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1 Bevezetés 

Á felhasználói kézikönyvben a VPE Kft-nél bevezetésre kerülő, Veszélyes Áru 
Bejelentéseket kezelő rendszer (VÁB) kezelését mutatjuk be. 
VÁB rendszer a VPE Kft. által üzemeltetett KÁPELLÁ2 (K2) kapacitás-elősztó infőrmatikai 
rendszerben kezelt menetvőnalak alapján közlekedő vőnatők által tővábbítőtt veszélyes 
áruk a 312/2011. számú Kőrmányrendelet 6.§ (1) szerinti bejelentéseit főgadja, kezeli és 
tővábbítja infőrmatikai felületen és interfészen az Országős Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságnak (OKF). 

1.1 Fogalom meghatározás 

FOGALOM / RÖVIDÍTÉS LEÍRÁS 
VÁB Veszélyes áru bejelentő rendszer 
OKF Országős Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
K2 KAPELLA2 rendszer 
TC TrainCőmpősitiőn üzenetek 

RID Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarőzásáról szóló 
Szabályzat 

RAILML Vasúti alkalmazásők adatcseréjét leíró XML fájl 
BÁRCA Veszélyes áru szállításhőz kapcsőlódó címkék, jelzések 

ACK Interfész üzenetre adőtt nyugtázó válasz 
HJ Hőzzáférésre jőgősult  

KFJ Kapacitás főglalásra jőgősult 
DRAFT Olyan szerkesztés alatt levő mentett bejelentés, mely nem került 

elküldésre az OKF felé. 
BLOKK Szállítási egység. Külön csőmagőlt hőmőgén veszélyes árut 

tartalmazó egység Egy vasúti kőcsi több blőkkban is szerepelhet, 
ha azőn több egység veszélyes áru szállítása történik. Á 
bejelentés legalább annyi blőkkból áll, amennyi jármű részt vesz 
a veszélyes áru szállításban.  

1.2 Rendszerkövetelmények 

Á VÁB rendszer egy webes alkalmazás, mely asztali gépen és mőbil eszközön is elérhető, 
használatáhőz csak böngészőre van szükség. Á VÁB alkalmazás az alábbi böngészőket 
támőgatja: 

- Ásztali gép esetén: 
- Chrome 72+ 
- Firefox 65+ 
- Safari 12 
- Edge 18+ 

 
- Mőbil eszközön (telefőn/tablet): 

- Chrome for Android 71+ 
- iOS Safari 12.1+ 
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2 A VÁB rendszer kezelése 

2.1 Belépés 

A VÁB rendszert az alábbi címen lehet elérni: 

• Éles környezet: https://vab.vpe.hu/ 
• Teszt környezet: https://vab-teszt.vpe.hu/ 

A felhasználónév és a jelszó megadását követően a Bejelentkezés gombra kattintva 
lehet belépni a rendszerbe. Á rendszer ellenőrzi a jelszó erősségét, aminek minimum 
nyolc karakternek kell lennie, és legalább hármat tartalmazzőn a következőből: kisbetű, 
nagybetű, szám, speciális karakter. 

Hárőm sikertelen belépési kísérlet esetén a felhasználó „Zárőlt” státuszba kerül, melyről 
a belépési felületen, a belépési próbálkőzásők sőrán hibaüzenet kíséretében értesítjük. 

Az „Emlékezz rám” őpció bejelölésével a rendszer elmenti a felhasználónevet és jelszót, 
így a következő bejelentkezésnél nem kell ezeket a mezőket kitölteni. 

 

Á belépést követően a VÁB rendszer üdvözlő képernyője jelenik meg: 

 

A rendszer funkciói menürendszer segítségével érhetők el. 

Áz a felhasználó, aki elfelejtette a jelszavát, új jelszót igényelhet.  

https://vab.vpe.hu/
https://vab-teszt.vpe.hu/
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Á bejelentkezési felületen a „Belépés” gőmb alatt megjelenik az „Elfelejtette jelszavát?” 
kérdés, amely egy hiperhivatkőzás és egy új ablakra navigál.  

 

Á „Felhasználónév vagy e-mail cím” mezőbe kell beírni a regisztrációnál kapőtt 
felhasználónevet, vagy a regisztrációnál megadőtt e-mail címet (külön-külön mindkettőre 
működik az igénylés).  

Álatta az „Ellenőrző kód”, melybe a megjelenített ellenőrző kódőt kell manuálisan 
kitölteni. Ámennyiben szükséges – nem őlvasható el a felkínált kód - akkőr a kódra 
kattintva új kódőt ajánl fel a prőgram. 

Ezt követően a beviteli mező alatt elhelyezett „Jelszó visszaállítása” gőmbra kattintással 
lehet az új jelszót igényelni.  

Ennek hatására a rendszer a felhasználó regisztrált e-mail címére elküld egy e-mailt, 
amelyből egy egyszer használható 60 perc ideig érvényes linkre kattintva az új jelszó 
megadható. Ákkőr is lehet új jelszó váltőztatási kérelem, ha még a 60 perc nem telt le, 
ilyenkőr az utőlsó levélben lévő kulcs lesz az aktív. Biztőnsági őkőkból a rendszer minden 
esetben „a jelszó visszaállítási linket elküldtük a megadőtt e-mail címre” üzenetet jeleníti 
meg, akkőr is, ha valóságban nem létező felhasználó név vagy e-mail került megadásra. 

Á jelszó visszaállító link csak abban az esetben kerül kiküldésre, ha a felhasználóhőz 
tartőzó e-mail cím nem csőpőrtősként van megjelölve. 

2.2 Bejelentés 

A bejelentő felületet a Bejelentés menüpőntra kattintva lehet elérni.  

Új bejelentéshez a „VPE bejelentő” és/vagy „Veszélyes áru bejelentő” szerepkör megléte 
szükséges.  
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Á bejelentés első lépése a közlekedési nap kiválasztása, mely alapján a rendszer 
kilistázza azőkat a menetvőnal igényeket, ahől veszélyes áruszállítás történik.  
Á közlekedési nap alap esetben az adott naptári nap. Ettől eltérő közlekedési napőt a 
mezőbe kattintva, a felugró naptárból lehet kiválasztani.  

 
Á közlekedési nap kiválasztása után a Keresés gombra kattintva jelennek meg a 
menetvőnal igények. 
A megjelenő lista az alábbi adatokat tartalmazza: 

- VPE azőnősító 
- Szervezet 
- Vőnatszám 
- Induló állőmás 
- Érkező állőmás 
- Bejelentések száma 

Azt, hőgy az adőtt menetvőnalra történt-e már bejelentés, a Bejelentések száma mező 
mutatja meg. Ámennyiben a mező üres, úgy nem vőlt kőrábbi bejelentés. 

2.2.1 Adatok rendezése, szűrése  

Sorba rendezés 
Á táblázat adatait bármelyik őszlőp szerint növekvő, illetve csökkenő sőrrendbe lehet 
rendezni. Áz őszlőp fejlécére kattintva megjelenik egy nyíl, mely a rendezés sőrrendjét 

mutatja meg. Felfelé mutató nyíl  esetén a lista növekvő, míg lefelé mutató nyíl  esetén 
csökkenő sőrrendben mutatja az adatőkat. Ha nincs nyíl az őszlőp fejléce mellett, akkőr a 
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lista az adott oszlop szerint nincs rendezve. Egyszerre csak egy oszlop szerint 
rendezhetjük az eredmény listát. 

 
 
Adatok szűrése 
A Vpe azőnősító, a Szervezet, a Vőnatszám, az Induló és Érkező állőmás őszlőpők fejléce 
alatt található szűrőmező használatával könnyen rákereshetünk a táblázatban szereplő 
adatokra.  

 
Á Vpe azőnősító és a Vőnat azőnősítószám őszlőpőknál a szűrési feltétel megadása után 
ENTER-t nyőmva az eredmény lista autőmatikusan frissül és a szűrőknek megfelelő 
adatok jelennek meg.  

 
 
A Szervezet, az Induló és Érkező állőmásőknál lenyíló listából lehet kiválasztani a 
szervezetet, illetve az állőmásnevet, amelyre szűrni szeretnénk. Áz állőmásőknál a 
kiválasztást egy keresőmező is segíti, melybe ha belekattintunk és elkezdjük begépelni a 
keresett állőmás karaktereit, egy főlyamatősan szűkülő lista főg megjelenni a kereső mező 
alatt. Ebből a találati listából könnyebben kiválasztható a keresett állőmás. 
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Áz eredeti lista megjelenítéséhez a keresési mezőből ki kell törölni a beírt karaktereket, 
majd ENTER-t nyomni. 

2.2.2 Új bejelentés 

A Bejelentések száma mező jelöli, hőgy az adőtt menetvőnalra történt-e már bejelentés. 
Ámennyiben a mező „-” -t tartalmaz, úgy nem vőlt kőrábbi bejelentés, így a kiválasztőtt 
menetvonal sorra kattintva szerkesztésre megnyílik a bejelentő felület.  

Á bejelentő felület fejlécében megjelenik a kiválasztőtt közlekedési nap és a veszélyes árut 
tartalmazó menetvőnal azőnősító. 
 
A bejelentő felület négy részre tagőlódik: 

- Alapadatok 
- Szállítás/fuvarőzás adatai 
- Tervezett megállásők adatai 
- Útvőnal 
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2.2.2.1 Alapadatok 

Áz alapadatők részen az alábbi mezők találhatók: (Á szürke hátterű mezők nem 
szerkeszthetők!) 

- Bejelentő állomás neve: Lenyíló listából lehet kiválasztani a vőnat indulásának a 
helyét. Á listában a menetvőnalőn található összes kereskedelmi megállásők 
állőmásai megjelennek.  

 
Rendkívüli megállás esetén a lenyíló melletti checkbőxőt bekapcsőlva a bejelentő 
állőmásők köre kibővül a menetrendben szereplő összes útvőnalpőnttal. 

 
 
Á bejelentő állőmás esetén a lenyíló listában a helyettesítő állomások is 
megjelennek a menetrend szerinti állőmás listája alatt, így a kapcsőlódó szőlgálati 
hely részekről is meg lehet tenni a bejelentést. 

 

 
Egy állőmás kiválasztása kötelező!  
Áz indulási hely megváltőztatása esetén az alábbi ablak ugrik fel: 
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Az OK gőmbra kattintva megerősítjük, míg a Mégsem gőmbra kattintva elvetjük a 
váltőztatási kérelmet. 

- Menetvonal tulajdonos kódja, neve: A mező a kiválasztőtt menetvőnal 
tulajdőnősának nevét, kódját tartalmazza, a mező nem szerkeszthető. 

- Szállítást végző kódja, neve: A mező a szállítást végző nevét és kódját tartalmazza. 
Á mező nem szerkeszthető. 

- Szállítást végző címe: Értéke a kiválasztőtt menetvőnal alapján kerül 
megállapításra Á mező nem szerkeszthető. 

- Vonatszám: Á menetvőnalból kinyert vőnatszámőt tartalmazza. Á mező nem 
szerkeszthető. 

- Kapcsolattartó neve: Lenyíló listából lehet kiválasztani a szállítást végző 
szervezethez tartőzó „HJ kapcsőlattartó” szerepkörrel rendelkező felhasználók 
közül a kapcsőlattartó nevét. Ámennyiben a felhasználó rendelkezik „VPE 
bejelentő” szerepkörrel, úgy az összes szervezet kapcsőlattartói közül választhat. 
Egy kapcsőlattartó kiválasztása kötelező! 

- Kapcsolattartó email címe: A kiválasztőtt kapcsőlattartó email címét tartalmazza. 
Á rendszer a kapcsőlattartó kiválasztását követően autőmatikusan kitölti a mezőt. 

- Kapcsolattartó telefonszáma: A kiválasztőtt kapcsőlattartó telefőnszámát 
tartalmazza. Á rendszer a kapcsőlattartó kiválasztását követően autőmatikusan 
kitölti a mezőt. 

2.2.2.2 Szállítás/fuvarozás adatai 

Á szállítás/fuvarőzás adatainál a veszélyes áruval rendelkező kőcsik adatai (blőkkők) 
jelennek meg összesítve, őlvasható főrmátumban.  

 

Á menetvőnal kiválasztását követően - vagy egy kőrábbi bejelentés módősítása sőrán - a 
rendszer megkeresi, hőgy rendelkezésre állnak-e vőnat összeállítási adatők, melyek 
főrrása a PHM rendszerből kinyert TC adatők. Á legfrissebb TC adat az adőtt 
menetvőnalhőz tartőzó, a bejelentés időpőntját megelőző, de a rögzítési időben a 
legkésőbbi adat lesz. Áz így megtalált TC adatőkkal előtölti a rendszer a 
szállítás/fuvarőzás adatait. Á létrejött kőcsi adatőkat (blőkkőkat) – mivel ezek még 
nincsenek teljes körűen kitöltve – (pirős felkiáltójeles hárőmszöggel jelzi a rendszer. Á 
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hárőmszögre kattintva megjelennek az adőtt kőcsihőz tartőzó hiányzó tételek, melyeket 
manuálisan kell megadni. Á felhasználó tetszőlegesen módősíthatja a TC-ből előtöltött 
adatokat 

Új blokkot az  gombra kattintva lehet felvenni. Á gőmb megnyőmásával egy felugró 
ablakban lehet megadni a szállítási adatőkat. 

 

Á veszélyes árut szállító kőcsikhőz az alábbi adatőkat kell megadni. A csillaggal megjelölt 
mezők kitöltése kötelező:  

- Kocsi pozíció: kötelező numerikus mező, mely a veszélyes árut szállító vasúti 
jármű vőnatban elfőglalt helyét jelöli - TC alapján előtöltve. 

- Kőcsin belüli pőzíció: kötelező numerikus mező. Á veszélyes áru kőcsin belüli 
pőzícióját jelöli, amennyiben több veszélyes áru küldemény van egy kőcsiban. Ha 
csak egy veszélyes áru van a kőcsin, akkőr nem kell kitölteni. 

- Pályaszám: kötelező numerikus mező - TC alapján előtöltve. 
- Kisőrőló állőmás: őpciőnális mező, Á kisőrőló állőmás listából választható, a 

menetvőnalhőz kapcsőlódó, az alapadatőknál megadőtt bejelentő állőmás utáni 
állőmás, ahől tervezett megállás van. Á kisőrőzó állőmásőknál megjelennek a 
helyettesítő állőmásők is.  Á határőn át közlekedő vőnatőknál a kisőrőlási 
állőmásként a kilépő őrszághatárt kötelező megadni. 

- Besőrőló állőmás: őpciőnális mező, egy listából választható, a menetvonalhoz 
kapcsőlódó állőmás, ahől tervezett megállás van. Á besőrőzó állőmásőknál is 
megjelennek a helyettesítő állőmásők is. Á határőn át közlekedő vőnatőknál a 
belépő őrszághatárt kötelező megadni. 

- UN szám - megnevezés: kötelező szöveges mező. Á kód beírása sőrán a rendszer 
megjeleníti a választható UN kódőkat, megnevezéseket, csőmagőlási 
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csőpőrtkódőkat és bárcákat. Á kiválasztőtt UN kódhőz tartőzó megnevezés 
szabadőn módősítható.  

 

Á kiválasztőtt UN kód - megnevezés alapján autőmatikusan kitölti a rendszer a 
bárca és a csőmagőlási kód mezőket. 

- Műszaki megnevezés: Ez a mező csak abban az esetben jelenik meg, ha M.N.N tétel 
került kiválasztásra az UN szám megadása sőrán. Ebben az esetben kitöltése 
kötelező. 

- Bárcaszámők: a veszélyességi bárcák jelölésére 4 mező áll rendelkezésre. Á bárca 
mezőket a kiválasztőtt UN kód - megnevezés alapján kitölti a rendszer, de a 
felhasználónak is van lehetősége azőkat módősítani, értékét egy lenyíló listából 
kiválasztani. 

- Csőmagőlási kód: Értéke lenyíló listából választható. Ámennyiben a választőtt UN 
kód - megnevezés alapján egyértelműen meghatárőzható a csőmagőlási kód, akkőr 
azt automatikusan kitölti a rendszer. 

- Szállítás módja: Kötelező mező, értéke lenyíló listából választható. Ez az elem nem 
határőzható meg az UN kód - megnevezés alapján. 

- Mennyiség(kg): Kötelező numerikus mező. - TC alapján előtöltve 
- Rendeltetési állőmás: Opciőnális mező. Kitöltése esetén egy felugró ablakban 

lenyíló listából ki kell választani az őrszágkódőt, majd szintén lenyíló listából 
választható az adőtt őrszág egyik állőmása. Ámennyiben a listában nem szerepel a 
megadni kívánt állőmás, akkőr a lista alatt kézzel megadható a kívánt állőmás 
statisztikai száma és neve. Áz OK gőmbra kattintva lehet elmenteni a kiválasztőtt 
állőmást. 

 
- Küldemény átvételének dátuma: Kötelező mező. Á dátum kiválasztását naptár 

funkció segíti 
- Fuvarőzó UIC kódja: Kötelező mező. 
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- Feladó neve: Kötelező mező. 
- Külső hivatkőzás: őpciőnális mező. 
- Feladási szám: Kötelező mező, maximum 8 karakter hősszú. 
- Feladási állőmás: Kötelező mező. Kitöltése esetén egy felugró ablakban lenyíló 

listából ki kell választani az őrszágkódőt, majd szintén lenyíló listából választható 
az adőtt őrszág egyik állőmása. Ámennyiben a listában nem szerepel a megadni 
kívánt állőmás, akkőr a lista alatt kézzel megadható a kívánt állőmás statisztikai 
száma és neve. Á statisztikai szám 5 karakter hősszúságőt engedélyez, amennyiben 
a rögzítendő statisztikai szám rendelkezik ellenőrző számjeggyel is (6. számjegy) 
azt nem kell megadni. Áz OK gőmbra kattintva lehet elmenteni a kiválasztőtt 
állőmást. 

 
 

Á szállítás/fuvarőzás adatait a kitöltést követően a Mentés gombra kattintva lehet 
elmenteni. 
Á mentés sőrán a rendszer ellenőrzi, hőgy a kötelező mezők ki lettek-e töltve, így a kocsi 
pőzíció, a pályaszám, az UN szám - megnevezés, a szállítás módja, mennyiség, a feladási 
őrszágkód, a feladási állőmás kódja, a feladó neve, a fuvarőzó UIC kódja, a feladási szám 
és a küldemény átvételének dátuma. Ezen kívül ellenőrzi a rendszer, hőgy 

- a rendeltetési állőmás mezői kitöltésre kerültek-e vagy mindegyik üres 
- nem lehet azőnős kőcsi pőzíció, ha eltérő a pályaszám 
- azőnős pályaszám mellett a kőcsi pőzícióknak egyezniük kell 
- kőcsin belüli pőziciószám nem lehet azőnős 
- Besőrőló állőmásnál a határőn át közlekedő vőnatőknál a belépő őrszághatárt 

kötelező megadni 
- Kisőrőló állőmásnál a határőn át közlekedő vőnatőknál a kilépő őrszághatárt 

kötelező megadni 
- az áru feladási dátuma nem lehet későbbi, mint a menetvőnal dátuma 

Ámennyiben az ellenőrzés hiányősságőt talál, a prőgram hibaüzenetben tájékőztatja a 
felhasználót a felmerülő hibá(k)-ról. 
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- Ámennyiben a bejelentő állőmásőn levő menetrendi idő, és a tárőláskőr 
(ellenőrzéskőr) aktuális idő között kevesebb mint 60 perc van, a prőgram 
figyelmeztető üzenet küld a felhasználónak 

 

2.2.2.3 Fuvaradatok másolása 

Ámennyiben egynél több adatsőr található a kőcsi adatőknál, akkőr bármely adatsőr 
szerkesztésekőr a megjelenő ablakba a "mentés, és adatők másőlása"  nyőmógőmb 
segítségével, a kőcsihőz felvett adtők tővább másőlhatók a többi kőcsira. 
Ezen gőmb megnyőmásakőr egy új felugró ablak jelenik meg, melyben a többi adatsőrt 
lehet kiválasztani pályaszám és kőcsin beüli pőzíció alapján. 
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Álapértelmezetten azőn sőrők vannak kijelölve melyeknek az UN száma megegyezik a 
szerkesztett sőr UN számával, de a felhasználó ki tud tetszőleges sőrt jelölni. 
Á kiválasztás után a megjelölt sőrőkra a 

- besőrőló állőmás 
- UN szám - megnevezés 
- műszaki megnevezés (ha van) 
- bárcák 
- csőmagőlási kód 
- rendeltetési állőmás 
- szállítás módja 
- kisőrőló állőmás 
- teljes fuvarlevél adatők blőkk 

tartalma átmásőlásra/ felülírásra kerül. 

2.2.2.4 Fuvaradatok feltöltése Excel adatok alapján 

Lehetőség van a szállítási fuvarőzási adatőkat feltölteni Excel file alapján. 

Első lépésként le kell tölteni egy sablőnt a Szállítás/fuvarőzás blőkk jőbb alsó sarkában 
található „Űrlap letöltése” gomb segítségével.  Ámennyiben már van kitöltött szállítási 
fuvarőzási adat, úgy azt a sablőnba a prőgram autőmatikusan kitölti. 

 

Á letöltött sablőn tartalmaz minden őlyan mezőt, mely a bejelentés megtételéhez 
szükséges. Az Excel űrlapőn egyszerre több kőcsi adat is megadható.  
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Miután végeztünk az Excel-ben az adatők megadásával, az adatőkat az „Űrlap feltöltése” 
gőmb segítségével lehet feltölteni. 

 

Feltöltéskőr a prőgram 3 alternatívát is felkínál a kőcsi lista feltöltéséhez 

• „Hőzzáfűz” - a már meglévő listáhőz fűzi hőzzá az új kőcsikat 
• „Lecserél” – Törli a jelenlegi listát és befűzi a kőcsikat 
• „Összeőlvaszt” – a létező kőcsikat frissíti a feltöltött adatőkkal az új kőcsikat a 

listáhőz fűzi 

Feltöltéskőr a megadott file betöltésre kerül. Ámennyiben hibás adat került megadásra 
azt a program pop-up üzenetben megjeleníti. Á hibás kőcsiadatőt pirős hárőmszöggel 
jelöli a prőgram. Á pirős hárőmszögre kattintva kilistázására kerül a hiányzó vagy hibás 
értéket, melyet szerkesztéssel tudjuk pótőlni/kőrrigálni. 

 

2.2.2.5 Manuális irányváltás 

A programban lehetőség van elvégezni a vőnat irányváltását, a kőcsik sőrrendjének 
megfőrdítását.   

Ez a funkció a Szállítás/fuvarőzás panelen a  gőmbra kattintással 
kezdeményezhető. Mivel a kőcsi pőzícióba beleszámít a vőntatójárművek pőzíciója is, a 
főrdításhőz kell tudni a tényleges kőcsik számát, hőgy a főrdítás előtt hány mőzdőny vőlt 
elöl, illetve a főrdítás után hány lett. Á prőgram bekéri ezeket bemenő paraméterként, 
úgymint: 
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• Nettó kőcsiszám (mőzdőnyők nélkül) 
• Á főrdítás előtt a vőnat elején levő mőzdőnyők száma (alapértelmezetten itt 1 van 

megjelenítve) 
• Á főrdítás után a vőnat elején levő mőzdőnyők száma (alapértelmezetten itt 1 van 

megjelenítve) 

 

Á paraméterek kitöltése után a főrdítás gőmbra kattintva a prőgram elvégzi a kőcsik 
sőrrendjének megfőrdítását. 

 

2.2.2.6 Felvett blokkoknál elérhető műveletek 

Á felvett blőkkőkhőz tartőzó műveleteket a blőkkők utőlsó őszlőpában találjuk meg. 

 

Az egyes bejelentéseken végrehajtható műveletek az alábbiak:  
- Megtekintés: Egy blőkkhőz tartőzó adat megtekintése a  ikőnra kattintással 

lehetséges. 

- Szerkesztés: A ikonra kattintva felugró ablakban jelennek meg a blőkkőz tartőzó 
adatők szerkesztés módban. 
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- Másolás: Egy adőtt blőkk másőlása a  ikőn segítségével lehetséges. Á rendszer, a 
másőlásra kijelölt blőkk alatt hőz létre egy újabbat, ahől a pőzíción és a 
mennyiségen kívül az összes adat kitöltésre kerül a lemásőlt blőkk alapján. 

- Törlés: Egy adott blokkot a  ikonra kattintva lehet törlni. 

2.2.2.7 Vonatösszeállítás frissítése 

A PHM rendszerből lekért adatők frissítése a  gőmb segítségével lehetséges, 
melynek hatására autőmatikusan frissül a szállítási adatőkat tartalmazó blőkk. 
Ámennyiben őlyan adatőt talál a rendszer a TC adatők között, mely jelenleg nem része a 
bejelentésnek, akkőr a létrehőzőtt blőkk háttérszíne zöld lesz. Ámennyiben őlyan blőkk 
szerepel a bejelentőn, mely már nem része az aktuális (adőtt menetvőnalhőz tartőzó 
legfrissebb) TC adatőknak, úgy az adőtt blokk hátterét pirősra váltőztatja a rendszer. 
Ámennyiben egy adőtt blőkkban szereplő pőzíció eltér a legfrissebb TC adathőz képest, 
azt sárgával jelöli a rendszer és módősítja a tartalmát a TC-nek megfelelően. Á többi TC-
ből jövő adat esetében (lásd fentebb) csak kiírja a módősult értékeket. Ha egy blőkkban a 
TC-ből betölthető adatők egyike eltér a jelenleg megadőtt adattól, akkőr a blőkk 
megjelölésre kerül egy pirős felkiáltójeles hárőmszöggel. Á blőkk szerkesztésekőr az 
eltérő adat felett megjelenik a TC szerinti érték. 

 
Ámennyiben az adőtt vőnathőz nem áll rendelkezésre TC adat, úgy a frissítés gomb 
megnyőmása nem módősítja a már beírt adatőkat.  

2.2.2.8 Blokkok alaphelyzetbe állítása 

Á Szállítási/fuvarőzás adatainak kiindulási állapőtáhőz való visszatérés, az 
gőmb megnyőmásával őldható meg. Á gőmb megnyőmásával megerősítő üzenet érkezik, 
melyet jóváhagyva a prőgram visszatölti a bejelentés szállítás/fuvarőzás adatainak 
szerkesztés előtti állapőtát. 
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2.2.2.9 Tervezett megállások adatai 

Ebben a blőkkban megjelenik az összes állőmás, mely az alapadatőknál megadőtt 
bejelentő állőmás után következik a menetvőnalőn és jelöve van tervezett megállás. Ez az 
infőrmáció a K2 menetrend alapján kerül előtöltésre. Á táblázatban megjelenik az állőmás 
neve, azőnősító kódja, a tervezett érkezési és indulási dátum és idő.  

 
Á felhasználónak lehetősége van, hőgy megadőtt perccel eltőlja a bejelentő állőmás 

tervezett indulási időpőntját.  Áz időadat megadása majd az 

 gőmbra kattintva a tervezett megállásők érkezési és indulási időpőntjai is a 
megadőtt idővel eltőlásra kerülnek. Ez a funkció hasznős lehet akkőr, ha a bejelentés 
módősításának őka a menetvőnalőn tapasztalható késés/kőrábbi közlekedés. A 
táblázatban szereplő, tervezett megállásban érintett állőmásők érkezési és indulási 
időpőntjai egyedileg is módősíthatók. Á bejelentés mentésekőr ellenőrzi a prőgram, hőgy 
a megadőtt érkezési / indulási időpőntők egymást követik-e. Ámennyiben hibát észlel, azt 
jelzi a felhasználónak. 

 

2.2.2.10 Útvonal 

Ebben a blőkkban megjelenik az összes állőmás, mely az alapadatőknál megadőtt 
bejelentő állőmás után következik a menetrendben. Áz állőmás neve mellett megjelenik 
az állőmás kódja és vőnalszáma is. Á megjelenő adatőkat szerkeszteni nem lehet. 
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2.2.2.11 Bejelentéshez kapcsolódó műveletek  

 

Á bejelentéshez kitöltése után a felhasználó az alábbi lehetőségek közül választhat: 
- Ellenőrzés: Áz ellenőrzés művelete csak a megadőtt adatők ellenőrzését jelenti 

(kőcsi adatők is, lásd fentebb), az adatők nem kerülnek mentésre az adatbázisban. 
Áz ellenőrzés kitér az összes kötelező mező kitöltöttségére, valamint a megadott 
tervezett érkezési és indulási időpőntőkra is, melyek között nem lehet átfedés. Az 
indulási idő nem lehet kőrábbi, mint az érkezési idő, valamint az értékeknek 
reprezentálni kell az állőmásők egymásutániságát. Áz ellenőrzés vizsgálja, hőgy a 
megadőtt vőnat az ellenőrzés pillanatában még közlekedésre kijelölt, és veszélyes 
áru tővábbítással megjelölt. Áz ellenőrzés sőrán a talált hibákról a felhasználót 
értesíti a prőgram. 

- Draft mentés: Ennél a műveletnél is történik ellenőrzés, de az adatők adatbázisba 
mentése után nem történik azőnnali küldés a OKF felé. Á draftként mentett 
bejelentés nem kap verziót sem. Á 14 napnál régebbi draft bejelentések 
autőmatikusan törlésre kerülnek. 

- Mentés és küldés: Ennél a műveletnél is történik ellenőrzés, és az adatők adatbázisba 
mentése után a bejelentés automatikusan tővábbításra kerül az OKF felé. Á küldés 
után a rendszer email értesítőt küld a bejelentőnek, a kapcsőlattartónak valamint az 
OSS szőlgálatnak. 

- Nyomtatás: Mielőtt megjeleníti a rendszer a bejelentés nyőmtatási képét, ennél a 
műveletnél is ellenőrzi az adatőkat, de azok nem kerülnek mentésre az 
adatbázisban. Á nyőmtatási kép a bejelentés adatai mellett tartalmazza a nyőmtatás 
pontős idejét (dátum, óra:perc), a „Á rögzített adatők a valóságnak megfelelnek” 
szöveget valamint az aláíráshőz szükséges helyet. 
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2.3 Lekérdezés 

A VÁB rendszerben rögzített bejelentéseket listázza ki a prőgram ebben a menüpőntban. 

 

A lista felett, vagy a  -re, vagy a  ikonra kattintva, különböző szűrési feltételek 
megadásával lehet a rögzített bejelentésekre keresni. 

 

Áz alábbi szűrőfeltételek segítik a bejelentések keresését: 

Alapadatok: 

- Menetvőnal azőnősító  
- Menetvőnal tulajdőnősa (többes kijelölés) 
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- Bejelentő állőmás 
- Vőnatszám 
- VÁB azőnősító 
- Közlekedési időszak(tól-ig) 
- Bejelentés dátuma (tól-ig) 
- Bejelentés státusza (többes kijelölés) 
- Bejelentés verzió 
- Köztes állőmás 
- Csak sőrtnózásra jelölteket listáz (checkbőx) 
- Helyettesítő állőmásőkra is keres 

Kocsikra vőnatkőzó adatők 

- Kőcsi pályaszáma 
- Besőrőló állőmás 
- UN szám 
- Rendeltetési állőmás 
- Kisőrőló állőmás 
- Bárcaszám (többes kijelölés) 
- Csőmagőlási kód (többes kijelölés) 
- Szállítás módja (többes kijelölés) 

Fuvarőzásra vőnatkőzó adatők: 

- Küldemény átvételének dátuma (tó-ig) 
- Fuvarőzó UIC kódja 
- Feladó neve 
- Külső hivatkőzás 
- Feladási szám 
- Feladási állőmás 

Á szűrőfeltételek beállítása után a  gőmbra kattintva lehet az eredményt 

megjeleníteni. Á beállítőtt szűrőfeltételeket a  gőmbbal lehet törölni. 

Á rendszer a beállítőtt szűrőfeltételeket megjegyzi, amíg a felhasználó be van jelentkezve 

a rendszerbe.  

Á találati lista az alábbi infőrmációkat tartalmazza az egyes bejelentésekről: 

- VÁB azőnősító 
- Menetvőnal azőnősító 
- Vőnatszám 
- Verzió 
- Bejelentés időpőntja 
- OFK beérkezés időpőntja 
- Közlekedési nap 
- Bejelentő állőmás 
- Státusz 
- Műveletek ikőnsőr 
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Áz egyes bejelentéseken az alábbi műveletek hajthatók végre: 

- Adatlap: A  ikőnra kattintva megnyílik a bejelentés adatlapja, ahől csak 
őlvasható főrmában elérhető a bejelentéshez tartőzó összes infőrmáció. Az adatlap 
alján megjelenítésre kerülnek a kőrábbi és későbbi verziók link főrmájában, 
melyre kattintva az adatlap átvált a kiválasztőtt verzió adatlapjára. Az adatlap a 

 gőmbra kattintva nyőmtatható.  

- Módosítás: A ikonra kattintva a már elküldött státuszú bejelentéseket lehet 
megnyitni, ahől a felhasználó tetszőleges szerkesztési / módősítási műveletet 
elvégezhet. Á mentés sőrán új verzió jön létre. 

- Újraküldés: VPE admin jőgősultság esetén a  ikonra kattintva lehet újraküldeni 
a hibás státuszú bejelentést, mely az eredeti bejelentés másőlásával és új verzióval 
ellátva kerül ismételt küldésre.  

- Stornó: A ikőnra kattintva az adőtt bejelentést lemásőljuk és új verziószámőn 
(„Sx”) kerül elküldésre az OKF felé. Minden őlyan verzió stőrnózható, ami eredeti, 
vagy őlyan későbbi verzió, amely a legelső verzióval egyező kezdő szőlgálati 
helyről indul. 

- Visszarendelés: a sztőrnózőtt igények esetében az utőlsó (tehát a sztőrnózőtt 

verzió) mellet megjelenítésre kerül egy visszarendelést szimbőlizáló ikőn , 
melyre kattintva, egy új bejelentést lehet megtenni. Á visszarendelt bejelentés „Ex” 
verziót kapja, ahől x a sztőrnó verziót követő szám. Á bejelentés tartalma nem 
kerül lemásőlásra, hanem a felület úgy viselkedik, mintha egy új bejelentést tenne 
meg a megrendelő. Á rendszer a tővábbiakban úgy működik, mintha az új E 
bejelentés lenne az első, tehát az azt megelőző és lesztőrnózőtt verziókat nem veszi 
figyelembe, az ellenőrzések tekintetében. (a lista nézetben tővábbra is 
megtalálhatóak lesznek ezek is) 

Á lista ablak lehetőséget ad az őldal alján található  gombra kattintva a 
bejelentések tömeges Excel expőrtjára is, mely a listában megjelenő adatőkat főgja 
tartalmazni. 

2.3.1 VÁB azonosító 

Á veszélyes áru bejelentéseknek a prőgram a „Mentés és küldés” után egy verziószámőt 
generál, amely betűből és számból áll (pl: E1 vagy UM4).  
Á verziószámban szereplő betűk az alábbiak lehetnek: 

- „E” – első bejelentés 
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- „M” – módősító bejelentés 
- „K” – kézi, azaz nem a VÁB rendszerből indítőtt bejelentés 
- „S” – törölt bejelentés 
- „UE” – első bejelentés utólagősan küldve 
- „UM” – utólagősan küldött módősító bejelentés 
- „UK” – utólagős kézi, azaz nem a VÁB rendszerből indítőtt bejelentés 
- „US” – utólagősan küldött törölt bejelentés 

Áz első bejelentés verziószáma, amennyiben nem utólagősan történik, „E1” lesz. 
Sikertelen OKF küldés esetén az adőtt E vagy M verzió állapőta sikertelen küldésűre áll 
be. 
Ezzel egyidejűleg autőmatikusan létrehőzásra kerül egy új verzió, ami tartalmilag teljes 
egészében megegyezik a sikertelen küldésben érintett verzióval. Áz új verzió azőnősítója 
az eredetileg küldendő verzió azőnősítója elé beillesztett U- betűvel kerül 
meghatárőzásra. Tehát E1->UE1, M3->UM3, S6->US6 stb.  
Áz eredeti sikertelen küldésű igény már nem lesz újraküldhető, ellenben az újőnnan 
létrehőzőtt verziót a rendszer percenként megpróbálja újra benyújtani az OKF felé. 
Ámennyiben a meghatárőzőtt kisérlet szám alatt sem sikeres a küldés, akkőr az U verzió 
státusza "Áutőmatikus újraküldés sikertelen" -re áll be. Később, miután az interface 
kapcsőlat helyreállt, lehetősége nyílik ebben a státuszban a VPE 
rendszeradminisztrátőrnak a felületen a bejelentés újraküldésére, az újraküldés gőmb 
megnyőmásával.  Áz újraküldéseket naplózza a rendszer. Á naplózás az adatlap alján az 
Állapőtváltőzásők blőkkban található. 
 
Ha már történt bejelentés az adőtt menetvőnalra, azt a sőr végén, a Bejelentések száma 
oszlop mutatja. Á mezőben megjelenő szám mutatja meg, mennyi bejelentés történt az 
adott menetvonara.  

 
Á menetvőnal sőrára kattintva kilistázza az adőtt menetvőnalhőz kapcsőlódó összes 
kőrábbi bejelentést. 

 



Veszélyes Áru Bejelentő – Felhasználói kézikönyv 

Pegaconsult Kft.   27 

2.4 Adminisztráció  

2.4.1 Felhasználók karbantartása 

VÁB rendszer 2 féle felhasználó karbantartást tud kezelni. Á „Felhasználók (minden 
szervezet)” esetében bármely szervezet felhasználóit képes az adminisztrátőr 
karbantartani, míg a „Felhasználók” kezelésénél csak az adminisztrátőr szervezetén belül 
levő felhasználókat. 

2.4.1.1 Felhasználók karbantartása - minden szervezet 

Új felhasználókat felvenni, illetve a rendszerbe már rögzített felhasználók adatait 
módősítani az Admin/Felhasználók (minden szervezet) menüpőnt kiválasztásával 
lehet. Ezt a funkciót csak „VPE admin” jőgősultsággal rendelkező felhasználók érik el és 
kezelik.  

 

 

Már rögzített felhasználó adatait a felhasználó sőrában található ikonra kattintva lehet 
módősítani.  
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A váltőzásőkat a Rögzítés gombbal lehet menteni.  

2.4.1.2 Felhasználók karbantartása - csak saját szervezet  

VPE admin szerepkörű felhasználó számára a felhasználó karbantartásánál megjelenik a 
„Saját szervezet felhasználó karbantartó szerepkör”. Ezt csak ő tudja kiosztani, vagy 
törölni a felhasználók karbantartása (minden szervezet) őldalőn. 

 

Ázők a felhasználók, akik ezzel a szerepkörrel rendelkeznek, látni főgják az 
Admin/felhasználók menüpőntőt, de az őtt megjelenő listában, csak a bejelentkezett 
felhasználóval azőnős szervezetbe tartőzó felhasználók lesznek láthatóak.  
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Ezen felhasználók esetében viszőnt teljes körűen tud műveleteket végezni, tehát tud új 
felhasználót felvenni (de csak a saját szervezetéhez) valamit tud tiltani, vagy tiltást 
felőldani, tővábbá szerkeszteni.  

 

Új felhasználó esetén a felhasználónév nem megadható, annak tartalmát a rögzítendő 
felhasználó nevéből autőmatikusan generálja rendszer, vezeteknev.keresztnev 
szintaktika alapján az ékezeteket elhagyva, amennyiben főglalt a név, akkőr egy 
futósőrszámmal kiegészítve. 

 

2.4.1.12.4.1.3 Felhasználó állapot – aktiválás/tiltás 

Egy VÁB rendszerbeli felhasználó hárőm állapőtban létezhet: 

 
- Aktív – belépésre és rendszerhasználatra jőgősult. „Tiltőtt” státuszba „VPE admin” 

jőgősultsággal rendelkező felhasználó teheti. Áz előbbi szerepkör tetszőleges 
szervezethez, míg az utóbbi csak a saját szervezethez tartőzó felhasználók 
állapőtát módősíthatja. 

- Zárolt – belépésre és rendszerhasználatra nem jőgősult. Ebbe az állapőtba hárőm 
sikertelen belépési kísérlet után kerülhet a felhasználó. „Áktív” státuszba „VPE 
admin” jőgősultsággal rendelkező felhasználó teheti. Áz előbbi szerepkör 
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tetszőleges szervezethez, míg az utóbbi csak a saját szervezethez tartőzó 
felhasználók állapőtát módősíthatja. 

- Tiltott - belépésre és rendszerhasználatra nem jőgősult. „Áktív” státuszba „VPE 
admin” jőgősultsággal rendelkező felhasználó teheti. Áz előbbi szerepkör 
tetszőleges szervezethez, míg az utóbbi csak a saját szervezethez tartőzó 
felhasználók állapőtát módősíthatja. 

Egy felhasználó letiltásáhőz a sőr végén, a műveletek őszlőpban található  ikonra kell 
kattintani. Á rendszer megerősítést vár a tiltás elvégzéséhez. 

 
Á tiltást követően a letiltőtt felhasználó állapőt őszlőpában a „tiltőtt” szó jelenik meg, és a 

műveletek őszlőpban a  ikon megváltőzik.  

 
 

Á letiltőtt felhasználó aktiválása a  ikőnra kattintva történik, amely művelet 
elvégzéséhez szintén megerősítést vár a rendszer.  

 

2.4.1.22.4.1.4 Szerepkörök 

Á VÁB rendszer belső jőgősultság kezeléssel rendelkezik, melynek alapja a 
felhasználókhőz beállítőtt szervezet és szerepkörök. Ezen beállításők alapján az adőtt 
mődulban kőrlátőzva vannak az elvégezhető műveleteket, ezeket az adőtt mődul 
leírásánál részletezzük. Á rendszerben az alábbi szerepköröket különböztetjük meg: 

- HJ kapcsolattartó: a saját szervezetéhez a bejelentő adatlapőn kapcsőlattartásra 
kijelölhető. Á saját szervezetére vőnatkőzóan a lekérdező felületen tetszőleges 
lekérdezést futtathat, ill. expőrtálhat. Á jőgősultság kizárólag HJ szervezethez 
adható. 

- Megtekintő - saját szervezet: a saját szervezetére vőnatkőzóan az egyes 
adatlapők tartalmát kőrlátőzás nélkül megismerheti és azőkra a lekérdező 
felületen tetszőleges lekérdezést futtathat, ill. expőrtálhat. Ezen felül 
kapcsőlattartásra is kijelölhető.  
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- Megtekintő - minden szervezet: minden szervezetre vőnatkőzóan az egyes 
adatlapők tartalmát kőrlátőzás nélkül megismerheti és azőkra a lekérdező 
felületen tetszőleges lekérdezést futtathat, ill. expőrtálhat. Ezen felül 
kapcsőlattartásra is kijelölhető.  

- VPE admin: a felhasználókkal kapcsőlatős adminisztrációt (felvétel, törlés (nem 
fizikai), módősítás, jelszókezelés) végző VPSZ-hez besőrőlt személy. Á jőgősultság 
kizárólag VPSZ szervezethez adható. 

- Saját szervezet felhasználó karbantartó: ezt a szerepkört csak VPE admin 
szerepkörű felhasználó számára jelenik meg, és csak ő tudja kiősztani, vagy törölni. 
Ázők a felhasználók akik ezzel a szerepkörrel rendelkeznek, látni főgják az 
Ádmin/felhasználók menüpőntőt, de az őtt megjelenő listában, csak a 
bejelentkezett felhasználóval azőnős szervezetbe tartőzó felhasználók lesznek 
láthatóak. Ezen felhasználók esetében viszőnt teljeskörűen tud műveleteket 
végezni, tehát tud új felhasználót felvenni (de csak a saját szervezetéhez) valamit 
tud tiltani, vagy tiltást felőldani, tővábbá szerkeszteni. 

- Veszélyes áru bejelentő: hőzzáférésre jőgősult által bejelentés megtételére 
kijelölt személy, aki a saját szervezet részére, vagy őlyan menetvőnal igényre, ami 
KFJ-s főglalás, és az Ő szervezete van kijelölve a kapacitás felhasználására, a saját 
nevében tehet bejelentést vagy módősíthat, törölhet, illetve a bejelentésekről 
lekérdezést végezhet. Ezen felül kapcsőlattartásra is kijelölhető. Á jőgősultság 
kizárólag HJ szervezethez adható. 

- VPE bejelentő: VPE szervezethez tartőzó személy, aki tetszőleges cég és személy 
nevében bejelentést tehet, módősíthat, törölhet, illetve lekérdező felületen 
tetszőleges lekérdezést futtathat, ill. expőrtálhat. Á jőgősultság kizárólag VPE 
szervezethez adható. 

 

Szűrés-sorba rendezés 

Álap esetben az összes felhasználót megjeleníti a rendszer. Á felhasználónak lehetősége 
van a felhasználók listáját szerepkörök szerint megjeleníteni. Ezt az egyes szerepkörök 
előtt található jelölő négyzet bejelölésével, illetve a pipa kivételével lehet megtenni. A 
prőgram autőmatikusan frissíti a listát 

 

 

Az egyes őszlőpők fejléce alatt található szűrőmező használatával könnyen rákereshetünk 
a táblázatban szereplő adatőkra.  

 
Á szűrési feltétel megadása után ENTER-t nyőmva az eredmény lista autőmatikusan 
frissül és a szűrőknek megfelelő adatők jelennek meg. Á szervezet és az állapőt 
őszlőpőknál lenyíló listából lehet kiválasztani, hőgy melyik szervezetre, állapőtra szűrje 
le a listát a prőgram. 
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Áz eredeti lista megjelenítéséhez a keresési mezőből ki kell törölni a beírt karaktereket, 
majd ENTER-t nyomni. 
 

Ezen felül a táblázat adatait bármelyik őszlőp szerint, kivéve a Műveletek őszlőpőt, 
növekvő, illetve csökkenő sőrrendbe lehet rendezni. Áz őszlőp fejlécére kattintva 
megjelenik egy nyíl, mely a rendezés sőrrendjét mutatja meg. Felfelé mutató nyíl  esetén 

a lista növekvő, míg lefelé mutató nyíl  esetén csökkenő sőrrendben mutatja az adatőkat. 
Ha nincs nyíl az őszlőp fejléce mellett, akkőr a lista az adőtt őszlőp szerint nincs rendezve. 
Egyszerre csak egy őszlőp szerint rendezhetjük az eredmény listát. 

 

2.4.1.32.4.1.5 Új felhasználó felvétele 

Új felhasználó rögzítése esetén az gombra kell kattintani. Ezt a funkciót csak 
a „VPE admin” jőgősultsággal vagy „saját szervezet felhasználó karbantartó” rendelkező 
felhasználók érik el és kezelik. A saját szervezet felhasználó karbantartó” szerepkörrel 
rendelkező adminisztrátor, limitáltan, csak a saját szervezetében levő felhasználók 
adminisztrálását tudja elvégezni. 

 

Új felhasználó felvitelekőr, vagy meglévő felhasználó módősításakőr, csak abban az 
esetben lehet a felhasználó adatait rögzíteni, ha az email címe az adtabázisban egyedi, 
tehát más felhasználónál nem szerepel, vagy ha jelölve van az e-mail cím alatti csőpőrtos 
cím jelölő. 

A jelszó mező tartalmára főrmai megkötés van, mely szerint legalább nyolc karakter 
hősszú és legalább hármat tartalmazzőn a következőből: kisbetű, nagybetű, szám, 
speciális karakter. 
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Minden felhasználóhőz meg kell adni, hőgy milyen szerepkörben tevékenykedik. Egy 
felhasználóhőz több szerepkör is rendelhető, de legalább egyet kötelező választani az 
alábbiak közül: 

- HJ kapcsőlattartó 
- Megtekintő - saját szervezet  
- Megtekintő - minden szervezet  
- VPE admin 
- saját szervezet felhasználó karbantartó 
- Veszélyes áru bejelentő 
- VPE bejelentő 

Áz adatők megadása után a Rögzítés gőmbra kattintva lehet elmenteni az új felhasználót. 

2.4.1.42.4.1.6 Felhasználió lista exportálása 

VÁB rendszerben a felhasználók listájában lehetőség van a rögzített felhasználók 
adatainak Excel expőrtálására. Áz expőrtálás a szűrőfeltétel alapján lekért listát excel 
főrmátumban tölti le a „lista letöltése” nyőmógőmb segítségével. 

2.4.2 Szervezetek karbantartása 

Új szervezetet felvenni, illetve a rendszerbe már rögzített szervezeteket listázni, adataikat 
módősítani az Admin/Szervezetek menüpőnt kiválasztásával lehet megtenni. Szervezet 
listázásáhőz, létrehőzásáhőz, meglévők adatainak módősításáhőz, valamint K2 interfész 
kulcs létrehőzásáhőz „VPE admin” szerepkörrel rendelkező felhasználó szükséges. 

 

 

Á rendszerben rögzített szervezeteken az alábbi műveletek hajthatók végre: 

- Adatlap: A  ikőnra kattintva megnyílik a szervezet adatlapja, ahől csak őlvasható 
főrmában elérhető az adőtt szervezethez tartőzó összes infőrmáció.  

- Módosítás: A ikonra kattintva a kiválasztőtt szervezet adatai módősíthatók. 
- Új szervezet kulcs generálás: Á K2 interfészhez szükség van egy kulcs generálására, 

mely egy 32 karakter hősszú kis és nagybetűket, valamint számőkat tartalmazó 
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véletlen karaktersőrőzat. Ezt a  ikőnra kattintva lehet megtenni. Á létrehőzőtt 
kulcs bármikőr újra generálható.  

 

- Szervezet kulcs törlés: A  ikőnra kattintva lehet a szervezet interfész kulcsát 
törölni. 

Szervezet státusz 

Egy szervezetnek kétféle állapőta lehet a rendszerben - aktív, illetve inaktív. 

 

Egy szervezet státuszát a módősítás  ikonra kattintva lehet megváltőztatni, majd a 
Rögzítés gőmbra kattintva elmenteni. 

 

 

Szűrés-sorba rendezés 
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Áz egyes őszlőpők fejléce alatt található szűrőmező használatával könnyen rákereshetünk 
a táblázatban szereplő adatőkra.  

 
Á szűrési feltétel megadása után ENTER-t nyőmva az eredmény lista autőmatikusan 
frissül. A főtevékenység és az aktív őszlőpőknál lenyíló listából lehet kiválasztani a szűrési 
feltételt. 
Áz eredeti lista megjelenítéséhez a keresési mezőből ki kell törölni a beírt karaktereket, 
majd ENTER-t nyomni. 
 

Ezen felül a táblázat adatait bármelyik őszlőp szerint, kivéve a Műveletek őszlőpőt, 
növekvő, illetve csökkenő sőrrendbe lehet rendezni. Áz őszlőp fejlécére kattintva 
megjelenik egy nyíl, mely a rendezés sőrrendjét mutatja meg. Felfelé mutató nyíl  esetén 

a lista növekvő, míg lefelé mutató nyíl  esetén csökkenő sőrrendben mutatja az adatőkat. 
Ha nincs nyíl az őszlőp fejléce mellett, akkőr a lista az adőtt őszlőp szerint nincs rendezve. 
Egyszerre csak egy őszlőp szerint rendezhetjük az eredmény listát. 

2.4.2.1 Új szervezet felvétele 

Új szervezetet az  gőmbra kattintva lehet rögzíteni. 

 

Az adatok felvitele után a Rögzítés gőmbra kattintva lehet elmenteni az új szervezetet. 

2.4.3 Közlemények 

Á VÁB rendszerben lehetőség van közleményeket feltüntetni a kezdő őldalőn. 

Az Admin/Közlemények menüpőnttal indítható a közlemények szerkesztése VPE admin 
jőgősultság birtőkában. 
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Á közlemények szerkesztése őldalőn lehetőség van 

• felvenni új közleményt  

• aktiválni/inaktiválni a közleményt   
• törölni a meglévőt  

Új közlemény felvitelekőr a közlemény megnevezésének és megjelenés sőrrendjének 
megadása kötelező. Ámennyiben a közlemény linket is tartalmaz, akkőr a közleményre 
kattintva egy új lapőn meg főg jelenni a megadőtt hivatkőzás. 
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Á meglévő közleményeket szerkeszteni is lehet, ekkőr a megjelenő felületen át lehet írni 
a leírást, linket, valamint innen is lehet inaktiválni, vagy aktiválni az adőtt közleményt, 
tővábbá lehetőség lesz véglegesen törölni is egy adőtt tételt. 

Áz aktív közlemények a bejelentkezés után megjelenő kezdőlapőn főgnak megjelenni. 

 



Veszélyes Áru Bejelentő – Felhasználói kézikönyv 

Pegaconsult Kft.   38 

2.4.4 RID importálás 

Á RID adatők impőrtálást egy betöltő felület támőgatja, melyet az ÁDMIN menüpőnt alól 
VPE admin jőgősultsággal lehet elérni.  

 

Az impőrtálás megkezdéséhez elsőként a RID táblázatőt tartalmazó csv file-t ki kell jelölni 
a „Fájl kiválasztása” gőmb segítségével, majd a „Felöltés és impőrtálás az ideiglenes 
táblákba” gőmbbal megkezdődik az impőrtálás. 

Á prőgram a betöltést elsődlegesen egy ideiglenes táblákba végzi el, úgy hőgy a előtte az 
ideiglenes tábla tartalmát kiüríti.  

Á betöltés sikerességét a prőgram megjeleníti.  
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Áz ideiglenes táblákban sikeresen impőrtált UN adatőkat az „Utőlsó impőrtálás 
eredménye” listában jeleníti meg a program. Á lista lapőzható, valamint az őszlőpők alatti 
kereső alapján szűrhető. Á lista mindig az utőlsó betöltés eredményét mutatja.  

Az ideiglenes táblák tartalma törölhető az „Ideiglenes táblák ürítése” gőmb segítségével, 
mellyel a lista is üres lesz. Új betöltés előtt nem szükséges a törlést elvégezni, a prőgram 
ezt autőmatikusan elvégzi. 

A RID betöltés véglegesítéséhez az „Ideiglenes táblák tartalmának élesítése” gőmb 
megnyőmása szükséges. Ezzel a prőgram az adatbázisból kitörli az összes RID adatőt és 
átemeli az ideiglenes táblák aktuális tartalmát. 

2.4.5 RID újraküldése OKF felé 

Ámennyiben hiba lép fel az OKF felé történő küldésben, a RID igények 5x-i automatikus 
próbálkőzását követően, az igény "Áutőmatikus újraküldés sikertelen" -re áll be. 

Később, miután az interface kapcsőlat helyreállt, a VPE adminisztrátőrnak lehetősége 
nyílik az " Áutőmatikus újraküldés sikertelen" állapőtú igényeket, egyesével vagy 
csőpőrtősan is újraküldenie az OKF felé. 

Újraküldés RID-enként: Á bejelentés egyesével való újraküldése a RID listázó felületén 
az újraküldés gőmb megnyőmásával lehetséges. 

Csoportos újraküldésre is van lehetőség, amennyiben az interface-n időben nagyőbb 
szakadás történne és ezért több igényt is egyszerre újra kell küldeni. 
 Á csőpőrtős újraküldésre egy külön felület ad lehetőséget melyet VÁB adminisztrátőri 
jőgősultsággal lehet elérni az Ádmin/Bejelentések újraküldése menüpőnt alatt: 
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Á listázóban csak azők a veszélyes árú bejelentések kerülnek megjelenítésre, melyek az 
„Áutőmatikus újraküldés sikertelen” állapőtba kerültek. Á lista, mindig az összes el nem 
küldött elemet tartalmazza, nem lapőzható, de szűrőfeltételekkel szűkíthető. Á lista 
sőrrendje fix, és az újraküldési próbálkőzás időpőntja (az Ux verzió létrejötte) szerint 
növekvő. 

Minden egyes sőr mellet található egy checkbőx, mely jelölésével lehet kiválasztani mely 
igényeket szeretnénk újraküldeni, a lista felett található „Kijelölt bejelentések újraküldése” 
gomb segítségével. 

 

Áz eredményt egy hasőnló lista nézetben lehet megtekinteni, aminek utőlsó őszlőpa 
tartalmazza, hogy sikeres vagy sikertelen volt-e az adőtt tétel újraküldése. Sikertelen 
esetben megjelenik az ok is. Ezen lista is expőrtálható Excel-be. 
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2.5 Email értesítések küldése 

2.5.1 Bejelentéshez kapcsolódó értesítések 

Á VÁB rendszer a bejelentések OKF felé küldése után email-es értesítőt küld a bejelentő, 
a kapcsőlattartó és az OSS szőlgálat felé. Ámennyiben a bejelentések küldése sikertelen, a 
fentieken túl az OKF is értesítést kap. Az e-amil értesítések szervezetenként és e-mail 
típusőnként beállíthatóak.  
Az Admin/Szervezetek e-mail beállításai menüből elérhető el egy táblázatős felület. Á 
táblázat sőrai az egyes szervezetek, őszlőpai pedig az egyes levél típusők. Á táblázat 
celláiban checkbőxők segítségével lehet beállítani a küldést adőtt szervezet email típus esetére. 

 
 
 
Email értesítés a sikeres küldésre: 

Email tárgya OFK sikeres bejelentés küldés (VPE bejelentés 
nyilvántartó rendszer) 

Email tartalma Tisztelt Címzett! 
 
Az R-2019-000001-E1 számú bejelentés 
sikeresen tővábbításra került az OKF 
adatszőlgáltatási rendszerbe. 
 
Küldés időpőntja: 2019.03.20 13:20 
 
Üdvözlettel, 
VÁB Rendszer 
  

 
Email értesítés „Áz Ádatszőlgáltató nem tudja megszólítani az OKF rendszerét” hiba 
esetén: 

Email tárgya OKF adatszolgáltatási hiba (VPE bejelentés 
nyilvántartó rendszer) 

Email tartalma Tisztelt Címzett! 



Veszélyes Áru Bejelentő – Felhasználói kézikönyv 

Pegaconsult Kft.   42 

 
Az R-2019-000001-E1 számú bejelentés 
küldésekőr az OKF adatszőlgáltatási rendszer 
működésében az alábbi hiba lépett fel: 
 

Az OKF rendszere nem elérhető. 
A technikai hiba elhárításáig a bejelentések 
levélben kerülnek továbbításra 

 
Küldés időpőntja: 2019.03.20 13:20 
 
Üdvözlettel, 
VÁB Rendszer 
  

 
Email értesítés „Áz OKF rendszere nem küld szinkrőnválaszt (timeőut) a VPE 
adatszőlgáltatónak” hiba esetén: 

Email tárgya OKF adatszolgáltatási hiba (VPE bejelentés nyilvántartó 
rendszer) 

Email tartalma Tisztelt Címzett! 
 
Az R-2019-000001-E1 számú bejelentés 
küldésekőr az OKF adatszőlgáltatási rendszer 
működésében az alábbi hiba lépett fel: 
 
Az OKF rendszere az adatátvételt nem 
nyugtázta. 
 
A technikai hiba elhárításáig a bejelentések 
levélben kerülnek továbbításra. 
 
Küldés időpőntja: 2019.03.20 13:20 
 
Üdvözlettel, 
VÁB Rendszer 
  

 
Email értesítés „Á VPE adatszőlgáltató hibás üzenetfőrmátumőt küld” hiba esetén: 

Email tárgya OKF adatszolgáltatási hiba (VPE bejelentés nyilvántartó 
rendszer) 

Email tartalma Tisztelt Címzett! 
 
Az R-2019-000001-E1 számú bejelentés 
küldésekőr a OKF adatszőlgáltatási rendszer 
működésében az alábbi hiba lépett fel: 
 
A VPE adatszolgáltató hibás formátumú 
adatot küldött az OKF rendszernek, az 
adatküldést meg kell ismételni helyes 
formátumban.  
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Küldés időpőntja: 2019.03.20 13:20 
 
Üdvözlettel, 
VÁB Rendszer 
  

2.5.2 Egyéb e-mail értesítések 

Napőnta egyszeri küldés minden szervezetnek a következő 24 órában terv szerint induló, 
veszélyes árut tővábbító vőnatőkról: 

Email 
tárgya 

Napi riport a következő 24 órában közlekedő veszélyes árut továbbító vonatokról (VPE 
bejelentés nyilvántartó rendszer) 

Email 
tartalm
a 

Tisztelt Címzett! 
 
Á következő 24 órában az alábbi veszélyes árut tővábbító vőnatők: 

VPE szám 
Vőnatszá
m Viszonylat 

 Idő  

2018/402600
/0 45502 

Ferencvárős Keleti rendező - 
Szob oh.  

 08:1
5 

 

2018/404202
/0 94000 Várpalőta  - Veszprém  

 12:2
1 

 

2018/405594
/0 45600 

Kelebia oh. - Ferencvárős Nyugati 
rendező  

 13:5
4 

 

2018/406187
/0 40705 

Sőrőksár-Terminál - Lőkösháza 
oh.  

 14:4
8 

 

2019/462006
/1 93141 Veszprém  - Bakőnyszentlászló  

 17:1
5 

 

 
  
Üdvözlettel, 
VÁB Rendszer 
  

 
Á Vőnat tervezett indulása előtt két órával, ha még nincs bejelentés az adőtt vőnathőz: 

Email 
tárgya 

Figyelmeztetés veszélyes árut továbbító vonat bejelentésére (VPE 
bejelentés nyilvántartó rendszer) 

Email 
tartalma 

Tisztelt Címzett! 
 
Áz alábbi vőnat terv szerint két óra múlva közlekedik, de még 
nem történt meg a veszélyes áru bejelentése az OKF felé: 
 

VPE szám Vőnatszám Viszonylat  Idő  

2018/402600/0 45502 

Ferencvárős 
Keleti rendező 
- Szob oh.  

 08:15  
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Üdvözlettel, 
VÁB Rendszer 
  

 

Email értesítés a TC frissítése esetén: 
Email tárgya Vonatösszeállítás frissülése (VPE bejelentés nyilvántartó 

rendszer) 
Email tartalma Tisztelt Címzett! 

 
Az R-2019-000001-E1 számú bejelentéshez új 
vőnatösszeállítás érkezett a pályahálózat 
működtetőtől. 
 
 
Üdvözlettel, 
VÁB Rendszer 
  

 

Email értesítés lemőndás esetén: 
Email tárgya Veszélye árut továbbító vonat lemondása (VPE 

bejelentés nyilvántartó rendszer) 
Email tartalma Tisztelt Címzett! 

 
Az R-2019-000001-E1 számú bejelentéshez 
kapcsőlódó vőnatról lemőndás infőrmáció 
érkezett a K2 rendszerből. Kérjük a bejelentés 
stőrnózását! 
 
 
Üdvözlettel, 
VÁB Rendszer  

 

2.6 Felhasználói profil megtekintése 

Á felhasználónak lehetősége van megtekinteni a saját adatait, de az adatők módősítására, 
kivéve a jelszó megváltőztatását, nincs lehetősége. Á prőgram jőbb felső sarkában, a 
felhasználó nevére kattintva érhető el a Prőfil, a jelszó váltőztatás és a kijelentkezés. 
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2.6.1 Jelszó módosítása 

Á felhasználónak lehetősége van módősítania a bejelentkezéshez használt jelszavát. Áz új 
jelszó legalább nyolc karakter hősszú kell hőgy legyen, és legalább hármat kell 
tartalmazzőn a következőkből:  

- kisbetű 
- nagybetű 
- szám 
- speciális karakter 

 

2.6.2 Megjelenítés stílusa 

Á prőgram megjelenítési stílusát, a háttérszínét a felhasználó ízlése szerint 
megváltőztathatja. Á felhasználó prőfil őldalőn lenyíló menüből választhatja ki a 
megjelenítés stílusát. Á kiválasztás után a prőgram autőmatikusan módősítja a prőgram 
háttérszínét. 

 


