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Richtlinien und Vorschriften 
für das Straßenwesen (RVS) 

SiEBaBWe; Sopron, 30.04.2013 
DI Bernd Skoric 
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Die Richtlinien umfassen u. a. die Themen Verkehrsplanung, 
Straßenplanung, Umweltschutz, aber auch vertragliche Aspekte 
und Standardisierung von Leistungsbeschreibungen. 

  

• Anwendung auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene 

• Stand der Technik 

• (teilweise) vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie für verbindlich erklärt und mit 
empfehlendem Charakter für die Länder 

• Ausarbeitung und Veröffentlichung: Österreichische 
Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr (FSV) 
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Österreichische Forschungsgesellschaft 
 Straße – Schiene – Verkehr (FSV) 

SiEBaBWe; Sopron, 30.04.2013 
DI Bernd Skoric 
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Gemeinnütziger Verein, der seine Hauptaufgabe 
darin sieht, Erkenntnisse aus dem gesamten 
Verkehrs-, Straßen- und Schienenwesen im 
Zusammenwirken von Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verwaltung weiter zu entwickeln, zu dokumentieren 
und zu kommunizieren. 
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Die FSV ist die fachübergreifende Plattform von mehr als 

1200 Verkehrsexperten mit den Aufgaben: 

  

• Erarbeitung und Veröffentlichung von Richtlinien, 
Vorschriften und Merkblättern 

• Durchführung von Vortragsveranstaltungen, Seminaren und 
Tagungen 

• Erfahrungsaustausch auf nationaler und internationaler 
Ebene 

  

Die Hauptarbeit der FSV erfolgt in Arbeitsgruppen, die in 
Arbeitsaus-schüsse unterteilt sind. 

Die mitarbeitenden Fachleute sind ehrenamtlich tätig. 
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Arbeitsgruppe „Planung und Verkehrssicherheit“ 

SiEBaBWe; Sopron, 30.04.2013 
DI Bernd Skoric 
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Arbeitsausschuss „Eisenbahnkreuzungen“ 

 

Mitarbeiter:   Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie (Eisenbahn und Straße); 
Amtssachverständige sämtlicher 9 Bundesländer; 
Eisenbahnunternehmen (ÖBB und Privatbahnen); 
Verkehrsorganisationen; KFV; Ziviltechniker; usw. 

Aufgaben:   Erstellung von Richtlinien  
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Bereits veröffentlichte Richtlinien: 

RVS 03.06.13 - Bedachtnahme auf behinderte  
   Menschen (2006) 

RVS 03.06.14 - Radverkehr (2008) 

  

Derzeit in Ausarbeitung: 

RVS 03.06.11 - Ausgestaltung von Straßen im  
 Bereich von Eisenbahnkreuzungen 
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Gemäß Artikel 7 Abs.1 Bundesverfassungsgesetz 

(B-VG) darf in Österreich niemand wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden. Die Republik 
(Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, 
die Gleichbehandlung von behinderten und nicht 
behinderten Menschen in allen Bereichen des 
täglichen Lebens zu gewährleisten. 

  

Gilt auch für Eisenbahnkreuzungen. 

RVS 03.06.13 – Bedachtnahme auf behinderte 
Menschen 
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RVS 03.06.13 

Techn. Sicherung: Das akustische Anhaltegebot ist als Glockensignal (ÖNORM V 2101) auszuführen. 
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RVS 03.06.13 
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Anwendungsbereich:   Radwege und Geh- und Radwege 

  

Anzunehmende Sehpunktabstände: 

•Durchfahren ohne anzuhalten  …  15 m vor Schiene 

 (AK; VZ „Geschwindigkeitsbeschränkung“ 15 km/h in 15 
m  vor Schiene; 

 Sichtwinkel: beiderseits 90° zur Achse des Radweges) 

•Notwendigkeit des Anhaltens  …  6 m vor Schiene 

 (AK; VZ „Halt“; Sichtwinkel: Rundumsicht) 
 

RVS 03.06.14 – Radverkehr 
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RVS 03.06.11  
Ausgestaltung von Straßen im Bereich von 

Eisenbahnkreuzungen 
Inhaltsverzeichnis 

  

1.  Anwendungsbereich 

2.  Begriffsbestimmungen 

3.  Allgemeines 

4.  Bauliche Ausgestaltung 

4.1 Trassierung - Linienführung 

4.1.1  Spezifische Einflussgrößen und 
 Vorgaben für die Wahl der 
 Linienführung 

4.1.2 Entwurfselemente 

 - der Lage 

 - der Höhe 

 - des Querschnitts  

 - der Sicht 

4.2 Querschnitte – 
 Querschnittsausbildung 

 

4.3  Bautechnische Ausstattung 

4.4  Straßen- und Wegeinmündungen; 
 Umfeld 

5.   Verkehrstechnische Ausstattung 

5.1  Bodenmarkierungen 

5.2  Verkehrszeichen 

5.3  Lichtzeichen 
(Licht mit Schranken; VLSA <> LZA; Schranken 
Standorte) 

6.   Beleuchtung 

7.   Sonderfälle 

8.   Angeführte Gesetze, Richtlinien und 
 Normen 
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Arbeitsausschuss „Eisenbahnkreuzungen“ 

 

Aufgaben:   Koordinierung für eine bundesweit 
einheitliche Sicherung und Ausstattung von 
Bahnübergängen; Erarbeitung wesentlicher 
technischer Grundlagen (z.B. für die Eisenbahn-
Kreuzungsverordnung 2012); 

SiEBaBWe; Sopron, 30.04.2013 
DI Bernd Skoric 
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Sicherung durch Abgabe akustischer Signale vom Schienenfahrzeug aus 
  

Zusatztafel „auf Pfeifsignale achten“ 
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Sicherung durch Abgabe akustischer Signale vom Schienenfahrzeug aus 

Erkenntnis (durch Praxisversuche): 

Akustische Signale erst ab einem Abstand von 120 m         
vor der Eisenbahnkreuzung in Kraftfahrzeugen 
ausreichend wahrnehmbar; 
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Sicherung durch Gewährleisten des erforderlichen Sichtraumes 

• Anpassung bei Geschwindigkeiten, 
Bremsverzögerungen und Beschleunigungen von 
Straßenfahrzeugen an den Stand der Technik; 

• Ermittlung des vorhandenen Sichtraumes: 
Sichtwinkel aus dem Straßenfahrzeug nach links 
100° und nach rechts 90°; 

SiEBaBWe; Sopron, 30.04.2013 
DI Bernd Skoric 



 
 

 

 
www.fsv.at 

16 

www.fsv.at 

Sicherung durch Gewährleisten des erforderlichen Sichtraumes 

SiEBaBWe; Sopron, 30.04.2013 
DI Bernd Skoric 
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Bahnübergänge sind Gefahrenstellen 
mit extremer Besonderheit 

  
Bahnübergängen ist höchste Aufmerksamkeit 

zu schenken 

  

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit  
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SiEBaBWe; Sopron, 30.04.2013 
DI Bernd Skoric 











Balesetek útátjáróban 

GYSEV összes vasúti átjáróinak száma:  

Vonalhálózat: 445 km. 298 db útátjáró, ez 1,42 km.- ként  1 átjáró 
1. Vonatmennyiségi adatok 2012. 

2. Összes vonat km: 8.789.126 km 

3. Összes közlekedett vonat: 89.217 db 

4. Átlag vonat/nap: 244 db/nap 

5. Útátjárós balesetek általános következtetése 

• A┣ ┎デ=デﾃ=ヴﾙﾆ Hｷ┣デﾗゲｹデ=ゲ=ﾐ;ﾆ ; ﾆﾗヴゲ┣Wヴ┕ゲｹデYゲW ﾐWﾏ IゲﾜﾆﾆWﾐデWデデW ; H;ﾉWゲWデWﾆ ゲ┣=ﾏ;デく  
• A nagy balesetek kis és közepes forgalmú átjárókban következnek be. 

• Minél ﾆﾗヴゲ┣Wヴ┕HH lesz a vasút ﾃ=ヴﾏ┕ヮ;ヴﾆﾃ;が annál nagyobbak lesznek a vasúti károk. (Pl. 1047 mozdonyok 
gyakorlatilag védtelenek az oldalirányú ütközésekben) 

• Egyre több esetben a közúti ﾃ=ヴﾏ┕ oldalról ütközik a vonattal. 

• A bekövetkezett baleseteknél annak, hogy a mozdony ad-e hangjelzést, vagy nem a szerepe 
elhanyagolható. 

• A KRES) ゲ┣;H=ﾉ┞;ｷﾐ;ﾆ ヲヰヱヲ Y┗ｷ ┗=ﾉデﾗ┣=ゲ;ｷ ふ ;┣ ┎デ=デﾃ=ヴﾙﾆ Wﾉﾟデデｷ ﾆﾜデWﾉW┣ﾟ ゲWHWゲゲYｪ ﾆﾗヴﾉ=デﾗ┣=ゲ WﾉデﾜヴﾉYゲWが 
ﾏ;ｪ;デ;ヴデ=ゲｷ ゲ┣;H=ﾉ┞ﾗﾆ HW┗W┣WデYゲW ; ﾆﾜ┣ﾉWﾆWSYゲHWぶﾐWﾏ ゲWｪｹデWデデYﾆ Wﾉﾟ ; ﾆﾜ┣ﾉWﾆWSYゲ Hｷ┣デﾗﾐゲ=ｪ ﾐﾜ┗WﾉYゲYデ. 

• FWﾉ┗WデﾟSｴWデ ezért jogosan a kérdés, hogy mivel a  

       bekövetkezett balesetek gyakorlatilag 100%-ban KRESZ  

       ゲ┣;H=ﾉ┞ゲYヴデYゲHﾟﾉ következtek be, az útátjáróban bekövetkezett balesetek egyáltalán vasúti balesetek-e? 
 





1 számú baleset 



2 számú baleset 

2008. szeptember 06-án 11.02 órakor a Szombathely-Sopron viszonylatú 9947 sz. 
személyvonat Lﾜ┗ﾟ =ﾉﾉﾗﾏ=ゲﾗﾐ ;┣ Sヴヱ aYﾐ┞ゲﾗヴﾗﾏヮﾙ┗;ﾉ biztosított vasúti átjáróban 
elütötte a fénysorompó tilos jelzése ellenére az útátjáróba hajtó személygépkocsit. A 
ﾏﾗ┣Sﾗﾐ┞┗W┣Wデﾟ ﾆHく ヵヰ ﾏ にヴW Yゲ┣ﾉWﾉデW ; ﾐ;ｪ┞ ゲWHWゲゲYｪｪWﾉ ﾆﾜ┣WﾉWSﾟ 
ﾃ=ヴﾏ┕┗Wデがｴ;ﾐｪﾃWﾉ┣Yゲデ ;Sﾗデデが ｪ┞ﾗヴゲaYﾆW┣Wデデが SW ;┣ ┑デﾆﾜ┣Yゲデ WﾉﾆWヴ┑ﾉﾐｷ ﾐWﾏ デ┌Sデ;く NYｪ┞ aﾟ 
ﾆﾗヴW;ｷ =ﾉﾉ;ﾏヮﾗﾉｪ=ヴ ; ｴWﾉ┞ゲ┣ｹﾐWﾐ ﾏWｪｴ;ﾉデが Wｪ┞ aﾟ ゲ┎ﾉ┞ﾗゲ;ﾐ ゲYヴ┑ﾉデく 
Okok: KRESZ szabályainak súlyos megsértése. A közút kialakítása, vasúti pálya 
átépítése, pályasebesség növelés, biztosító berendezés átalakítása és ezek együttes 
hatásai. 

Tanulságぎ A ゲ┣WﾏYﾉ┞ｪYヮﾆﾗIゲｷ ;ﾐﾐ;ﾆ WﾉﾉWﾐYヴWがｴﾗｪ┞ ; KRES) ﾃWﾉ┣ﾟデ=Hﾉ=ﾆ aﾗﾆﾗ┣ﾗデデ 
figyelésre és sebességcsökkentésre utasították, sokszorosan átlépte  az engedélyezett 
sebességet. 

A ﾏﾗ┣Sﾗﾐ┞┗W┣Wデﾟ ゲ┣ﾗﾉｪ=ﾉ;デｷ  ﾏ┌ﾉ;ゲ┣デ=ゲデ ﾆﾜ┗WデWデデ Wﾉが ﾏWヴデ ﾐWﾏ ; ﾃWﾉ┣Yゲｷ ┌デ;ゲｹデ=ゲ 
Wﾉﾟｹヴ=ゲ;ｷﾐ;ﾆ ﾏWｪaWﾉWﾉﾟ ゲWHWゲゲYｪｪWﾉ ﾆﾜ┣ﾉWﾆWSWデデく ふ ﾐWﾏ ﾗﾆゲ=ｪｷ ﾜゲゲ┣Wa┑ｪｪYゲぶ 
Aﾐﾐ;ﾆ WﾉﾉWﾐYヴWが ｴﾗｪ┞ ; ﾆﾜ┣┎デ ﾆW┣WﾉﾟﾃW Yゲ ; ┗;ゲ┎デデ=ヴゲ;ゲ=ｪ ｷゲ ┎ｪ┞ Yヴ┣ｷが ｴﾗｪ┞ ; Hｷ┣デﾗﾐゲ=ｪ 
érdekében minden intézkedést megtett,  

ﾏYｪｷゲ WﾉﾟaﾗヴS┌ﾉﾐ;ﾆ Wﾐﾐ┞ｷヴW デヴ;ｪｷﾆ┌ゲ H;ﾉWゲWデWﾆく 
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3. számú baleset 

2009. november 19.-én 07.04 órakor a Sopron-G┞ﾟヴ viszonylatú 999 számú gyorsvonat 
Rábapatona megállóhelyen az AS 137 fény + félsorompóval biztosított vasúti 
átjáróban  elütötte a megállás nélkül az útátjáróba hajtó Skoda személygépkocsit. 
Mivel az elmúlt években megmagyarázhatatlanul sok és súlyos ﾆﾜ┗WデﾆW┣ﾏYﾐ┞┕ baleset 
következett be, ezért hatósági határozat alapján 2009. október 06.-án a fénysorompó 
optikáinak LED optikára való cseréje és a fénysorompó félsorompóval デﾜヴデYﾐﾟ 
kiegészítése megtörtént.  Az útátjáró az egyetlen átjáró ahol a teljes rálátási 
háromszög biztosított. 
Okok: 
 A ゲﾗヴﾗﾏヮﾙ ず┣;┗;ヴざ =ﾉﾉ;ヮﾗデH;ﾐ ┗ﾗﾉデが ; ﾆﾜ┣┎デ aWﾉY ゲﾜデYデ ﾃWﾉ┣Yゲデ ;Sﾗデデ ; csapórudak 

ﾐ┞ｷデﾗデデが a┑ｪｪﾟﾉWｪWゲ ｴWﾉ┞┣WデHWﾐ ┗ﾗﾉデ;ﾆく 
 A H;ﾉWゲWデ ｷSﾟヮﾗﾐデﾃ=H;ﾐ ; デ=┗ﾗﾉH;ﾉ=デ=ゲ ﾆﾗヴﾉ=デﾗ┣ﾗデデ ふﾆHく ヵヰ ﾏYデWヴぶ ┗ﾗﾉデく 
 A vonat a sorompó behatási pontjára rálépve, a fénysorompót kb.2 másodperc 

ｷSﾟデ;ヴデ;ﾏヴ; デｷﾉﾗゲ =ﾉﾉ=ゲH; ┗W┣YヴWﾉデWが W┣┌デ=ﾐ HWﾆﾜ┗WデﾆW┣Wデデ =ヴ;ﾏ ﾆｷﾏ;ヴ;S=ゲ ﾏｷ;デデが ; 
aYﾐ┞ゲﾗヴﾗﾏヮﾙ ゲﾜデYデ ﾉWデデ ふず);┗;ヴ =ﾉﾉ;ヮﾗデH; ﾆWヴ┑ﾉデざぶ Yゲ ; csapórudak ﾐWﾏ ┗W┣YヴﾉﾟSデWﾆ 
le. 

 A ﾏﾗ┣Sﾗﾐ┞┗W┣Wデﾟ YヴデWゲｹデYゲYヴW ; ヴﾜ┗ｷS ｷSﾟ  
      ﾏｷ;デデ ﾐWﾏ ┗ﾗﾉデ ﾉWｴWデﾟゲYｪく 
 









4. számú baleset 

 9914.sz. személyvonat 2012.01.12.-én Rábatamási  felöl közlekedett Kapuvár 
irányában Szárföld megállóhelyen való ﾏWﾐWデヴWﾐSゲ┣Wヴ┕ megállással. A Suzuki  
gépkocsi a Vasút utca felöl a 85.sz. aﾟ┎デ irányában közlekedett, amikor a 
fénysorompó tilos jelzése ellenére, a gépkocsi ┗W┣WデﾟﾃW a 9914 sz. vonat elé 
hajtott. Az ütközés az autót az Wﾉゲﾟ térvilágítási oszlopnak lökte és a peronon 
állt meg. A ｪYヮﾃ=ヴﾏ┕ ┗W┣WデﾟﾃW a helyszínen életét vesztette.  
Okok és tapasztalatok: 
• A halálos sérülést szenvedett gépkocsi ┗W┣Wデﾟ (már nyugdíjas), a terület 

=ﾉﾉﾗﾏ=ゲaﾟﾐﾜﾆ helyettese volt, több évtizedes helyismerettel rendelkezett. 
• Ráadásul az útátjáró utcájában is lakott, a megszokott úton, a gyakorlat és a 

terepismeret miatt figyelmetlenül vezetett. 
• Helytelen HWヴﾜｪ┣ﾟSﾜデデ vezetési gyakorlat. (a cél Wﾉﾟデデ már kikapcsolom az 

övet, keresem a kulcsot, stb.) 
• Ha a biztonsági övet bekapcsolva hagyja, még mindig él! 
 

 

 



5. számú baleset 

2012. április 13.-én 9 óra 23 perckor a Szombathely-Kﾟゲ┣Wｪ viszonylatú 39924 számú 
személyvonat Kﾟゲ┣Wｪa;ﾉ┗;  megállóhelynél a 26-27 vasúti szelvényben ﾉY┗ﾟ ずSTOPざ 
táblával biztosított vasúti átjáróban (87-es aﾟ┎デ-Kﾟゲ┣Wｪa;ﾉ┗;ぶ elütötte az útátjáróba 
megállás nélkül behajtó Toyota  mikrobuszt.  
A ﾏﾗ┣Sﾗﾐ┞┗W┣Wデﾟ az útátjáróban észlelte az átjáró felé folyamatosan, fékezés nélkül, 
lassan ﾆﾜ┣WﾉWSﾟ személygépkocsit, azonnal gyorsfékezett, de az ütközést elkerülni nem 
tudta. 3 aﾟ a helyszínen meghalt, 4 aﾟ súlyos sérüléseket szenvedett. 
Okok: 

• A gépkocsiban az engedélyezett 3 aﾟ helyett 7 aﾟ (3 aﾟ Wﾉﾟﾉ + 4 aﾟ hátul, a furgon 
lezárt dobozos kabinjában), utaztak. 

• A közút az útátjáróval meredek szögben keresztezi egymást (keresztezési szög 90 0). 
Rálátás szempontjából, a gépkocsi közlekedésének irányából a csökkentett és teljes 
rálátási háromszög biztosított. (20/1984 (XII.21. KM rendelet földúton 30 km/h 
sebességnél 20 méteres távolságot határoz meg. Az útátjáróban 20 km/h 
sebességkorlát volt ﾆｷデ┕┣┗W. A látótávolság Lv*5, azaz 80 km/h*5= 400 méter) 
 



5. számú baleset 

• Az útátjáró a KRESZ Wﾉﾟｹヴ=ゲ;ｷ szerinti közúti ﾃWﾉ┣ﾟデ=Hﾉ=ﾆﾆ;ﾉ megjelölt. (Vasúti átjáró 
kezdete (KRESZ ábra 99. ábra) és ずÁLLJぁ EﾉゲﾟHHゲYｪ;S=ゲ ﾆﾜデWﾉW┣ﾟ (11. ábra)). 

• Az útátjáró Wﾉﾟデデ ずSﾗヴﾗﾏヮﾙ nélküli vasúti =デﾃ=ヴﾙざ (90. ábra) került ﾆｷデ┕┣YゲヴWが  A táblával 
egy oszlopon a közút felöl 20 km/h sebességkorlátozó tábla (30-as sz. ábra) került 
kihelyezésre. 

• A vasúti pályát ﾆWヴWゲ┣デW┣ﾟ útnak nem volt sem száma, sem engedélye. Az ott létesített 
lakópark ﾆﾜ┣ﾏ┕┗WゲｹデYゲW során a földutat a lakók aszfaltozták egészen a vasúti pálya 
kezdetéig, így szinte kikényszerítették annak folytatását. 

• A duplán elhelyezett ずSTOPぁざ tábla ellenére sem állt meg a gépkocsi ┗W┣WデﾟﾃWぁ 
Tapasztalatok: 

• Még a folyamatos lakossági nyomás és az esetleges polgári engedetlenségi mozgalom 
esetén sem szabad, szabálytalan útátjárót építeni. 

• A már ﾏWｪﾉW┗ﾟが de szabálytalan átjárókat hatósági eljárás keretében meg kell 
szüntetni. 

• Ilyen átjárókban fokozottan jelentkezik, a vasúti menetrendben a feltételes 
megállások bevezetése, mint veszélyforrás. 

 

• Az útátjáró csak gyalogos és kerékpáros forgalomra 2013.04.22.-én átépítésre került! 

 



5. számú baleset 



Vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetések 
Csapórúd törések területi megosztása 

Év Darabszám Kárösszeg/Ft 

2001 3 30 408 Ft 

2002 12 647 051 Ft 

2003 7 1 178 274 Ft 

2004 14 378 928 Ft 

2005 21 2 731 113 Ft 

2006 9 2 815 439 Ft 

2007 46 4 408 199 Ft 

2008 44 2 495 177 Ft 

2009 27 1 953 338 Ft 

2010 23 1 068 722 Ft 

2011 41 2 657 447 Ft 

2012  71 8  000 000 Ft 

Összesen 247 20 364 096 Ft 
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