4.3-1 sz. melléklet

Alap, -járulékos,-kiegészítő és mellékszolgáltatások igénylése ("A" lap - vonat adatok)
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
Iktatószám:
20
/
/
Megjegyzés:

Beérkezett:
20
hó

nap

ó

p

Benyújtás dátuma:
20
hó
nap

Igény típusa:
ó

Vonatnév

Vonatnem típusa

Közlekedési időszak

Közlekedési kód/napkijelölés

Indulási állomás

Indulási idő (tervezett)

VPE ügyintéző:

Cégnév:

p
Vonatnem

Vonatszám (terv)

Átadó vasútvállalat neve (UIC kód, név)

Átvevő vasútvállalat neve (UIC kód, név)

Érkezési állomás

Érkezési idő (tervezett)

Megrendelő neve:

E-mail:

Útirány:

Ösztönző elemek
Kiemelt országhatárok között történik a közútról átterelt áru
Kiemelt szolgálati helyek között történik az továbbítása
árutovábbítás
Nyilatkozat száma:

Szórt küldemény

Közútról átterelt áru vasúton történő továbbítása
minimum 300 km távolságban
Nyilatkozat száma:

Zárt egységben fordulás
A vonat a kezdőponton zárt egységben fordul

A vonat a végponton zárt egységben fordul

Végleges vonatszám

Veszélyhelyzeti kapacitáskorlátozás hivatkozások
Hivatkozott kapacitás korlátozás azonosító:

Hivatkozott menetvonal azonosító:

Igénylő aláírása (p.h.; dátum)

A szürkével jelölt mezőket a VPE Kft. tölti ki

VPE kapacitás-elosztó döntése:

Megjegyzés (VPE):
Tartózkodás
jellege

Tartózkodás
időtartama (perc)

Vonatkísérő
személyzet

Vontatási
szolgáltató

Lassú működésű
fék (%)

Gyors működésű
fék (%)

Tartózkodásra vonatkozó adatok
Állvatartási fék (%)

Teljes hossz (m)

Teljes tömeg (t)

Max. sebesség
(km/h)

Járművek száma

Előfogat (E), Vonó
(V), Toló (T)

Útvonal pontok, és
tartózkodások

Vontatójármű
(sorozatszám)

Vonat adatok

VPE aláírása (p.h.; dátum)

4.3-1. sz. melléklet

Alap, -járulékos,-kiegészítő és mellékszolgáltatások igénylése ("B" lap - szolgáltatások)
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.

Igénybe venni kívánt szolgáltatások

Szolgálati hely

Kezdés várható
időpontja
(óra:perc) *

Befejezés várható
időpontja
(óra:perc) *

Jármű Személyzet
(db)szá létszáma Tevékenység
ma
(db)

Vontatási villamos energia biztosítása
Üzemanyagvételező helyekhez való hozzáférés
Járműtárolás
Vasúti jármű mérleghez való hozzáférés
Szolgálatszünetelés felfüggesztése
Szolgálatmegszakítás felfüggesztése
Vasúti jármű karbantartására szolgáló létesítményhekhez
való hozzáférés
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása(l)
Víztöltéshez használt víz biztosítása
A nem vontatási célra (előhűtéshez, előfűtéshez) felhasznált
villamos energia biztosítása
Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok (A, B,
C) számára
Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok (D,
E) számára
Külső vonatfelvétel (vonatdb)
Vontatójármű biztosítása tolatási tevékenységhez
személyszállító vonatok (A, B. C) számára
Vontatójármű biztosítása tolatási tevékenységhez teher- és
mozdonyvonatok (D, E) számára
Pályavasúti személyzet biztosítása mérlegeléshez (járműdb)
Tengelyátszerelés (járműdb)
Forgóváz használat
Vasúti jármű műszaki vizsgálata
Rendkívüli küldemény továbbítása

R.k. engedélyszám:

R.k. típus:

Veszélyes árú továbbítása

Igénylő aláírása (p.h.; dátum)

* Amennyiben menetvonallal egyidejűleg nyújtja be megrendelését, a relatív időt kérjük jelezze
A szürkével jelölt mezőket a VPE Kft. tölti ki

VPE aláírása (p.h.; dátum)

Vételezni
Vontatójármű
kívánt
darabszám
mennyiség (l)
(db)

Szolgáltató
(szervezet)

Mennyiség
(kWh)

Megjegyzés (VPE)

