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A 2014. október– 2014. december havi

HÜSZ módosítások

Terjék Éva 



Hálózati Üzletszabályzat módosításai
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2014. október – december havi módosítások

2013-2014 Hatályos 2014-2015 Érvényes

29A. 2014.11.06. 14A. 2014.10.31.

29B. 2014.11.13. 14B. 2014.11.06.

30. 2014.11.13. 14C. 2014.11.12

31. 2014.11.20. 15. 2014.11.13.

2014-2015 Hatályos 2015-2016 Érvényes

16. 2014.12.13. 2014.12.13

17. tervezet 2014.12.24.



Hálózati Üzletszabályzat 2013-2014
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2013-2014

Módosítás száma Érintett fejezetek, mellékletek

29A. 3.8.2 sz. melléklet – Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)

29B. 3.3.1.1. sz. melléklet – Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői

3.3.1.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, 

legfontosabb műszaki, üzemi jellemzők 

3.8.5.2 sz. melléklet – Vasúti járműmérlegek

30. 3.8.2 sz. melléklet – Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)

3.8.4 sz. melléklet – Üzemanyag vételező helyek

31. 3.8.2 sz. melléklet – Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)



Hálózati Üzletszabályzat 2014-2015
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Módosítás száma Érintett fejezetek, mellékletek

14A. 5.4.4 sz. mellélet – Állomási tolatómozdony és tolatószemélyzet rendelkezésre állása

14B. 3.8.2 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)

14C.

3.3.1.1. sz. melléklet – Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői

3.3.1.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, 

legfontosabb műszaki, üzemi jellemzők 

3.8.5.2 sz. melléklet – Vasúti járműmérlegek

15.

3.8.2 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)

3.8.4 sz. melléklet – Üzemanyag vételező helyek

5.3.8.2 sz. melléklet –Szolgálat megszakítás, szolgálatszünetelésben érintett szolgálati 

helyek

2014-2015
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Módosítás száma Érintett fejezetek, mellékletek

16.

Törzsszöveg:
1.1.1. ,1.1.1.1, 1.4.3, 1.6.1, 1.9, 1.10, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2 , 2.3, 4.1, 4.2.1, 4.3, 4.4.2,

4.4.3.3 4.5.1.2, 4.6, 4.8.1 - pontosítások kerültek átvezetésre

Mellékletek:

1.11 sz. melléklet - Fontosabb fogalmak magyarázata 

2.3.2.1 sz. melléklet - A Hálózat hozzáférési szerződés általános feltételei 

3.3.1.1 sz. melléklet - Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői 

3.3.1.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése 

legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők 

3.8.4 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek 

4.2 A sz. melléklet - Vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés folyamata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően tevékenység-elhatárolás szerint 

4.3-1 sz. melléklet - Alap, - járulékos, - kiegészítő és mellékszolgáltatások 

4.3.3 sz. melléklet - A MÁV Zrt. tulajdonában lévő közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk 

tartozó rakodóterületek igénybevételének feltételei

5.4.8 sz. melléklet - Pályavasúti személyzet rendelkezésre állása mérlegelés szolgáltatás 
igénybevételéhez 

6.3-1 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák (MÁV)

17. tervezet 3.8.2 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)

Hálózati Üzletszabályzat 2014-2015

2014-2015



HÜSZ 2014-2015 16. módosítás
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Kérelmező

 hozzáférésre jogosult

 kapacitásfoglalásra jogosult

Jogok és kötelezettségek

VPE

 kapacitásfoglalási keretszerződés megszűnése, megszüntetése esetén a kfj részére kiutalt és fel

nem használt kapacitást visszavonni

PHM

 VPE-t tájékoztatni kik jogosultak pályavasúti kapacitás és szolgáltatás igénylésére, illetve

jogosultság megszűnéséről

HJ

 cégjegyzésre jogosult aláírásával tett nyilatkozatban jelezni a VPE felé, hogy a kfj kijelölését

nem fogadja el



Kapacitásfoglalásra jogosult
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Ki lehet?

 bármely EGT államban bejegyzett gazdálkodó szervezet

 nem hozzáférésre jogosult

 a vasúti pályahálózat-kapacitás foglalására vonatkozó

keretszerződést köt

 Pl.: szállítmányozó cégek, a közszolgáltatási szerződés megrendelője

Jogai

 nyílt hozzáférés keretében nyújtandó pályavasúti szolgáltatás-igénylést benyújtani

Kötelezettségei

 az általa igényelt és részére kiutalt kapacitást ténylegesen felhasználó hozzáférésre jogosultat

megnevezi a kapacitás felhasználásának időpontja előtt 10 nappal

 olyan személyzetet és közreműködő személyzetet alkalmazni, akik szóban és írásban is ismerik a

magyar nyelvet

 kölcsönös együttműködés a phm-el és a VPE-vel a részére kiutalt kapacitás

felhasználását/használati jogának átruházását illetően



Keretszerződés
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Mi kell hozzá?

 szerződéskötés előtt, illetve a pályahálózat-működtető által meghatározott időszakonként

hatósági igazolás átadása arról, hogy EGT államban bejegyzett gazdálkodó szervezet

 természetes személyek esetében érvényes személyazonosításra alkalmas okmány

 ezen dokumentumokban szereplő adatok változása esetén a köteles a pályahálózat-működtetőt

haladéktalanul, írásban értesíteni

Mit vállal?

 a szolgáltatás tényleges igénybevételét megelőzően legalább 10 nappal megnevezi azt a

hozzáférésre jogosultat, aki a pályahálózat-működtetővel hálózat-hozzáférési szerződést köt

HHSZF mikor kötendő?

 tíz nappal azt megelőzően, hogy a szerződés tárgyát képező, időben legkorábbra tervezett

pályavasúti szolgáltatás felhasználásra kerül

Kire ruházható át a kiutalt pályavasúti szolgáltatás?

 bármely hozzáférésre jogosultra

10 napos szabály

 a Ptk. Által megállapított határidőbe a kezdő nap nem számít bele, így a megkezdett tizedik

napnak teljes napnak kell lennie



Kapacitás-elosztás
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 áruházható bármely a pályahálózat-működtetővel hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkező –

kiutalásonként egy – hozzáférésre jogosultra

 a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő hozzáférésre jogosult megnevezését a szolgáltatás

tényleges igénybevételének időpontja előtt legalább 10 nappal kell megadni

 egy igénylés – egy hozzáférésre jogosult

 egy igénylés – több közlekedési nap – minden közlekedési napon ugyanaz a HJ

 a kijelölés nem módosítható

 a kijelölési határidő lejártát követően a kapacitásfoglalásra jogosult részére kiutalt kapacitást a

VPE Kft. automatikusan visszavonja



HHSZF – Követelésminősítés
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NKH - EH/VA/NS/245/54/2014 sz. határozat

 a követelésminősítések körébe tartozó

visszaminősítések során a fizetési

kötelezettség határidőben történő

teljesítése tekintetében vizsgálandó

időtartam – a fokozatosság figyelembe

vételével – függjön a vasúti társaságok

hosszabb távon vizsgált fizetési

fegyelmétől.

A minősítés során a PHM vizsgálja

 kizárólag a hálózat-hozzáférési szerződésből

eredő fizetési kötelezettségek betartását

 számlák és részszámlák fizetési határidejének

betartását



Követelésminősítés - Közszolgáltatás
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Minősítések

 közszolgáltatási feladatot ellátó hozzáférésre jogosult

Követelésminősítések

1. Új követelések  

2 . Jó követelések

3. Kockázatos követelések

(fizetési kötelezettség teljesítésének bármely időpontban történő vizsgálatától számított 90 napon 

belül legalább 2 alkalommal esett 5 napot meghaladó fizetési késedelembe)

4. Kiemelt figyelemmel kísérendő követelések 

A kockázatos követeléssé történő átminősítés megtörténik függetlenül attól, hogy a hozzáférésre

jogosult az 5 napot meghaladó fizetési késedelemmel érintett számláit utóbb kiegyenlítette-e.



Követelésminősítés - Közszolgáltatás
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Mikor kérheti a hozzáférésre jogosult jó

követelés kategóriába történő visszasorolást?

 a kockázatos követelés kategóriába történő

átsorolás napjától számított 90 napon

keresztül legfeljebb egy alkalommal esett 5

napot meghaladó fizetési késedelembe

 ha az első bekezdésben foglaltaknak nem tett

eleget, de a kockázatos követelés kategóriába

történő átsorolás napjától számított 90 napot

követő 180 nap alatt legfeljebb egy

alkalommal esett 5 napot meghaladó fizetési

késedelembe

 ha a második bekezdésben foglaltaknak nem

tett eleget, de a kockázatos követelés

kategóriába történő átsorolás napjától

számított 270 napot követő bármely egymást

követő 365 nap alatt legfeljebb egy

alkalommal esett 5 napot meghaladó fizetési

késedelembe



Visszaminősítés
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Mit tesz a pályahálózat-működtető?

 a kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül írásban tájékoztatja a hozzáférésre

jogosultat a felülvizsgálat eredményéről

 a fizetési fegyelmen kívül a pályahálózat-működtető vizsgálja a hozzáférésre jogosult által utoljára

benyújtott előírt dokumentumokat is (éves beszámoló, cégjegyzésre jogosult által tett nyilatkozat

arról, hogy van-e lejárt köztartozás)

 amennyiben a hozzáférésre jogosult az előírt feltételeknek megfelel, a hozzáférésre jogosult által a

jó követelés kategóriába visszasorolásra kerül



Követelésminősítés – Nem közszolgáltatás
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Minősítések

 nem közszolgáltatási feladatot ellátó hozzáférésre jogosult

Követelésminősítések

1. Új követelések  

2 . Jó követelések

3. Kockázatos követelések

(fizetési kötelezettség teljesítésének bármely időpontban történő vizsgálatától számított 90 napon 

belül legalább 2 alkalommal esett 5 napot meghaladó fizetési késedelembe)

4. Kiemelt figyelemmel kísérendő követelések 

A kockázatos követeléssé történő átminősítés megtörténik függetlenül attól, hogy a hozzáférésre

jogosult az 5 napot meghaladó fizetési késedelemmel érintett számláit utóbb kiegyenlítette-e.

Az átminősítésről a pályahálózat működtető írásban értesíti a hozzáférésre jogosultat, aki fizetési

biztosíték nyújtása vagy előrefizetés lehetőségek közül választhat.



Fizetési biztosíték
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 Bankgarancia

 kaució

 biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény

 hitelbiztosító általi követelésbiztosítás biztosító által vállalt garancia

Nem fizetés esetén a pályahálózat-működtető jogosult a rendelkezésére bocsátott fizetési biztosítékból

a lejárt hálózat-hozzáférési díjtartozással megegyező összeget haladéktalanul lehívni, követelését

közvetlenül a biztosítékból kielégíteni.



Előrefizetés - Visszaminősítés
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Előrefizetés

 a hozzáférésre jogosult a nem közszolgáltatási feladat ellátásához szükséges szolgáltatások díjait

köteles előre megfizetni

Mikor kérheti a hozzáférésre jogosult jó követelés kategóriába

történő visszasorolást?

 a kockázatos követelés kategóriába történő átsorolás napjától számított 90 napon keresztül

legfeljebb egy alkalommal esett 5 napot meghaladó fizetési késedelembe

 ha az első bekezdésben foglaltaknak nem tett eleget, de a kockázatos követelés kategóriába

történő átsorolás napjától számított 90 napot követő 180 nap alatt legfeljebb egy alkalommal

esett 5 napot meghaladó fizetési késedelembe

 ha a második bekezdésben foglaltaknak nem tett eleget, de a kockázatos követelés kategóriába

történő átsorolás napjától számított 270 napot követő bármely egymást követő 365 nap alatt

legfeljebb egy alkalommal esett 5 napot meghaladó fizetési késedelembe



Visszaminősítés
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Mit tesz a pályahálózat-működtető?

 a kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül írásban tájékoztatja a hozzáférésre

jogosultat a felülvizsgálat eredményéről

 a fizetési fegyelmen kívül a pályahálózat-működtető vizsgálja a hozzáférésre jogosult által utoljára

benyújtott előírt dokumentumokat is (éves beszámoló, cégjegyzésre jogosult által tett nyilatkozat

arról, hogy van-e lejárt köztartozás)

 amennyiben a hozzáférésre jogosult az előírt feltételeknek megfelel, a hozzáférésre jogosult által a

jó követelés kategóriába visszasorolásra kerül



Az új menetrendi időszak 2014/2015

Szabó Ágnes szaboa@vpe.hu

01-7270;

30-6574464

mailto:szaboa@vpe.hu


Új ellenőrzés – Vontatójárművek a határforgalomban

• Az adatbázisban új tulajdonságot kapnak az egyes mozdonysorozatok mely 

határállomásokig továbbíthat vonatot korlátozás nélkül, illetve közlekedhet 

mozdonyvonatként. 

• A „korlátozás nélkül” megjelölést azon vontatójárművek kapják meg, 

melyek rendelkeznek a magyarországi országos törzshálózatra kiadott 

üzembehelyezési engedéllyel.

• A „korlátozással” jelölést azon vontatójárművek kapják meg, amelyek ugyan 

nem rendelkeznek a magyarországi országos törzshálózatra kiadott 

üzembehelyezési engedéllyel, de a MÁV Zrt. ; GYSEV Zrt.  és a szomszédos 

pályahálózat működtető között fennálló megállapodás alapján (bizalmi 

elven), meghatározott határátmenetben közlekedhetnek Magyarország 

területén a határállomásig.



Új ellenőrzés - vonatszámok

KAPELLA ellenőrzése:

• Személy- és egyéb vonatok esetében 00001-39999-ig

• Nemzetközi tehervonatok esetében 40000-49999-ig

• Belföldi tehervonatok esetében 50000-99999-ig.

Amennyiben a menetvonal igénylésben rögzített vonatnem alapján 

nem az előbbi számcsoport tartományából való a vonatszám, erre az 

OSS-szolgálatot hibaüzenettel figyelmezteti a rendszer

Menetrendi utasítás:



2014/2015  Új szolgáltatás

„Vasúti járművek műszaki vizsgálata (MÁV)”- (53)

• GYSEV és a MÁV szolgáltatása közötti különbség

• Hol nyújtják ezt a szolgáltatást: (5.5.1 sz. melléklet.pdf)

• Megadandó paraméterek:

Szolgálati hely neve

Kezdési időpont bázisa

Kezdési időpont időeltolása

Befejezési időpont bázisa

Befejezési időpont időeltolása

Jármű darabszáma:

Megjegyzés: (nem kötelezően kitöltendő)

• A fizetendő díj a 2014/2015 menetrendi időszakra 1379 Ft/Jármű. 

Felár ehhez a szolgáltatáshoz nem tartozik

A szolgáltatás tartalma: 
• a széles nyomtávolságú vasúti teherkocsik műszaki vizsgálatát a vállalkozó vasúti társaságok 

közötti belföldi átadás-átvétel szabályozottsága érdekében, a mindenkor hatályos PGV 
Megállapodás szerint 

• a normál nyomtávolságra áttengelyezett széles nyomtávolságú vasúti teherkocsik műszaki 
vizsgálatát a vállalkozó vasúti társaságok közötti belföldi átadás-átvétel szabályozottsága 
érdekében, a mindenkor hatályos PGV Megállapodás szerint 

5.5.1 sz. melléklet.pdf


2014/2015 módosult szolgáltatás

• Módosul a rakodási idő: 

1-15 jármű  24 óra

16-30 jármű 48 óra

30 jármű felett  72 óra

• Nem releváns hogy mi lesz a vonatnem (Kt)

• Ha a megrendelés menetvonal-igényre hivatkozva van benyújtva, a 

rendszer továbbra is ellenőrzi:

 létezik-e az a menetvonal

 az adott szolgálati helyre 

van –e kijelölt közlekedési 

napja, 

 a kiutalt igényben 

megrendelték-e az 

„állomáshasználatot”

 de +/- 48 órás idősávot 

figyel a rendszer



2014/2015 módosult árajánlat



2014/2015 Új szereplő - KFJ

 Ki lehet KFJ (Recast  új Vtv.)

 Kapacitás foglalás rögzítése

 A menetrend szerkesztéséhez szükséges

adatok

 Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges

adatok

 Ki veszi igénybe a lefoglalt kapacitást

 HJ kijelölése

 Vontatási szolgáltató megadása



2014/2015 Új szereplő - KFJ

A HJ kijelölésének időpontja korlátos,

 10 napos szabály:

„ A határidő értelmezésére vonatkozóan a polgári perrendtartásról

szóló 1952. évi III. törvény 103. §-a szerint a napokban

megállapított határidőbe a kezdő nap nem számít bele, így jelen

esetben a megelőző tízedik napnak teljes naptári napnak kell

lennie”

 egy igénylésben csak egy HJ választható

 „10 napos szabály” lejártáig kötelező kijelölni

 Mit láthat a HJ



2014/2015 Új szereplő - KFJ

A kapacitást igénybevevő HJ kijelölése:

• Mihez képest vizsgálódunk?

• Kötelező?

• Módosítható?

• És ha nem történik meg?



2014/2015 Új szereplő - KFJ

Vontatási szolgáltató kijelölése:

• Kötelező megadni?

• A „Vontatási szolgáltató még nem ismert”

• És a HJ kijelölése után?

• A vontatási szolgáltató különbözőségei  menetrend és menetrend

 menetrenden belül



2014/2015 Új szereplő - KFJ

A lefoglalt kapacitás kezelése:

• HJ nem módosítható

• A lefoglalt kapacitás jóváhagyása

• 10 napon belül már semmi sem módosítható

• A KFJ és a szolgáltatás igények

• Lemondás (a tervezett indulási időpont után max. 24 óra).

• 10 napon belül mit lehet



2014/2015 Új szereplő - KFJ

A kijelölt HJ és vontatási szolgáltató 

értesítése:

• automatikusan email-ben

• IF-en keresztül 

• Szükséges az előzetes hozzájárulás

• Formátuma lehet PDF

RailMl 1.1

• kijelölés – lemondás - módosítás

• milyen információ megy a HJ-nak

és/vagy a vontatási szolgáltatónak



2014/2015 - TÖR ösztönző elemek változásai

A 2014/2015 menetrendi időszakra vonatkozó ösztönző elemek:

1. Pontosságot ösztönző elem

2. Menetvonal korábbi igénylését ösztönző elem

3. Menetvonal korábbi lemondását ösztönző elem

4. Vasúti árutovábbítást ösztönző elemek

5. Egyéb a vonat közlekedtetéséhez kapcsolódó ösztönző elemek

Miért kellett a változás:

• Arányosság felé való elmozdulás

• A hozzáférésre-jogosultak terheinek csökkentése

• Pozitív ösztönzők bevezetése

• A vasút versenyképességének növelése

• Új piaci szegmensek bevonása a vasúti szektorba

• Hatékonyság ösztönzése



2014/2015 - TÖR ösztönző elemek változásai

1. Pontosságot ösztönző elem

• Mérési pontok

• Elszámolási pontok (végponti, PHM utolsó mérési pontja, egyéb 

elszámolási pontok)

• Tűréshatárok:

• Személyszállító vonatok15 perc

• Szerelvény vonatok 40 perc

• Árutovábbító vonatok 60 perc

• A pénzügyi hátrány percenkénti elszámolással 20 Ft/perc

• Az 5 napon belül benyújtott igények nem tartoznak az ösztönző 

elem hatálya alá 

• Korridor vonatok



2014/2015 - TÖR ösztönző elemek változásai

2. Menetvonal korábbi igénylését ösztönző elem

Pénzügyi előny „D” kategória

Éves 15%

Éves pótlólagos 10%

Évközi 5%

Az elszámolás alapja: tény adatok

Eredeti igénytípus vs. Tényleges igénytípus

• KAPELLA figyeli az igények módosításait (ha a menetrend változik)

• IF-en átadásra kerül az információ a PHM-ek felé

• Megjelenítésre kerül a tényadatoknál



2014/2015 - TÖR ösztönző elemek változásai

Többletfizetési kötelezettség 

• terméktípusonként eltérő %-ok

• nem csak az operatívan leközlekedő vonatokra vonatkozik 



2014/2015 - TÖR ösztönző elemek változásai

3. Menetvonal korábbi lemondását ösztönző elem

Lemondási díj elszámolása terv adatok alapján

Részbeni leközlekedés esetén tény adatok alapján



2014/2015 - TÖR ösztönző elemek változásai

4. Környezetbarát közlekedési módot támogató ösztönző elemek

Vasúti árutovábbítás; Szórt küldemény



2014/2015 - TÖR ösztönző elemek változásai

Az a), b) és c) ösztönző elemek közül egyidejűleg csak egy jelölhető ki

PHM által kiadott nyilatkozat azonosító száma (max 20 karakter)

Az a) ösztönző elem esetében ellenőrizi a rendszer:

• legalább 300 km

• Több PHM esete

• RoLa esete

A b) ösztönző elem esetében ellenőrzi a rendszer, hogy a menetvonal 

kezdő és végpontja a felsorolt országhatárok valamelyike:

Rajka Oh. (08896),

Őriszentpéter Oh. (07740), 

Sopron határ (07963) és 

Szentgotthárd Oh. (06064)

A kedvezmény mértéke az első menetrendi időszakban 80%



2014/2015 - TÖR ösztönző elemek változásai

A c) ösztönző elem esetében ellenőrzi a rendszer, hogy 

(1) a menetvonal kezdő és végpontja a felsorolt kiemelt szolgálati helyek 

valamelyike:

Soroksár - Terminál (11064)

Soroksári út Rendező (40196), 

Budaörs (01032), 

Győr- Rendező (01271), 

Székesfehérvár (03269), 

Debrecen (13912), 

Fényeslitke- Déli rendező (42127)

(2) legalább 50 km

(3) nem lehet 700 tonnánál nagyobb

A kedvezmény mértéke 500 tonnáig 70%

500-700 tonna között 30%



2014/2015 - TÖR ösztönző elemek változásai

A d) ösztönző elem esetében ellenőrzi a rendszer:

(1) a menetvonal sem kezdő, sem végpontja nem lehet országhatár

(2) a megrendeléssel egyidejűleg bármely a megrendelt menetvonal által érintett 

állomáson 44-es kódú ”Tolató személyzet biztosítása teher- és 

mozdonyvonatok (D és E vonatkategória) számára”, 36-os kódú „Saját tolatás 

jelzése” megrendelésre / jelzésre került-e

(3) a megrendelt vagy jelzett tolatási szolgáltatáson belül a tevékenység: 

a rakodási célra kijelölt vágányra, vágányról; 

állomásból kiágazó saját célú vasúti pályahálózatra/ról

(iparvágány); 

rendezés céljából

(4) legfeljebb 80 km

(5) teljes szakaszon nem lehet 1000 tonnánál nagyobb

A kedvezmény mértéke 15%



2014/2015 - TÖR ösztönző elemek változásai

5. Egyéb a vonat közlekedtetéséhez kapcsolódó ösztönző elemek

(1) Szolgáltatások időbeli tervezhetősége

• Mikor lett megrendelve

• Mikor lett lemondva



2014/2015 - TÖR ösztönző elemek változásai

(2) Kiemelt közforgalmú rakodóvágányok

Rakodási idő túllépése:

0-12 óráig 500 Ft/óra

12-24 óráig 750 Ft/óra

24 óra fölött 1000 Ft/óra

A fizetési kötelezettség sávos 

rendszerben értendő, nem a teljes 

időintervallumra

Minden megkezdett óra felszámításra 

kerül

Lemondási díj: (Ft/megrendelt óra)

5 napig 0

5 nap- 24 óra 50

24 órán belül 150

Követő 24 óráig 500

Lenem mondott… 2000

Mely szolgálati helyekre 

vonatkozik:

Taksony (16147)

Bicske (01081)

Kiskunlacháza (16188)

Békéscsaba (18036)

Debrecen (13912)

Jászapáti (12039)

Kaposvár elágazás (43588)

Mátészalka (15495)

Miskolc – Gömöri (12674)

Nyíregyháza (14019)

Orosháza (18614)

Szolnok – Rendező (40485)

Tatabánya (01131).



2014/2015 - TÖR ösztönző elemek változásai

(3) Kiemelt pályaudvarok

Budapest-Déli (01016)

Budapest-Keleti (10017)

Budapest-Nyugati (10033)

• Zárt egységben fordul

• Ha bejelöli, akkor nem kell állomáshasználatot fizetni

• Ha bejelölte, de nem úgy közlekedik, akkor ki kell fizetni az 

állomáshasználatot + 50%

• Ha nő a zárt egységben közlekedő vonatok aránya legalább 10%-al, 

akkor az érintett szolgálati helyekre egyébként kifizetett 

állomáshasználatok 5%-át visszakapja

• Az állomáshasználat ebben a vonatkozásban a kiinduló és végállomás 

használatra vonatkozik



Jövőbeni fejlesztések

1. Adott szolgálati helyre igényelt szolgáltatások lekérdezése
Kapacitás-elosztást támogató funkció

Lekérdezés létrehozása

2. Szolgálatszünetelés, szolgálat megszakítás szolgáltatások és a pályakapacitás
korlátozások figyelembevétele a megrendelések kezelésének folyamatában

Menetvonal igény rögzítése

Útvonal, Generált időadatok érintettség

Mit szeretne megrendelő?  szolgáltatás igényre utaló jelzés

Vágányzári igények (vizsgálatra vár); Veszélyhelyzet



VPE Kft. – Pályahálózat kapacitás-elosztási osztály

Köszönöm a figyelmet!

Szabó Ágnes szaboa@vpe.hu

01-7270;

30-6574464

mailto:szaboa@vpe.hu


A VPE Kft. új kapacitás-elosztási rendszerének 

kialakítása

Szlatényi Miklós HÜSZ Klub - 2014. december 15.



Áttekintés
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KAPELLA rendszer bevezetése 2007-ben

• Rövid határidővel kellett elkészíteni és bevezetni

• Rövid határidőből fakadó korlátok a rendszerben

A KAPELLA rendszer 7 éves

• Új nemzetközi feladatok és jogszabályok

• Új kihívások, megváltozott működési környezet

ÚJ rendszerre vonatkozó terv

• Többlet befizetési igény nélkül

• Érvényesség kezelt adatbázis használata



Menetvonal- és szolgáltatás igények egyedi azonosítása, kezelése, függetlenül azok megrendelési formájától

Formalizálttá tett előtervezés, előzetes árajánlat-készítés lehetősége

Kapacitásfoglalásra jogosult által végezhető műveletek teljes körű leképezése

Az igénytípusok, a lemondás-új megrendelés egyértelműen rögzítésre kerüljenek, ezek egyedileg is kezelve legyenek

Megtartani a jelenlegi rendszer előnyeit

A társrendszerekkel kialakított interfész-kapcsolatok lehető legkisebb mértékű változatása

Folyamatszemléletű, érvényesség-kezelt kapacitás-elosztási rendszer felépítése, működtetése

Felhasználóbarát rendszer létrehozása

Az újragondolási projekt során megfogalmazott

célkitűzések

46



További elvárások a rendszerrel kapcsolatban

47

Kompatibilitás a kapcsolódó rendszerekkel

A kapcsolódás ne jelentsen jelentős többletköltséget 
a kapcsolódó rendszerek számára

A rendszer folyamatos üzemben (7x24), legalább 
99,9 %-os rendelkezésre állás mellett működik

A rendszer bevezetésével a VPE oldali kezelői humán 
kapacitás nem növekszik

A rendszer a külső elektronikus adatkapcsolatok 
tekintetében egységes platformon működik

A rendszer a mai kor elvárásainak megfelelő 
informatikai megoldások alkalmazásával készül



Újdonságok

Újragondolt, 
flexibilisebb 

azonosítási rendszer

Nagyobb felbontású, 
érvényesség kezelt 

adatbázis

Adatbázis alapú 
HÜSZ adat 

karbantartás

Megújult lekérdező 
funkcionalitás, 
hatékonyabb 
monitorozás

Szolgáltatások 
önálló, 

menetvonaltól 
független kezelése
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A projekt lépései 

49

2013.05.13
• Projekt indulása

2013

• Specifikáció elkészítése

• Konzultáció pályahálózat-működtetőkkel

2014

• Közbeszerzési eljárás lefolytatása

• Szerződés aláírása – 2014.10.15.

2014-2016
• Megvalósítás



A rendszertervezés befejezése után a
partnerek tájékoztatása a projektbe való
bevonás időpontjáról és módjáról

A projekt lépései

50

2014.10 -
2015.02 Rendszertervezés

2015.02 -
2015.09 Fejlesztés

2015.08 -
2016.02 

Felhasználói és integrációs 
tesztelés

2015.06 -
2016.02

Oktatás

2016.01 -
2016.04

Próbaüz
em

2016.04

Éles üzemi indítás –
2016.04.06 
2016/2017 
menetrendre

Kapcsolódó rendszerek bevonásával

Külső és belső felhasználók számára

Kapcsolódó rendszerek bevonásával



Előnyök bemutatása

51

Hozzáférésre jogosultak 
számára

Rugalmasabb igénykezelés

Szolgáltatások önálló azonosítása

Igény prioritások megőrzése

Pályahálózat-működtetők 
számára

Rugalmasabb igénykezelés

Naplózási tevékenység elősegítése

VPE számára

Rendszerkorlátok megszűntetése

Költséghatékonyabb fejleszthetőség

Jogszabályi változások lekövetése

Általános előnyök

•Érvényesség kezelt adatbázis használata

•Korszerű technológia használata

•Megújult, a kor követelményeihez illeszkedő felhasználói felület

•Gazdag funkcionalitás



Jövőbeni lépések

52

Folyamatos 
kommunikáció

Készülő 
modulok 
sorozatos 

bemutatása

Általános 
tájékoztatás 

a projekt 
haladásáról



Köszönöm a figyelmet!
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Vasúti árufuvarozási korridorok működése –
vasútvállalati szemmel

Dr. Farkas Gyula
Rail Cargo Hungaria Zrt.

Budapest, HÜSZ Klub, 2014. december 15.



 Vasúti árufuvarozás versenyképességének egyik új eszköze/lehetősége

 2013 novemberében a gyakorlatban is elindult a korridor tehervonatok 
közlekedésének lehetősége – első év tapasztalatai, vasútvállalati szemmel

 Nemzetközi vasúti árufuvarozás volumenének, színvonalának emelésére lehetőség 
van, jellemzően a hazai vasúti pályahálózaton lebonyolított áruforgalom több mint 
80%-a nemzetközi (export, import, tranzit) forgalom

 Jövőbeni fejlesztési források nagy része ezen a területen kerül felhasználásra
(CEF)

 Új szereplők belépési lehetősége (kapacitásfoglalásra jogosultak)

Aktualitás

2014.12.16. 55



Napjaink vasúti árufuvarozási piaca

2014.12.16. 56

A vasúti személyszállításhoz képest a vasúti árufuvarozás sokkal inkább 
nemzetközi, EU összes tonnakilométer 47%-a nemzetközi

2011-ben a vasúti árufuvarozás %-a nemzetközi (átkm)

Belgium, Hollandia, Balti államok70%

Egyesült Királyság 2%

Németország 39%

Franciaország 19%

Olaszország 50%

Németországban realizálódik az EU átkm 27%-a



Árufuvarozási teljesítmények szállítási módozatok szerint

2014.12.16. 57

 2014 II. negyedévében a 
fuvarozott áruk tömege (69,4 
millió tonna) 8,5%-kal nőtt az 
egy évvel ezelőttihez képest

 Az árufuvarozás 
teljesítménye (13,7 milliárd 
árutonna-kilométer) 2,9%-kal 
haladta meg az előző év II. 
negyedévi szintet

 Az árufuvarozás 
összteljesítményéből a közúti 
68, a vasúti 18, a 
csővezetékes 11, a belvízi 
fuvarozás 3%-kal részesedett

Forrás: KSH, Statisztikai Tükör 2014/87
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 A vasúton fuvarozott áruk tömege (12,6 
millió tonna) 4,2%-kal bővült

 A nemzetközi fuvarozás volumene 
1,7%-kal csökkent összességében

 A teljesítmény (2,5 milliárd árutonna-
kilométer) 4,9%-kal haladta meg az 
előző év II. negyedévit

 A belföldi árufuvarozás teljesítménye 
34,4%-kal emelkedett

 A nemzetközi forgalomban
a kivitel 1, a tranzitfuvarozás 15,3%-kal 
csökkent, míg a behozatal 17,1%-kal 
haladta meg a bázisidőszaki szintet

Vasúti árufuvarozási teljesítmények

2014.12.16. 58

Forrás: KSH, Statisztikai Tükör 2014/87
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Vasúti árufuvarozási korridor-hálózat és annak változásai

2014.12.16. 59

• EU bővítés
• Vasútvállalati (piaci) igények
• Szerves fejlődés
•
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EU szabályozási szint
913/2010/EU rendelet

2012/34/EU irányelv

1314,1315/2013/EU rendelet

Korridor szabályozási szint
Kapacitás-elosztási keretfeltételek

Corridor Information Document (5 Könyv)

Megvalósítási terv (Implementation plan)

Nemzeti szabályozási szint
Hálózati Üzletszabályzat

Teljesítményösztönző Rendszer

Nincs összehangolva a korridorok közötti 
szabályozás!

Vasúti árufuvarozási korridorok
Szabályozási háttér

2014.12.16.
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 Sok szereplő
 9 korridor
 Eltérő irányítási 

struktúrák
 Különböző tanácsadó 

testületek
 Üzleti megközelítés
 Vasútvállalatok csak 

véleményeznek

Vállalkozó vasúti társaságok helye és szerepe a vasúti 
árufuvarozási korridor működésében

2014.12.16.
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Célok

 Nemzetközi vasúti versenyképesség növelése

 Költségminimalizálás és termelékenység növekedés

 Interoperabilitás növelése

Hogyan?

 Egységes eljárások kialakítása a kulcsfontosságú területeken

 Vasúti árufuvarozó társaságok érdekeinek figyelembevétele

 Elvégzendő tevékenységek prioritásainak felállítása

 Monitoring eljárás kialakítása

Koordináció

Egységesítés

Harmonizáció

Monitoring

Vasúti árufuvarozási korridorok
Fókuszpontok

Miért jó?

Előre meghatározott tehervonati időablakok (PaP, kapacitás tartalék - RC) : prioritás, védettség, 

magasabb szolgáltatási színvonal, tervezhetőség

2014.12.16.



 2013 - UIC Corridor Munkacsoport
 2014 - ECCO
 Tagok: Egyes korridorok 

vasútvállalati tanácsadó 
testületeinek képviselői

 Ülések: évente kétszer
 Vasútvállalatok konszenzusán 

alapuló közös elvárások 
megfogalmazása

 Monitoring tevékenység
 Legjobb gyakorlatok (Best practice)
 http://www.uic.org/spip.php?arti

cle3239

Vasúti árufuvarozó társaságok korridorokkal szembeni elvárásainak összehangolása

2014.12.16. 63

http://www.uic.org/spip.php?article3239


Vasútvállalati javaslatok:
 Bratislava – Dunajska Streda –

Komárom (csatlakozó)
 Wien – Sopron – Győr (alternatív)
 Stúrovo – Lőkösháza via 

Rákosrendező – Kőbánya teher –
Kőbánya Kispest – Szajol

 Biharkeresztes – Bucuresti via Cluj
Napoca (alternatív)

 Ruse – Burgas and Ruse –
Simeonovgrad via Sindel – Junak –
Karnobat – Nova Zagora (új)

Orient/East-Med korridor (RFC7)

64
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Vasúti árufuvarozási társaságok elvárásai –
11 kulcsterület

2014.12.16.



 Közös módszertan, egységes szempontrendszer
 Közlekedés piaci tanulmányok, elemzések megalapozottságának és
• pontosságának javítása
 Jelenlegi és potenciális kérelmezők előrejelzéseinek számbavétele 
 Árufuvarozó vasúti társaságokkal való szorosabb együttműködés
 Szűk keresztmetszetek előrejelzése, megszüntetési lehetőségek

• Ennek hiányában:
 Forgalmi prognózisok pontatlanok (torzítás)
 Kapacitás tervezés nem kellően megalapozott
 Szűk keresztmetszetek azonosítása és

fejlesztési források felhasználása nem lehet optimális

Közlekedés piaci tanulmányok, elemzések

2014.12.16. 66



• Pályahálózat-működtetők feladata
 Minden egyes szűk keresztmetszet azonosítása (típus, 

időben (mikor-meddig), térben) – (225 kN tengelyterhelés 
hiánya, lassújelek, vontatási nem váltás, vonathossz, min. 
100km/h tehervonatok számára, ERTMS)

 Alternatív útirányok biztosítása
 Naprakészség biztosítása
 Vasútvállalatok számára hozzáférés biztosítása
• Ennek hiányában:
• Ha a szolgáltatás színvonala nem megfelelő, más 

közlekedési módot
választ a megbízó

Vasúti infrastruktúra szűk keresztmetszetei
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Új alternatív útiránnyal kiegészült az Orient/East Med korridor: 
Bulgária (Ruse – (Sindel-Razpredelitelna) – (Junak) – (Karnobat) –
(Nova Zagora) – (Simeonovgrad) török határig)
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A hazai vasúti pályahálózaton közlekedett összes 
vonat bruttótonna-terhelése (2013)



 Államközi egyezmények és határforgalmi 
megállapodások aktualizálása

 Legalább kétnyelvű személyzet biztosítása

Meghatározott, minimális nyelvismeret 
előírása a mozdonyvezetők számára

OPE TSI szabályozások alkalmazása

Szabályozás, interoperabilitás
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Vonat végének jelölése

Szolgálati útlevél



 Összehangolás hiánya

 Információ hiánya, nem kellő időben való 
rendelkezésre állása 

 Átlátható eljárásrend és ütemezés szükséges

 Vágányzárak időtartamát ne lépjék túl

 Kerülő útirányok rendelkezésre állása és 
biztosítása a kiutalás szerint

 Kerülő útirány miatti többletköltségek 
kompenzációja

Pálya-karbantartási munkák összehangolása
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Forgalmak elterelése 
hosszabb időszakra 
közlekedési módváltást 
eredményezhet



Magyar vasúti pályahálózaton végzett karbantartási, 
felújítási munkák (2014. június 11.)
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Magyar-román határátmenet
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Biharkeresztes

135-ös vonal



A „kerülő útirány”
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A „kerülő útirány” többletköltsége
(1700 t irányvonat továbbítási lehetőségei)

Ferencváros

Hodos

1-10-20-25-ös vonalon át:

• 304 km 

• 70 km dízel vontatás

• 2 gépcsere

• Idő: 7 h 44 perc

• Összes költség:

883 000 Ft/vonat
30-20-25-ös vonalon át

• 278 km

• Nincs dízel vontatás

• Nincs gépcsere

• Idő: 6 h 14 perc

• Összes költség:

675 000 Ft/vonat

30-17-25-ös vonalon át:

• 322 km

• 52km dízel vontatás

• 2 gépcsere

• Idő: 11 óra

• Összes költség:

881 000 Ft/vonat



 Valós idejű vonatforgalmi információk biztosítása, 
Train Information System (TIS) fejlesztése

 Összehangolt eljárások bevezetése (közös 
pontossági célok)

 Folyamatos és könnyen hozzáférhető információk 
a vonat-közlekedésről

 Hatékonyabb kommunikáció a vasútvállalatokkal

Forgalomirányítás
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 Kiutalt menetvonal (PaP) védettség biztosítása
 Menetvonal igénylési és lemondási szabályok harmonizálása
 TIS fejlesztése és hatékony információ megosztás
 Nemzeti vonatforgalmi szabályok harmonizálása

(pl. védőkocsik alkalmazásának kérdése)



• Menetvonalak és pályavasúti szolgáltatások kezelésére képes rendszer kialakítása, működtetése

• Interfész fejlesztések a PCS és nemzeti menetvonal megrendelő rendszerek és a vasútvállalatok 
rendszerei között

• Menetvonal kiutalás (menetrend + árajánlat - pályahasználati díjkalkuláció) fejlesztése

Nemzetközi korridor tehervonatok menetvonal igénye Path
Coordination System (PCS) használata
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IM Vasútvállalat

PCS

Ajánlat 
(Menetrend+Árajánlat)

Menetvonal és szolgáltatás 
igények



 Kérelmezők részéről benyújtott igények kezelése

 Csak kapacitás elosztó funkció?

• Rugalmas előre meghatározott menetvonalak (Flex PaP)

Az „egyablakos kiszolgálás”
Corridor-OneStopShop (C-OSS)
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IM21

Kérelmező

C-OSS2

IM2n

Menetvonal és szolgáltatás 
igények

IM11

C-OSSn

IMn1 IMnn

Ajánlat (Menetrend+Árajánlat)

C-OSS1

IM1n
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CurticiRusovce Rajka

20:35

19:55

Ferencváros Lőkösháza

20:35 Választható idő (IM)

20:05 Kötelező időpontok

02:30   Vasútvállalati igény

20:05

23:55

00:50

05:15
06:30

04:30

Szolnok

24:00
01:30

05:05

02:30

Példa a rugalmas előre meghatározott menetvonalra
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 Új lehetőségek, szereplők
 Tényleges együttműködés
 Vasúti áruforgalmak C-OSS-n keresztüli megrendelése, lebonyolítása 

(magasabb szolgáltatási színvonal, prioritás, védettség)
 Összehangolt infrastruktúra fejlesztések (hatékonyabb forrás felhasználás)

Összegzés
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

E-mail: gyula.farkas@railcargo.hu

Tel.: +36-1-512-7532

mailto:gyula.farkas@railcargo.hu

