
Egységes biztonsági tanúsítvány

Ez a tanúsítvány megerősíti a vasÚttársaság biztonságirányÍtási rendslerének elfogadását, beleértve azokat a

rendelkezéseket ls, amelyeket a vasúttársaság annak érdekében fogadott el, hogy az{EU|2a76/798 lrányelvnek és az
alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően eleget tegyen a! adott hálózat(ok)on való biztonságos
tjzemeltetéshez szükséges egyedi követelményeknek'

1. A tanúslwányra vonatkozó információk

1.1 Az egységes biztonsági tanúsítvány egyedí

európai azonosÍtó száma (ElN)

1.2' Tanúsítvány típusa

L.3 A korábbi tanúsÍtvány egyedi európai

azonosító suáma {ElN} (csak megújítás vagy

módosítás esetén}

1'4 Az érvényesség kezdete és vége

2. A vasútl társarág aronosítása

2.1 Hivatalos elnevézés

2.2 Nemzeti nyilvántartási szám

2.3 Uniós adószám

3. A blztonságl tanúsÍtó szerv azonosltása

3.1 Szervezet

3.2 Tagállam (adott esetben)

4. Ar egységes biztonságl tanúsÍwány tanalma

4.1 Tevékenységtípus

HU1020230025

Biztonsá8i tanúsítvánv{ok) frissítése

HU1020210017

Kezdete 3Ílou2023 Vé8e 28to2/20z6

Rail Cargo Hungaria Zrt

01 10 045318

HU 13594567

A nemzeti biztonsági ható5ág

Magyarország

Magyarország Áruf uvrozás, veszélyes árukkal kapcsolatos
5zolgáltátásokkal egytltt
Egyéb, Yontatás szolgáltatás

MÁV zrt. kiizÍorgalmú teriilete, és vasúti pályája

GYsEV 2rt. kózforgalmÚ területe, és vasúti pályája
soroksár Terminál állomásból kiágazó Rail cargo
Termin; l-BlLK Zrt' saJátcélú vágányhálózata
Adony-dunápart iparvágány
Dutrade iparvágány

4.2 Műkódési terület Magyarország



4.3.Határállomásokatkiszolgálóüzemeltetés Magyarország Szlovénia

4'4Felhasználásikorlátozásokésfeltételek Magyarország

4.5Alkalmazandónemzetijogszabályok Magyarország

4.6 További informáclók Magyarország

Ferrobeton iparvá8ány
Dunai \E5mű területe, mivel a FeÍrobeton iparvágány
a Dunal Vasműn keresztÜl érhető csak el
Előszállas-Pannónia Ethanol iparvágány Üelenleg nlncs
forgalon)
Dunaújváros-kikötó iparvágánY
Lurdy_Hlz Bevásárló és lrodacenrum Kft' sajátcélú
vágánylálózata
Rondo lcft. saiát célú vágányhálózata
MÜGu hft. saJát célú vágányhálózata
CVR TRÁNSPoRT Kft' saját célú vá8ányhálózata

Hodoi

A tanúslvány a szlovénia területén található Hodo5
üzemvátó határállomás klvéteÍével nem terjed ki a

szomszédos tagállamban lévő Üzemváltó
határállomásig tartó vonalszakaszokra'

2005' ér'i CtXXXlll. törvény és a kapcsolódó Kormány
és minitteri rendeletek.

Az egységes biztonságl tanúsÍwányba Hodos
ilzemVákó határállomás (Szlovénia) bejegyzése a
szlovén 115A 2023.01.31-én kelt 37501-12/2022 zP$
számÚ lntározata alapJán történt.

5. A klállítás dátuma és az aláíÉsra jogosult személy
aláírása/a hatóság bélyegzöje

Dátum:

37/0712023

Aláírás

Authority's stamp
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