
1

Kapacitásfoglalásra jogosultak

Terjék Éva 



Jogszabályi háttér
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Az EP és a Tanács az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló

2012/34/EU (2012. november 21.) irányelve

Kérelmező

Hozzáférésre jogosult

Kapacitásfoglalásra jogosult

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. Törvény

Kapacitásfoglalásra jogosult

HÜSZ 2014-2015 16. sz. módosítás



Kapacitásfoglalásra jogosult
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Ki lehet? 

 a közszolgáltatást nyújtó, vagy a pályahálózat-kapacitás megszerzésében kereskedelmi

érdekeltséggel bíró nem hozzáférésre jogosult

 természetes vagy EGT államban bejegyzett jogi személy

 szállíttató, szállítmányozó és kombinált fuvarozással foglalkozó szállító, aki

 a vasúti pályahálózat-kapacitás foglalására vonatkozó keretszerződést köt a pályahálózat-

működtetővel (pl: szállítmányozó cégek)

Jogai

 vasúti pályahálózat-kapacitást igényelni

Kötelezettségei

 hozzáférésre jogosult megnevezése

 magyar nyelvű személyzetet és közreműködő személyzet

 kölcsönös együttműködés



Keretszerződés
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 Előfeltétele a kapacitás-igénylés benyújtásának

 PHM és KFJ között köttetik

Mi kell hozzá?

 szerződéskötés előtt, illetve időszakonként hatósági igazolás átadása

 természetes személyek esetében érvényes személyazonosításra alkalmas okmány

 adatok változása esetén a pályahálózat-működtető értesítése

Mit vállal?

 eljárásrendek és feltételek betartása

 hozzáférésre jogosult megnevezése



Keretszerződés
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A kijelölt hozzáférésre jogosultnak érvényes és hatályos hálózat-

hozzáférési szerződéses jogviszonyban kell lennie a pályahálózat-

működtetővel

HHFSz mikor kötendő?

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

pályavasúti kapacitás felhasználásra kerül

Kire ruházható át a kiutalt pályavasúti szolgáltatás?

 bármely hozzáférésre jogosultra

10 napos szabály

 a napokban megállapított határidőbe a kezdő nap nem számít bele, így a megelőző tizedik

napnak teljes naptári napnak kell lennie



Kapacitás-igények átruházásának rendje 
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 Kire?

 Mikor?

 Ki-mit tehet?

 HJ

 KFJ

 VPE



Igények kezelése
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 Kapacitás-foglalás

 Előtervezés

 HJ kijelölés

 Benyújtás szabályai azonosak a HJ foglalásokkal

 Eltérés

 menetvonal esetében a nem kötelező a mozdonyszemélyzet és vontatási szolgáltató megadása

 amikor a HJ kijelölés megtörténik, akkor kötelező megadni



10 napos szabály
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 Igény rögzítés, a 10 napos szabály figyelembevétele



Hozzáférésre jogosult kijelölése
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 Új igény rögzítésekor vagy végstátuszú igény módosításával

 A tervezett első egész 10 napig lehetséges

 Napkijelölés után ikonra kattintással

 Csak a közlekedési napkijelölésben/szolgáltatás esetén igénybevételi napkijelölésben rögzített

napokat adja fel kijelölhetőként



Hozzáférésre jogosult kijelölése
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 A teljes igény minden napjára lehet azonos vagy naponta eltérő HJ

 Naponta eltérő hozzáférésre jogosult



Hozzáférésre jogosult kijelölése
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 SZ0 és SZ1 szolgáltatásokban kijelölt HJ és a kapcsolt menetvonalban

kijelölt HJ lehet eltérő egy napra

SZ0 (Vonatfelvétel) SZ1 (Tolatószemélyzet biztosítása)

 SZ1 és SZ2 amennyiben össze van kapcsolva, egy napra azonos HJ-nek

kell lennie



Elfogadás/elutasítás/módosítás
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 Értesítés

 48 óra – kijelölés elutasítása

 48 órán belül nem érkezik válasz – automatikus elfogadás



Igények módosítása/lemondás
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 10 napos kijelölési határidőn kívül

 HÜSZ-ben rögzített szabályok szerint

10 napos kijelölési határidőn belül

 kiutalt kapacitásra és az árajánlatra nincsenek hatással

 árajánlatra, kiutalt kapacitásra hatással járó módosítás = lemondás/új

igénylés

10 napos kijelölési határidőn belül lemondott kapacitás helyett másik

ugyanarra az időre vonatkozó igénylés nem adható be



Utólagos hozzákapcsolás/kapcsolatok
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 Menetvonal és szolgáltatás összekapcsolása

 Az igényben kijelölt HJ-nak és a szolgáltatás igénybevételére kijelölt HJ-

nek nem kell megegyeznie

 SZ2 és SZ1 összekapcsolásánál a kijelölt HJ-nak ugyanannak kell lennie

 10 napon belül – KFJ már nem tud az adott igényhez szolgáltatást foglalni,

akkor az igénybevételre kijelölt HJ ezt megteheti, összekapcsolhatja a

KFJ foglalással



Láthatóság/Elszámolás

15

 HJ csak azt a részét látja a kapacitásnak, amiben ki van jelölve
 Módosítani nem tud

 Lemondani nem tud

 Elszámolás, számlázás, reklamáció, megfizetés

 PHM-HJ



Köszönöm a figyelmet!
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