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Tisztelt Elnök Úr!

A  korábbi  levelemben  említetteknek  megfelelően,  a  fuvarozó  vasútvállalatok  részére  

–  a veszélyes  áruk  vasúti  szállításának  ellenőrzésével  és  a  bírság  kivetésével  kapcsolatos

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  K.r.) által  – előírt,  a veszélyes áruk

továbbításának  bejelentésére  vonatkozó  kötelezettség  teljesítése,  és  az  ebből  eredő

adminisztrációs  terhek  csökkentése  érdekében  a  Vasúti  Pályakapacitás-elosztó  Szervezet  

(a továbbiakban: VPSz), valamint a BM OKF alkalmazás fejlesztéseket hajtott végre.

Az alkalmazások együttes működésének tesztelése az elmúlt hónapban folyamatosan zajlott,

melynek  során  kollégáink  összevetették  az  alkalmazásokban  rögzített  adatokat  és  a

„hagyományos” módon, írásban, e-mail útján beérkező bejelentéseket. 

A megyei  katasztrófavédelmi  igazgatóságok  részéről  beérkezett  észrevételek  és  javaslatok

között  többen  jeleztek  eltérést  az  alkalmazásokban  található  adatok,  illetve  az  e-mailben

beérkezett  bejelentések között.  A tapasztaltak alapján indokoltnak és szükségesnek tartjuk,

hogy a vasútvállalatok a bejelentéseket 2020. február 29-ig az elektronikus rendszer mellett, a

K.r. 6.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően továbbra is megtegyék.
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A fenti időpontot követően a bejelentéseket már kizárólag a K.r. 6.§ (1) bekezdés c) pontja

szerinti  módon,  a  VPSz  által  működtetett  vasúti  pályakapacitás-elosztó  informatikai

rendszeren  keresztül  szükséges  megtenniük  a  vasútvállalatoknak.  Erről  a  K.r.  6.§  (8)

bekezdésnek megfelelően a BM OKF honlapján kihelyezett hirdetmény útján is tájékoztatjuk

a vasúti fuvarozásban érintett gazdálkodó szervezeteket.

Kérem szíves közreműködését az érintett vasútvállalatok fentiekről történő tájékoztatására.

Együttműködését köszönöm.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint. 

Üdvözlettel:

Dr. Mógor Judit tű. dandártábornok

Terjedelem: 1 oldal
Kapják: Címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján) 
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