4.3.1 sz. melléklet

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

Beérkezett:
20
hó

Megjegyzés:

nap

ó

Benyújtás dátuma:
p 20
hó
nap

Igény típusa:
ó

Vonatnév

Vonatnem típusa

Közlekedési időszak

Közlekedési kód/napkijelölés

Indulási állomás

Indulási idő (tervezett)

VPE ügyintéző:
Vonatszám (terv)

Vonatnem

Átadó vasútvállalat neve (UIC kód, név)

Érkezési állomás

Átvevő vasútvállalat neve (UIC kód, név)

Érkezési idő (tervezett)

Referencia pont

Rendkívüli időjárási helyzetben is
közlekedő vonat:

Nem rendelem meg a szolgálatszünetelés
felfüggesztését:

Megrendelem a szolgálatszünetelés felfüggesztését:

Cégnév:

p

érkezés, indulás,
áthaladás *

Megrendelő neve:

E-mail:

Útirány:

időadat:

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:

* megfelelő szöveg aláhúzandó

Megjegyzés (VPE):
Tartózkodás
jellege **

Tartózkodás
időtartama (perc)

Vonatkísérő
személyzet

Vontatójármű
személyzete

Vontatási
szolgáltató

Állvatartási fék (%)

Lassú működésű
fék (%)

Tartózkodásra vonatkozó adatok
Gyors működésű
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)

** áthaladás,szolgáltatás,feltételes megállás,nem forgalmi okból történő megállás
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Útvonal pontok, és tartózkodások

** áthaladás, szolgáltatás, feltételes megállás,nem forgalmi okból történő megállás
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Tartózkodás
jellege **

Tartózkodás
időtartama
(perc)

Vonatkísérő
személyzet

Vontatójármű
személyzete

Vontatási
szolgáltató

Lassú működésű
fék (%)

Gyors működésű
fék (%)

Állvatartási fék
(%)

Teljes hossz (m)

Teljes tömeg (t)

Max. sebesség
(km/h)

Járművek száma

Előfogat (E),
Vonó (V), Toló
(T)

Vontatójármű
(sorozatszám)

Vonat adatok
Tartózkodásra vonatkozó adatok
Megjegyzés (VPE):

4.3-1. sz. melléklet

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

Igénybe venni kívánt szolgáltatások (2018/19)

Szolgálati hely

Kezdés várható
időpontja
(óra:perc) *

Befejezés
várható
időpontja
(óra:perc) *

Szolgáltatás
időtartama
(nap:óra:perc)*

Menetjegy db
szám

Jármű
(db)
száma

Személyzet
létszáma (db)

Tevékenység

Vételezni kívánt
mennyiség (l)

Vontatójármű
darabszám (db)

Szolgáltató
(szervezet) **

Mennyiség (kWh)
/ Rakodási
egység hossza
(m)

Megjegyzés

Járműtárolás
Vasúti jármű mérleg használata
Személyzet biztosítása mérlegeléshez (járműdb)

MÁV

Üzemanyagvételező helyek használata
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása(l)
Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok
(A, B, C) számára
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok
(A, B, C) számára
Tolatószemélyzet biztosítása teher- és
mozdonyvonatok (D, E) számára
Vontatójármű biztosítása teher- és
mozdonyvonatok (D, E) számára
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító
vonatok (A, B, C) számára

GYSEV

Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító
vonatok (A, B. C) számára

GYSEV

Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és
mozdonyvonatok (D, E) számára

GYSEV

Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és
mozdonyvonatok (D, E) számára

GYSEV

Vonatfelvétel (vonatdb)

MÁV

Vonat előkészítés

GYSEV

Víztöltéshez használt víz biztosítása (m3)

GYSEV

Tengelyátszerelés (járműdb)
Forgóváz használat

MÁV

Záhony / Záhony rendező***

MÁV

Záhony / Záhony rendező***

Nem vontatási célú (előhűtés, előfűtés) villamos
energia biztosítása
Nem vontatási célú (előhűtés, előfűtés) üzemanyag
biztosítása

MÁV

Vasúti jármű műszaki vizsgálata

GYSEV

Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység
Sötétben is kíván rakodni***: igen / nem
© napokon is kíván rakodni***: igen / nem

Közforgalmú rakodóvágányokhoz való hozzáférés

Igénylő aláírása (p.h.; dátum)

VPE aláírása (p.h.; dátum)

* Amennyiben menetvonallal egyidejűleg nyújtja be megrendelését, a relatív időt kérjük jelezze
** Amennyiben a szolgáltató szervezet megjelölésre kerül, akkor csak a megjelölt szervezet nyújtja az adott szolgáltatást
*** Kérjük a felsorolt szolgálati helyek közül jelölje, hogy melyikre rendeli meg az adott szolgáltatást.
A szürkével jelölt mezőket a VPE Kft. tölti ki
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