálybalépés 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép 
hatályba. 

35. cikk 

Címzettek 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

Kelt Strasbourgban, 2004. április 29-én. 

az Európai Parlament részérıl 

az elnök 

P. Cox 

a Tanács részérıl 

az elnök 

M. McDOWELL 

[1] HL C 126. E, 2002.5.28., 332. o. 

[2] HL C 61., 2003.3.14., 131. o. 

[3] HL C 66., 2003.3.19., 5. o. 
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Európai Parlament 2003. október 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették 
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irányelvvel (HL L 75., 2001.3.15., 26. o.) módosított irányelv. 

[7] HL L 75., 2001.3.15., 29. o. A 2002/844/EK bizottsági határozattal (HL L 289., 
2002.10.26., 30. o.) módosított irányelv. 
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[9] HL L 110., 2001.4.20., 1. o. 
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-------------------------------------------------- 

I. MELLÉKLET 

KÖZÖS BIZTONSÁGI MUTATÓK 

A biztonsági hatóság a következı közös biztonsági mutatókról tesz jelentést: 



Adott esetben a 2. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett tevékenységekkel 
kapcsolatos mutatókat külön kell benyújtani. 

Ha a jelentés benyújtását követıen új tényeket vagy hibákat tárnak fel, a biztonsági 
hatóság az elsı alkalmas idıpontban, de legkésıbb a következı éves beszámolóban 
módosítja vagy helyesbíti az adott évre vonatkozó mutatókat. 

Az 1. pontban említett balesetekkel kapcsolatos mutatókra a vasúti közlekedés 
statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletet [1] kell alkalmazni, amennyiben az információk rendelkezésre állnak. 

1. A balesetekre vonatkozó mutatók 

1) Az összes baleset száma és annak (vonatkilométerre vonatkoztatott) átlaga, 
valamint azok felosztása a következı balesettípusokra: 

- vonatok ütközése, beleértve az őrszelvényen belüli akadályokkal való ütközést is, 

- vonatok kisiklása, 

- balesetek vasúti átjárókban, beleértve a gyalogosokat érintı baleseteket is, 

- mozgó jármővek okozta személyi sérülések, kivéve az öngyilkosságot, 

- öngyilkosság, 

- jármőben keletkezett tőz, 

- egyéb. 

Minden balesetet az eredeti baleset típusa szerint kell bejelenteni, még akkor is, ha a 
másodlagos baleset következményei súlyosabbak, pl. egy kisiklást követı tőz. 

2) Az összes súlyos sérülést szenvedett személy és halálos áldozat száma, és ezek 
(vonatkilométerre vonatkoztatott) átlaga a balesetek következı kategóriák szerinti 
típusa alapján: 

- utasok (az összes utaskilométerre vonatkoztatva is), 

- alkalmazottak, a vállalkozó személyzetét is beleértve, 

- vasúti átjárók használói, 

- a vasúti létesítményeken található illetéktelen személyek, 

- egyéb. 

2. A váratlan eseményekre és a majdnem bekövetkezett balesetekre vonatkozó 
mutatók 

1) Az összes síntörés, vágánykivetıdés és jeladási hiba száma, és ezek 
(vonatkilométerre vonatkoztatott) átlaga. 

2) A tilos jelzésen való veszélyes áthaladások összes száma, és ezek (vonatkilométerre 
vonatkoztatott) átlaga. 

3) Az üzemben levı jármő összes kerék- és tengelytöréseinek száma, és ezek 
(vonatkilométerre vonatkoztatott) átlaga. 

3. A balesetek következményeire vonatkozó mutatók 

1) A balesetek euróban megadott teljes és (vonatkilométerre vonatkoztatott) átlagos 
költsége, ahol lehetıség szerint a következı költségeket kell kiszámítani és megadni: 

- haláleset és sérülés, 

- kártérítés az utasok, a személyzet vagy harmadik felek vagyontárgyainak elveszése 
vagy sérülése esetén, beleértve a környezeti károkat is, 

- a megsérült jármővek és vasúti berendezések cseréje vagy javítása, 

- késések, forgalmi zavar vagy a forgalom átirányítása, beleértve a személyzeti 
többletköltséget és a jövıbeli bevételkiesést. 

Az említett költségekbıl le kell vonni a harmadik személy - például a vasúti átjáróban 
bekövetkezett balesetekben érintett gépjármő-tulajdonos - által megtérített vagy 
várhatóan megtérítendı kártalanítást vagy kompenzációt. A vasúttársaság vagy 
infrastruktúramőködtetı biztosítása által fedezett kártalanítást nem kell levonni. 



2) A személyzet és a vállalkozók baleset következtében kiesett munkaóráinak teljes 
száma, és azok (vonatkilométerre vonatkoztatott) átlaga. 

4. Az infrastruktúra mőszaki biztonságára és annak megvalósítására vonatkozó 
mutatók 

1) Az automatikus vonatbiztosítással (ATP) felszerelt, üzemben levı vágányok 
százalékos aránya, valamint az üzemben levı ATP-rendszer segítségével megtett 
vonatkilométerek százalékos aránya. 

2) A vasúti átjárók száma (teljes szám és egy vonalkilométerre esı szám). Automatikus 
vagy manuálisan mőködtetett védıberendezésekkel ellátott vasúti átjárók százalékos 
aránya. 

5. A biztonsági irányításra vonatkozó mutatók 

Az infrastruktúra mőködtetıi és a vasúttársaságok által végzett, a biztonsági rendszer 
dokumentációjában meghatározott belsı vizsgálatok. Az összes elvégzett vizsgálat 
száma és százalékos aránya az elıírt (és/vagy tervezett) vizsgálatokhoz viszonyítva. 

6. Meghatározások 

A jelentést benyújtó hatóságok az e mellékletben meghatározott adatok esetében a 
mutatók és költségszámítási módszerek tekintetében alkalmazhatják az adott 
tagállamban használt meghatározásokat. Az alkalmazott meghatározásokat és 
számítási módszereket meg kell magyarázni a 18. cikkben említett éves beszámoló 
mellékletében. 

[1] HL L 14., 2003.1.21., 1. o. 

-------------------------------------------------- 

II. MELLÉKLET 

ÉRTESÍTÉS NEMZETI BIZTONSÁGI SZABÁLYOKRÓL 

A 8. cikkben leírt eljárás szerint a következı nemzeti biztonsági szabályokról kell 
értesíteni a Bizottságot: 

1. a meglévı nemzeti biztonsági célokra és biztonsági módszerekre vonatkozó 
szabályok; 

2. a vasúttársaságok biztonsági rendszereinek követelményeire és biztonsági 
tanúsítványára vonatkozó szabályok; 

3. az új és jelentıs mértékben módosított jármővek üzembe helyezésének 
engedélyezésével és karbantartásával kapcsolatos követelményekre vonatkozó 
szabályok, amelyek még nem tartoznak a kölcsönös átjárhatósági mőszaki elıírások 
hatálya alá. Az értesítésnek tartalmaznia kell a jármővek vasúttársaságok közötti 
cseréjére vonatkozó szabályokat, a nyilvántartási rendszereket és a vizsgálati 
eljárásokra vonatkozó követelményeket; 

4. a vasúti hálózatra vonatkozó közös üzemeltetési szabályok, amelyek még nem 
tartoznak az átjárhatósági mőszaki elıírások hatálya alá, beleértve a forgalomirányító 
és jelzı rendszerre vonatkozó szabályokat is. 

5. a kiegészítı belsı üzemeltetési szabályokra (a társaság szabályzata) vonatkozó 
követelményeket meghatározó szabályok, amelyeket az infrastruktúra mőködtetıinek 
és a vasúttársaságoknak kell meghatározniuk; 

6. a biztonság szempontjából lényeges feladatokat ellátó személyzetre vonatkozó 
szabályok, beleértve a felvételi követelményeket, az orvosi alkalmasságot, a 
szakképzést és engedélyezést, amennyiben azokat nem szabályozzák a kölcsönös 
átjárhatósági mőszaki elıírások; 

7. a balesetek és a váratlan események kivizsgálására vonatkozó szabályok. 

-------------------------------------------------- 

III. MELLÉKLET 

BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 



1. A biztonsági rendszerre vonatkozó követelmények 

A biztonsági rendszer minden lényeges részét dokumentálni kell, és ismertetni kell az 
infrastruktúra mőködtetıje vagy a vasúttársaság szervezetén belül a hatáskörök 
megosztását. Be kell mutatni, hogy a vezetıség hogyan biztosítja a különbözı szintek 
ellenırzését, hogyan vonja be mindegyik szinten a személyzetet és azok képviselıit, és 
hogyan gondoskodnak a biztonsági rendszer folyamatos továbbfejlesztésérıl. 

2. A biztonsági rendszer alapelemei 

A biztonsági rendszer alapelemei a következık: 

a) a szervezet vezérigazgatója által jóváhagyott, és a személyzet mindegyik tagjával 
ismertetett biztonsági politika; 

b) a szervezet minıségi és mennyiségi célkitőzései a biztonság fenntartásával és 
javításával kapcsolatban, valamint a célkitőzések megvalósítására szolgáló tervek és 
eljárások; 

c) eljárások a meglévı, az új és a módosított mőszaki és üzemeltetési szabványok 
teljesítésére, valamint a következıkben elıírt egyéb feltételek teljesítésére: 

- kölcsönös átjárhatósági mőszaki elıírások, 

vagy 

- a 8. cikkben és a II. mellékletben említett nemzeti biztonsági szabályok, 

vagy 

- más vonatkozó szabályok, 

vagy 

- hatósági határozatok, 

és eljárások a szabványoknak és más elıírásoknak a berendezés egész életciklusa és a 
mőködés során történı teljesítése biztosítására; 

d) a kockázatelemzés elvégzésére és a kockázatkezelési intézkedések végrehajtására 
vonatkozó eljárások és módszerek, amennyiben az üzemeltetési feltételek 
megváltozása vagy új anyagok felhasználása újabb kockázatokat jelent az 
infrastruktúrára vagy az üzemeltetésre vonatkozóan; 

e) képzési programok kidolgozása a személyzet számára, amelyek biztosítják, hogy 
fenntartsák a személyzet szakképzettségét, és hogy a feladatokat ennek megfelelıen 
végzik el; 

f) a szervezeten belüli megfelelı információáramlást biztosító intézkedések, és adott 
esetben az ugyanazon infrastruktúrát használó szervezetek között; 

g) eljárások és alakiságok kidolgozása a biztonsági információk dokumentálására, 
továbbá ellenırzési eljárás meghatározása a döntı fontosságú biztonsági információ 
konfigurációjának biztosítására; 

h) eljárások, amelyek biztosítják, hogy a baleseteket, váratlan eseményeket, a 
majdnem bekövetkezı baleseteket és más veszélyes eseteket bejelentsék, kivizsgálják 
és elemezzék, és hogy megtegyék a szükséges óvintézkedéseket; 

i) az illetékes hatóságokkal egyeztetett vészhelyzeti bevetési, riasztási és tájékoztatási 
tervek; 

j) a biztonsági rendszer rendszeres belsı ellenırzését elıíró rendelkezések. 

-------------------------------------------------- 

IV. MELLÉKLET 

NYILATKOZATOK A BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY HÁLÓZATRA VONATKOZÓ RÉSZÉVEL 
KAPCSOLATBAN 

Ahhoz, hogy a biztonsági hatóság kiállíthassa a biztonsági tanúsítványnak a hálózatra 
vonatkozó részét, a következı dokumentumokat kell benyújtani: 



- a vasúttársaság kölcsönös átjárhatósági mőszaki elıírásokkal vagy azok egyes 
részeivel kapcsolatos dokumentációja, és adott esetben a nemzeti biztonsági 
szabályok, valamint a vasúttársaság mőködésére, személyzetére és jármőveire 
alkalmazandó egyéb szabályok és dokumentáció arról, hogy a biztonsági rendszer 
hogyan teljesíti az elıírásokat, 

- a vasúttársaság dokumentációja az alkalmazott vagy szerzıdéses személyzet 
különbözı kategóriáiról, beleértve annak bizonyítását, hogy a személyzet teljesíti a 
kölcsönös átjárhatósági mőszaki elıírásokat vagy a nemzeti szabályokat, és hogy 
szabályszerően engedélyezték, 

- a vasúttársaság dokumentációja a tevékenységeihez használt különbözı jármővek 
típusairól, beleértve annak bizonyítását, hogy azok teljesítik a kölcsönös átjárhatósági 
mőszaki elıírásokat vagy a nemzeti szabályokat, és hogy azokat szabályszerően 
engedélyezték. 

A párhuzamos munkavégzés elkerülése és az információmennyiség csökkentése 
érdekében csak összefoglaló dokumentációt kell benyújtani azokkal az elemekkel 
kapcsolatban, amelyek megfelelnek a kölcsönös átjárhatósági mőszaki elıírásoknak, 
valamint a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv egyéb követelményeinek. 

-------------------------------------------------- 

V. MELLÉKLET 

A BALESETEK ÉS VÁRATLAN ESEMÉNYEK VIZSGÁLATI JELENTÉSÉNEK Fİ TARTALMA 

1. Összefoglalás 

Az összefoglalásnak tartalmaznia kell az esemény rövid leírását, azt, hogy mikor és hol 
történt, és a következményeket. Ismertetni kell a közvetlen okokat, valamint a 
közvetett okokat és azokat a tényezıket, amelyekrıl a vizsgálat megállapította, hogy 
hozzájárultak az eseményhez. Ezt követıen ismertetni kell a fı ajánlásokat és ezen 
ajánlások címzettjeit. 

2. Az eset közvetlen tényezıi 

1. Az esemény: 

- az esemény dátuma, pontos idıpontja és helye, 

- az esemény leírása és a baleset helyszíne, valamint a mentı- és vészhelyzeti szolgálat 
erıfeszítéseinek leírása, 

- a vizsgálat megindításáról szóló határozat, a vizsgálati munkacsoport összetétele és a 
vizsgálat végrehajtása. 

2. Az esemény háttere: 

- az érintett személyzet és vállalkozók, egyéb felek és tanúk, 

- a vonatok és összeállításuk, beleértve az érintett jármővek nyilvántartási számát is, 

- az infrastruktúra és a jelzırendszer leírása - vágánytípus, váltók, biztonsági reteszek, 
jelzık, vonatbiztosítás, 

- kommunikációs eszközök, 

- a helyszínen vagy annak közelében végzett munkálatok, 

- a vasúti vészhelyzeti eljárás elindítása és az események láncolata, 

- a mentıszolgálat, a rendırség és az orvosi szolgálatok vészhelyzeti eljárásának 
elindítása és az események láncolata. 

3. Halálos áldozatok, sérülések és anyagi károk: 

- utasok és harmadik felek, személyzet, beleértve a vállalkozókat is, 

- áruszállítmányok, személypoggyász és más vagyontárgyak, 

- jármő, infrastruktúra és környezet. 

4. Külsı körülmények: 

- idıjárási körülmények és földrajzi adatok. 



3. A vizsgálati jegyzıkönyv 

1. A vallomások összefoglalása (a személyiségi jogok védelme mellett): 

- vasúti személyzet, beleértve a vállalkozókat is, 

- egyéb tanúk. 

2. A biztonságirányítási rendszer: 

- a szervezeti keretek és az utasítások kiadásának és végrehajtásának módja, 

- a személyzettel szembeni követelmények és azok érvényesítésének módja, 

- a belsı ellenırzések és vizsgálatok gyakorlata és azok eredményei, 

- az infrastruktúrával kapcsolatos különbözı szereplık közötti kapcsolódási pontok. 

3. Szabályok és szabályzatok: 

- a vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok és szabályzatok, 

- egyéb szabályok, mint például az üzemeltetési szabályok, helyi elıírások, a 
személyzetre vonatkozó követelmények, karbantartási elıírások és az alkalmazandó 
szabványok. 

4. A jármő és a mőszaki berendezések mőködése: 

- ellenırzı-irányító és jelzırendszer, beleértve az automatikus adatrögzítést is, 

- infrastruktúra, 

- kommunikációs berendezések, 

- jármő, beleértve az automatikus adatrögzítést is. 

5. Az üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentáció: 

- a személyzet forgalomirányítással és jelzéssel kapcsolatos intézkedései, 

- az eseménnyel kapcsolatos szóbeli üzenetek, beleértve a rögzített adatok 
dokumentálását is, 

- az esemény helyszínének védelmére és ırzésére vonatkozó intézkedések. 

6. Az ember, a gép és a szervezet közötti kapcsolat: 

- az érintett személyzet munkaideje, 

- az eseményt befolyásoló orvosi és személyi körülmények, beleértve a fizikai vagy 
pszichológiai stresszes állapotot is, 

- az ember és a gép közötti kapcsolatot befolyásoló berendezések kialakítása. 

7. Korábbi hasonló események. 

4. Elemzés és következtetések 

1. Zárójelentés az események láncolatáról: 

- az eseménnyel kapcsolatos következtetések levonása a 3. pontban megállapított 
tények alapján. 

2. Kiértékelés: 

- a 3. pontban megállapított tények elemzése azzal a céllal, hogy következtetéseket 
vonhassanak le az esemény okával és a mentıszolgálat munkájával kapcsolatban. 

3. Következtetések: 

- az eset közvetlen okai, beleértve az érintett személyek intézkedéseivel, illetve a jármő 
vagy a mőszaki berendezés állapotával kapcsolatos tényezıknek az eseményekhez való 
hozzájárulását is, 

- a szakismerettel, az eljárásokkal és a karbantartással kapcsolatos közvetett okok, 

- a keretszabályokra és a biztonsági rendszer alkalmazására visszavezethetı alapvetı 
okok. 

4. Kiegészítı megjegyzések: 



- a vizsgálat során megállapított hiányosságok és gyenge pontok, amelyeknek nincs 
jelentısége az okokkal kapcsolatos következtetés szempontjából. 

5. A megtett intézkedések 

- A korábban már megtett, illetve az esemény következményeként elfogadott 
intézkedések jegyzéke. 

6. Ajánlások 

 


