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Tisztelt Elnök Úr!

A veszélyes  áruk  vasúti  szállításának  ellenőrzésével  és  a  bírság  kivetésével  kapcsolatos
312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.r.) előírja a fuvarozó vasútvállalatok
részére a  veszélyes  áruk továbbításának bejelentését.  E bejelentés  megtételét  a  jogszabály
többek  között  a  Vasúti  Pályakapacitás-elosztó  Szervezet  (a  továbbiakban:  VPE Kft.)  által
működtetett  vasúti  pályakapacitás-elosztó  informatikai  rendszeren  keresztül  engedi.
Mindezekre tekintettel a VPE Kft. a BM OKF-fel és a Hungrail szakértőivel egyeztetve az
idei  évben  a  veszélyes  áruk  vasúti  szállításának  közvetlen  elektronikus  úton  történő
bejelentésével  kapcsolatos  alkalmazásfejlesztést  hajtott  végre,  melyet  a  VPE  Kft.  a
2019/2020-as menetrendi  időszak indulásával  megegyezően 2019.  december  15-től  helyez
„éles” üzembe.

A VPE Kft.  alkalmazásához  kapcsolódóan  a  BM OKF szintén  fejlesztést  hajtott  végre  a
bejelentések fogadása, tárolása és lekérdezési felület kialakítása vonatkozásában. E fejlesztés
és az „éles üzemi” adatokkal történő tesztelés még folyamatban van, és végleges befejezése
csak  a  fenti  időpont  után  várható,  azonban  a  két  alkalmazás  együttes  indulása  –  kisebb
tartalmi  korlátozással,  mely  azonban  nem  befolyásolja  a  működést  –  ezen  időpontig
megvalósítható.

A katasztrófavédelem által végzett ellenőrzések tervezése, hatékony végrehajtása érdekében
elengedhetetlen,  hogy  a  fent  említett,  egymással  kommunikáló  alkalmazások  szinkronban
működjenek.  Ennek ellenőrzéséhez, teszteléséhez szükséges, hogy a vasútvállalatok a valós
szállítási adatokkal kitöltött bejelentéseket az elektronikus rendszer mellett 2020. január 31-ig
a K.r. 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerint, az eddig szokásos módon írásban, e-mail útján is
megtegyék.



A  K.r.  6.  §  (8)  bekezdés  szerinti,  az  informatikai  fejlesztések  megvalósulásáról  és  az
adatközlés feltételeiről szóló hirdetmény kiadására az elektronikus úton történő bejelentések
technikai  feltételeinek,  az  alkalmazások  stabil  működésének  biztosítását  –  és  ennek
ellenőrzését – követően, leghamarabb január 31-e után kerülhet sor.

A  bejelentések  ellenőrzése  kapcsán  kollégáink  kiemelt  figyelemmel  fognak  eljárni,  és  a
tisztán  elektronikus  úton  történő  bejelenések  bevezetéséig,  amennyiben  az  írásos  és  az
elektronikus  bejelentés  között  eltérés  mutatkozik,  de  az  egyik  megfelel  a  jogszabályi
előírásoknak, akkor a bejelentést megfelelőnek kell tekintsék.

Kérem szíves közreműködését az érintett vasútvállalatok fentiekről történő tájékoztatására.

Együttműködését köszönöm.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint. 
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