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A 2014. július – 2014. szeptember havi 
HÜSZ módosítások,valamint

a 2015/2016-os menetrendi időszakra 
vonatkozó HÜSZ elkészítésének 

mérföldkövei 
és jelentősebb változásai

Terjék Éva 



Hálózati Üzletszabályzat módosításai
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2014. július– szeptember havi módosítások

2013-2014 Hatályos 2014-2015 Érvényes
24A. 2014.07.18.

24B. 2014.08.02. 9A. 2014.08.02.

25. 2014.08.09. 10. 2014.08.09

26. 2014.08.11. 11. 2014.08.11.

27. 2014.09.18.

12. 2014.09.11.

12A. 2014.09.12.

28. 2014.09.23. 13. 2014.09.23.

29. 2014.10.19. 14. 2014.10.19.



Hálózati Üzletszabályzat 2013-2014
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2013-2014

Módosítás száma Érintett fejezetek, mellékletek

24A. 3.3.1.1 sz. melléklet – Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői
3.8.5.2 sz. melléklet – Vasúti járműmérlegek
5.3.8.2 sz. melléklet – Szolgálat-megszakítás, szolgálat-szünetelésben érintett szolgálati 
helyek

24B. Törzsszöveg - 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6 – Pályavasúti Üzemeltetés elérhetőségeinek változásai
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 
6.3-1 sz. melléklet – Szolgálati hely és vonalkategóriák (MÁV Zrt.)

25. 3.3.1.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, 
legfontosabb műszaki, üzemi jellemzők 
3.8.2 sz. melléklet – Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)
3.8.4 sz. melléklet – Üzemanyag vételező helyek

26. 3.3.1.3 sz. melléklet – Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, 
legfontosabb műszaki, üzemi jellemzők 
3.8.2 sz. melléklet – Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)
6.1-1 sz. melléklet – Díjképzési Módszertan 2015.

27. 3.5  sz. melléklet – Kimutatás a pályahálózaton a 2013-2014 . Menetrendi évben tervezett 
karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról



Hálózati Üzletszabályzat 2013-2014
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2013-2014

Módosítás száma Érintett fejezetek, mellékletek

28. 3.8.2 sz. melléklet – Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)

29. tervezet 3.8.2 sz. melléklet – Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)
3.8.5.2 sz. melléklet – Vasúti járműmérlegek



Hálózati Üzletszabályzat 2014-2015
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2014-2015
Módosítás száma Érintett fejezetek, mellékletek

9A. Törzsszöveg- 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6 – Pályavasúti Üzemeltetés elérhetőségeinek változásai
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 
6.3-1 sz. melléklet – Szolgálati hely és vonalkategóriák (MÁV Zrt.)

10. 3.3.1.3 sz. melléklet – Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, 
legfontosabb műszaki, üzemi jellemzők 
3.8.2 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)
3.8.4 sz. melléklet – Üzemanyag vételező helyek

11. Törzsszöveg – 4.3.3 Pályavasúti szolgáltatások igénylésének határidői és eljárása
4.3-3 sz. melléklet – A MÁV Zrt. tulajdonában lévő közforgalmú rakodóvágányok és a 
hozzájuk tartozó rakodóterületek igénybevételének feltételei

12. 3.3.1.3 sz. melléklet – Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, 
legfontosabb műszaki, üzemi jellemzők 

12A. 6.1.1 sz. melléklet – Díjképzési Módszertan cseréje

13. 3.8.2 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)

14. tervezet 3.8.2 sz. melléklet – Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről (MÁV Zrt.)
3.8.5.2 sz. melléklet – Vasúti járműmérlegek



HÜSZ 2014-2015 11. módosítás
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Közforgalmú rakodóvágányokhoz és a hozzájuk tartozó rakodóterületek igénybevételének feltételei

� Törlésre került az a szabály, hogy a rakodóterület igénybevételének jelzését rakodási
alkalmanként külön , a rakodás kezdő napjának és időpontjának megjelölésével lehet beadni.

� A jelzést menetvonalhoz nem kapcsolódóan (menetvonal nélkül) attól függetlenül kell megtenni.

� A jelzést a rakodás kezdő időpontjára kell beadni.

� Kötelezően megadandó: az érintett szolgálati hely, azon belül a rakodóhely neve, a kezdés
igényelt időpontja, ki/berakásra kerülő kocsik darabszáma, a rakodási egység hossza, rakodóhely
biztosítási idő intervalluma

� Opcionálisan megadható: a hivatkozott menetvonal azonosító, az igénybevétel napjától számított
+/- 48 óra időintervallumban, rakodási szünet igénybevétele

HÜSZ 4.3-3 pont



HÜSZ 2014-2015 11. módosítás
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Rakodóvágány biztosítási idő kezdete
� A hozzáférés igénybevételében meghatározott időpont

Befejezése
� A járművek kihúzását a rakodóvágány biztosítási idő végéig be kell fejezni

A MÁV Zrt. befejezettnek tekinti a rakodást, amennyiben a hozzáférésre jogosult valamennyi
járművét a közforgalmú rakodóvágányról kihúzta

Rendelkezésre álló maximális rakodási idő
� Kiszolgáló tehervonattal érkezett járművek rakodási ideje (120 óra) megszüntetésre került
� 30 jármű felett 72 óra

A jelzésben megadottól eltérő mennyiségű járművek a jelzésben megadott foglalási hossz és idő
mértékéig állíthatók be

HÜSZ 4.3-3 melléklet



A 2015/2016-os 
menetrendi időszakra 
vonatkozó HÜSZ 
adatszolgáltatási 
határideje

A 2015/2016-os 
menetrendi évre 
vonatkozó HÜSZ  

tervezet 
nyilvánosságra 

hozatala

A 2015/2016-os 
menetrendi évre 
vonatkozó HÜSZ 

tervezet 
véleményezési 

határideje

Hatályba lép a 
2014/2015-ös 

menetrendi évre 
vonatkozó HÜSZ

Érvénybe lép a 
2015/2016-os 

menetrendi évre 
vonatkozó HÜSZ

Hálózati Üzletszabályzat 2015-2016

2014. 
09.14.

2014. 
12.14.

2014. 
11.23.

2014. 
11.13.

8

HÜSZ tervezet 
egyeztetése a 
pályahálózat-
működtetőkkel 

A 2015-2016-os HÜSZ
tervezet egyeztetése a
hozzáférésre
jogosultakkal



HÜSZ 2015-2016
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Ki lehet?
� bármely EGT államban bejegyzett gazdálkodó szervezet
� nem hozzáférésre jogosult
� pályahálózat-működtetővel a vasúti pályahálózat-kapacitás foglalására vonatkozó

keretszerződést köt
� Pl.: szállítmányozó cégek, a közszolgáltatási szerződés megrendelője

Jogai
� 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

Kapacitásfoglalásra jogosult



HÜSZ 2015-2016
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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
� meghatározott időszakonként és adattartalommal nyilatkozat tétele arról, hogy az igényelni

kívánt pályahálózat-kapacitás megszerzésében kereskedelmi érdekeltséggel bír

Mit vállal?
� a szolgáltatás tényleges igénybevételét megelőzően legalább 10 nappal megnevezi azt a

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

Kire ruházható át ez a kapacitás?
� 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
� a kijelölési határidő lejártát követően a kapacitásfoglalásra jogosult részére kiutalt kapacitást a

VPE Kft. automatikusan visszavonja

Kapacitás foglalására vonatkozó keretszerződés 



HÜSZ 2015-2016
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TÖR hatály

� jelenleg nem terjed ki a kapacitásfoglalásra jogosultakra

TÖR 2. módosítás tervezet – Alapelvek

� amennyiben a vasúti pályahálózat-kapacitás iránti igényét a kapacitásfoglalásra jogosult nyújtja
be, de annak igénybevételét ténylegesen az általa vasúti pályakapacitás felhasználása céljából
megnevezett hozzáférésre jogosult végzi, abban az esetben az ösztönző elemek után keletkező
fizetési kötelezettségek és pénzügyi előnyök a kapacitásfoglalásra jogosult által megnevezett
hozzáférésre jogosulttal szemben állnak fenn

� Amennyiben a vasúti pályahálózat-kapacitás iránti igényét kapacitásfoglalásra jogosult nyújtotta
be, de annak igénybevételére ténylegesen nem került sor, abban az esetben a kapacitás
foglalásra jogosulttal szemben fizetési kötelezettség kizárólag akkor áll fenn, ha arra
vonatkozóan a pályahálózat-működtetővel megkötött keretszerződésben az rögzítésre kerül.

Kapacitásfoglalásra jogosult vs. Teljesítményösztönző rendszer 
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Köszönjük a figyelmet!
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A Díjképzési Módszertan változásai és a 
2015/2016. menetrendi időszak 

díjkalkulációs folyamata

Klempa Brigitta
Díjképzési csoportvezető

klempab@vpe.hu



Előzetes

• Miért jó a Díjképzési Módszertan?

• Díjképzési Módszertanok története

• 2014/2015 vs. 2015/2016 

• Díjkalkuláció 2015/2016

• Vissza a jövőbe

14



A Díjképzési Módszertan

• HÜSZ melléklete

• Menetrendi év előtt jár

• Szolgáltatások első megjelenése

• Vonal kategorizálás

• Állomás kategorizálás

15



Díjképzési Módszertan története

Hol volt, hol nem volt…

• I. DM -> 2008 augusztus = 2010/2011 – 2014/2015

a jogszabályokon túl…

• II. DM -> 2012 december = 2015/2016 – 2019/2020

– 1. sz. módosítás -> HÜSZ 26. sz. módosítás

16



Költségek átalakítása
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DÍJ

megosztandó 
költségek -

változó

közvetlen 
költségek -

változó

FELÁR

közvetett 
költségek

megosztandó 
költségek –

állandó
közvetlen 
költségek -

állandó

Alapszolgáltatások + hozzáférés jellegű járulékos szolgáltatások

FIZETENDŐ ÖSSZEG



2014/2015 vs. 2015/2016
Alapszolgáltatások

• Menetvonal biztosítás

• Közlekedtetés:

- bruttótonnakm

- vonatkm
- mozdonyvonat 3 kategória

18



2014/2015 vs. 2015/2016
Járulékos szolgáltatások I.

• Személyszállító vonatok megállási célú állomás használata

• Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomás használata

• Tehervonatok állomáshasználata

• Vasúti járműmérleg használata

• Üzemanyag vételező helyek használata

Összetett szolgáltatások 

= hozzáférés és közreműködés jellegű rész megkülönböztetése

19



2014/2015 vs. 2015/2016
Járulékos szolgáltatások II.

• Járműtárolás

• Felsővezetéki rendszerek használata

• Szolgálat megszakítás felfüggesztése

• Szolgálatszünetelés felfüggesztése

20



2014/2015 vs. 2015/2016
Kiegészítő- és mellékszolgáltatások

• Külső vonatfelvétel / Vonatelőkészítés
• Tolatószemélyzet biztosítása / Tolatószemélyzet rendelkezésre állása
• Vontatójármű biztosítása / Vontatójármű rendelkezésre állása
• Személyzet biztosítása mérlegeléshez
• Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása 
• Nem vontatási célra (előfűtéshez, előhűtéshez) felhasznált üzemanyag 

biztosítása
• Vontatási villamos energia biztosítása
• Nem vontatási célra (előfűtéshez, előhűtéshez) felhasznált villamos 

energia biztosítása
• Víztöltéshez használt víz biztosítása 
• Rendkívüli küldemény továbbítása 
• Tengelyátszerelés 
• Forgóváz használat
• Vasúti jármű műszaki vizsgálata

21



2014/2015 vs. 2015/2016
Kategorizálás

• Pályaszakaszok kategóriákba sorolásának módszertana

– nincs vonatnem megbontás

– 3 kategória

• Állomások kategóriákba sorolásának módszertana

– Személy- és tehervonatok külön

– 4 illetve 3 kategória

22



Díjkalkuláció 2015/2016
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• Adatszolgáltatás megérkezett

• Adatok ellenőrzése folyamatban

• Teljes költség alapon kalkulált díjak
hamarosan

• Input NFM részéről: állami szerepvállalás

• Input vasút vállalatok részéről:

VONATPROFILOK



Kitekintés a jövőbe, alias Recast

24

• 2012/34-es Irányelv = Recast

• Szolgáltatások változása

• Díjképzési változások
– ETCS-sel való felszerelés ösztönzése

– Zajhatások megjelenítése a díjakban

– Szegmensvizsgálat változásai
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Köszönöm a figyelmet!



A 2014/2015. évi Teljesítményösztönző Rendszer 

bevezetésre kerülő új elemei, azok tervezett hatásai, 

igénybevételük módja 

Tarr Adrienn

2014. Szeptember 24.



14/2001/
EK 
Irányelv 
11. cikk

2005. évi 
CLXXXIII 
törvény a 
vasúti 
közlekedés-
ről

101/2007 
(XII. 22.) 
GKM 
rendelet  
VI. fejezet

Az első TÖR 
2010/2011. évi 
TÖR hatályba 
lépése 

2012/34/EU 
Irányelv az 
egységes 
európai vasúti 
térség 
létrehozásá-
ról

2001. 02.  26. 2006. 01. 01. 2007. 12  22. 2010. 12. 12. 2012. 11. 21. 2014.08.25. 2014.

2014/2015. 
évi 2. számú 
módosítás 
tervezet

Céljai:
�Pályahálózat 

zavarainak 
minimalizálása

� Vasúti pályahálózat 
teljesítményének 

javítása
Eszköze: Pénzügyi 
előnyök-hátrányok

A Teljesítményösztönző Rendszer kialakításának mérföldkövei

27

2014/2015 
évi. 1. 
számú 
módosítás 
nyílvános-
ságra
hozatala



A TÖR újragondolása
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Az újragondolási projekt során kitűzött főbb 
célok:

• Arányosság felé való elmozdulás
• A hozzáférésre-jogosultak terheinek 

csökkentése
• Pozitív ösztönzők bevezetése
• A vasút versenyképességének növelése
• Új piaci szegmensek elérésének segítése
• Hatékonyság ösztönzése



A Teljesítményösztönző Rendszer 
2014/2015. évi 1.sz.módosításában meghirdetett ösztönző elemek

29

Pontosság ösztönző 
elem

Menetvonal korábbi 
igénylést ösztönző 

elem

Menetvonal korábbi 
lemondását ösztönző 

elem

Környezetbarát 
közlekedési módot 
támogató ösztönző 

elemek

Egyéb, a 
vonatközlekedtetéshez 
kapcsolódó ösztönző 

elemek



Ösztönző elemek elszámolásának módja
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A TÖR által keletkezett többletfizetési kötelezettség és 
pénzügyi előny mértéke az alapszolgáltatási díjra 
vonatkozik

Díj Felár
Fizetendő 

összeg



Ösztönző elemek
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Pontosságot ösztönző elem:

Korridor vonatok

Tűréshatárok:

- személyszállító vonatok: 15 perc,

- szerelvényvonatok: 40 perc,

- árutovábbító vonatok: 60 perc.

Pénzügyi hátrány 20 Ft/perc 



Ösztönző elemek
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Menetvonal korábbi igénylést ösztönző elem:

Többletfizetési kötelezettség mértékének Többletfizetési kötelezettség mértékének 
módosítása (katalógus menetvonal, 
vonatkategória)

Pozitív ösztönzés: Pénzügyi előny biztosítása 
„D” vonatkategóriára vonatkozóan 

(éves 15%, éves pót 10%, évközi 5%-a 
alapszolgáltatások díjának)

Igénybevétel: Megrendelt menetvonalak esetében az 
informatikai fejlesztést követően a VPE Kft. számára elküldeni 
szükséges azon menetvonalak listáját, melyre érvényesíteni 
szeretnék



Ösztönző elemek
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Menetvonal korábbi lemondását 
ösztönző elem

Várható hatás:

- közlekedtetést megelőzően 5 nappal 
történjen a lemondások 90%-a,

- részben lemondott vonatok száma 
kevesebb, mint 4000db



Ösztönző elemek
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Környezetbarát közlekedési módot támogató ösztönző 
elemek – pozitív ösztönzés

• Vasúti árutovábbítást ösztönző elemek:
• Közútról átterelt áru vasúton történő továbbítása minimum 300 km 

távolságban (alapszolgáltatások díjának 80%),
• Kiemelt országhatárok között történő közútról átterelt áru 

továbbítása (alapszolgáltatások díjának 80%),
• Kiemelt szolgálati helyek között történő árutovábbítás (br. 500 

tonnáig alapszolgáltatások díjának 70%, br. 501-700 tonnáig 30%).

Várható hatás: új fuvarok megszerzése, közútról vasútra történő 
átterelés elősegítése, már átterelt fuvarok megtartása.

Igénybevétel: Megrendelt menetvonalak esetében az informatikai 
fejlesztést követően a VPE Kft. számára elküldeni szükséges azon 
menetvonalak listáját, melyre érvényesíteni szeretnék és az azt 
igazoló jognyilatkozatot, számát (kivéve kiemelt szolg.hely).



Ösztönző elemek
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Környezetbarát közlekedési módot támogató ösztönző 
elemek – pozitív ösztönzés

• Szórt küldeményt támogató ösztönző elem (alapszolgáltatások díjának 
15%-a):
• sem kezdő, sem végpontja nem országhatár, 
• a megrendeléssel egyidejűleg bármely a megrendelt menetvonal által érintett 

állomáson tolatási szolgáltatás megrendelésre vagy jelzésre kerül, melyen belül a 
tevékenység az alábbiak egyike: a rakodási célra kijelölt vágányra, vágányról; 
állomásból kiágazó saját célú vasúti pályahálózatra/ról (iparvágány); rendezés 
céljából,

• a menetvonal hossza nem haladja meg a 80 díjszabási kilométer-t,
• a vonat bruttótonna tömege nem haladja meg az 1000 tonnát.

Várható hatás:az érintett vonatok darabszámának 5%-os növekedése

Igénybevétel: Megrendelt menetvonalak esetében az informatikai 
fejlesztést követően a VPE Kft. számára elküldeni szükséges azon 
menetvonalak listáját, melyre érvényesíteni szeretnék.



Környezetbarát közlekedési módot támogató ösztönző 
elemek 
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KAPELLA megrendelő felület módosítása:

- megrendelés alkalmával jelölendő melyik elem hatálya alá esik a 
menetvonal és ahol szükséges további dokumentum azonosító száma 
feltüntetendő,

- ha az adott ösztönző elem kiválasztását követően a kritériumok nem 
teljesülnek erre hibaüzenet figyelmeztet és a rendelés nem tárolódik, 
hanem módosítani szükséges.



Ösztönző elemek
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Egyéb, a vonatközlekedtetéséhez 
kapcsolódó ösztönző elemek

• Szolgáltatások időbeli 
tervezhetőségét támogató 
ösztönző elemek,

• Kiemelt közforgalmú 
rakodóvágányok hozzáférésre 
vonatkozó ösztönző elem

• Kiemelt pályaudvarok hatékony 
kihasználását ösztönző elem



Egyéb, a vonatközlekedtetéséhez kapcsolódó ösztönző 
elemek
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Kiemelt közforgalmú rakodóvágányok hozzáférésre vonatkozó 
ösztönző elem

• Rakodási idő túllépés (Ft/óra)
• Lemondási díj (Ft/megrendelt óra)

Várható hatás: rakodóvágány biztosítási időt meghaladó 
rakodási tevékenységek darabszáma kevesebb az elem hatálya 
alá tartozó összes rakodási tevékenység 20%-ánál.



Egyéb, a vonatközlekedtetéséhez kapcsolódó ösztönző 
elemek
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Kiemelt pályaudvarok hatékony kihasználását ösztönző elem

• Többletfizetési kötelezettség: zárt egységben megrendelt, de nem zárt 
egységben leközlekedett vonatok esetén az állomáshasználat díjának 
+50%-a,

• Pozitív ösztönzés: 10% növekedés esetén állomáshasználati díjból 5% 

Várható hatás: jelen pályaudvarokon nem zárt egységben 
leközlekedett menetvonalak mennyisége max. 10%



Monitoring
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Éves monitoring - Hipotézis

Negyedéves monitoring - NKH

Havi monitoring – MÁV Zrt., GYSEV Zrt.

Kiegészítő havi monitoring – Új ösztönző 
elemekre meghatározott hipotézis értékek 
tervezett nagyságrendjének megtartása, 
10%-os eltérés esetén évközi beavatkozás



Köszönöm a figyelmet!
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Árufuvarozási korridorok 



Tartalom

• Az első működési év (2013 november 10 –
2014) tapasztalatai, visszajelzések

• Jövőbeni irányzatok, fejlesztések

• Új útvonalak

• Rugalmas menetvonalak

• Szolgáltatások igénylése

• Korridorok nyújtotta előnyök



Az első működési év tapasztalatai

Tanácsadói Testület (AG) találkozó, személyes konzultációk és a többi 
korridoron tapasztaltak összegzése

Informatikai rendszer (PCS) sajátosságai
• kapcsolat a nemzeti rendszerekkel (interfész)
• egyes funkciók pl. szolgáltatás igénylés hiánya
• megrendeléssel járó többletmunka

Felkínált kapacitás (katalógus menetvonalak) rugalmatlansága 
• útvonal
• menetidő
• vonatparaméterek

Promóció



Javasolt új útvonalak



Rögzített és rugalmas menetvonalak

Rögzített menetvonal
(PaP)

• Határátmenetek
• Szűk keresztmetszetek
• Jellemzően magas kapacitás-

kihasználtság
• Katalógus kínálat előzetes 

megállapodás alapján 

Rugalmas menetvonal
(Flex PaP)

• Belföldi szakaszok
• Elegendő szabad kapacitás
• Személyre szabható katalógus 

kínálat tényleges megrendelői 
igények alapján

Felajánlott kapacitás



Rögzített és rugalmas menetvonalak
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Rögzített és rugalmas menetvonalak

13:10 PHM által biztosított optimális eljutási idő

12:30 Rögzített menetrend
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Rögzített és rugalmas menetvonalak

13:10 PHM által biztosított optimális eljutási idő

12:30 Rögzített menetrend

12:50   Megrendelői igény
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Szolgáltatások igénylése a korridoron

Automatikusan 

• Közlekedtetés
• Állomáshasználat

• útvonalpontokon nem PHM által 
meghatározott tartózkodási idő alapján

• Felsővezetéki rendszerek 
használata

• Megadott vontatójármű alapján

PCS -> KAPELLA

Ráutaló magatartással

• Minden egyéb menetvonalhoz 
kapcsolódó szolgáltatás

• Feltételhez kötött paraméterek 
használata lehetséges.

• Szintek:
1. Szolgáltatás kiválasztása
2. Szolgálati hely(ek) kijelölése
3. Kezdő és befejező időpontok megadása
4. Darabszám (kocsi, személy stb.)
5. Egyéb megjegyzés



Korridor menetvonalak előnyei

Miért (lesz) érdemes a korridorok nyújtotta szolgáltatásokat igénybe 
venni?

One-Stop Shop
• egy nemzetközi menetvonal,
• egy nemzetközi igény,
• egy kapcsolattartó személy.

Elsőbbségi közlekedés

Megbízható és rugalmas felkínált kapacitás
• tervezhetőség (X-11)
• védett menetvonal (tervezett vágányzári vagy egyéb 

kapacitást korlátozó munkálatokkal szemben)



VPE Kft.



A VPE Kft. Kapacitás elosztási rendszerének 

továbbfejlesztése

Szlatényi Miklós HÜSZ Klub - 2014. szeptember 24.



Áttekintés

54

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

ÚJ rendszerre vonatkozó terv
• Saját forrásból
• Hosszú távon a fejlesztési költségek csökkentése érdekében



Jelenlegi állapot
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A rendszer 
folyamatos 
fejlesztése

Jogszabály 
változások

Kapcsolódó 
rendszerek 
változásai

Funkcionális 
igények

HÜSZ 
változásai



A KAPELLA rendszer legújabb frissítései
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• Határforgalmi megállapodás alapján közlekedő mozdonyok

• Rakodóterülethez való hozzáférés rögzítésének szabályai

• TÖR módosításhoz kapcsolódó fejlesztések



Határforgalmi megállapodás alapján közlekedő 
mozdonyok

57

• Megadhatóak olyan mozdonytípusok, melyek csak adott 
határállomásokon továbbíthatnak vonatokat, illetve 
közlekedhetnek mozdonyvonatként

• Minden határállomás felvételre került az adatbázisban

• Több határállomás is kiválasztható egy mozdonyhoz

• A határ utáni első vonatforgalmat szabályzó 
helyen túl a rendszer nem engedi beadni az 
érintett vonatató járművet



Rakodóterülethez való hozzáférés rögzítésének szabályai
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• Szolgáltatás rögzítésekor lehetőség lesz menetvonalra hivatkozni 

• A rendszer ellenőrizni fogja, hogy +/-48 órán belül van-e a menetvonal

• Megszűnő ellenőrzés: Kt vonatok esetén, 150km távolságon belül, 
maximum 120 óra lehet a rakodási idő

• Rakodóvágány biztosítási idő módosul:

24
48

72
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50

100

1-15 jármű 16-30 jármű 30 jármű felett

Maximális rakodási idő (óra)



TÖR módosításhoz kapcsolódó fejlesztések I.
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KAPELLA igénytípus megjelenítésének módosítása

Igénylések lekérdezése 
felületen

„Eredeti igénytípus”

Menetvonal tényadatainak 
megjelenítésekor
„Tény igénytípus”



TÖR módosításhoz kapcsolódó fejlesztések II.
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• KAPELLA megrendelő felületen jelezni 
szükséges a pozitív ösztönző elem 
igénybevételi szándékát

• „Tárolás” gomb megnyomásakor ellenőrzés 
fut le

• Hibaüzenet amennyiben a menetvonal 
paraméterei nem felelnek meg a választott 
ösztönző elem feltételeinek

• Interfészen keresztüli igénybenyújtás esetén 
szintén ellenőrzésre kerülnek a igénylések

Új TÖR ösztönző elemek Új TÖR ösztönző elemek 
bevezetése
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Köszönöm a figyelmet!

Szlatényi Miklós

HÜSZ Klub - 2014. szeptember 24.


