
Ticket#7502701 — Közbenső állomáson Veszélyes Áru bejelentés K2 oldali lába 

A VÁB rendszerben azok az igények találhatóak meg, amelyek megrendeléskor jelölve lettek, 
hogy veszélyes árut továbbít a vonat. Azonban vannak olyan esetek, mikor a vonat indulása 
után derül ki, hogy egy közbenső állomáson veszélyes árut tartalmazó kocsikat kell besorozni, 
viszont így előáll az a helyzet, hogy az igényt már nem lehet módosítani a K2-ben, mivel már 
tényadat érkezett rá. 

A fejlesztés lehetővé teszi majd, hogy ha a menetvonalhoz már érkezett a K2-be tényadat, a 
felületen a "Tényadatok” fülön keresztül át lehessen küldeni egy igényt a VÁB rendszerbe. 

 

Nagyon fontos, hogy a "veszélyes áru jelölés" nélküli VÁB rendszer felé küldés csak arra az 
egy napra vonatkozhat, amely dátumra  a küldést a felhasználó kezdeményezte. 

Ticket#7502568 — rakodó felszabadulás_értesítés  

Felmerült a vasútvállalatok részéről igényként, hogy szeretnének értesülni arról, ha felszabadul 
az általuk lefoglalni szándékolt, foglalt rakodóterület vagy azért, mert lemondják a korábban 
kiutalt foglalásokat, vagy visszavonják, vagy azért, mert korábban befejezik a rakodást, és erről 
jön adat a pályavasúttól. 

Maga a rakodóterület felszabadítás kérés a LekérdezésRakodóterület foglaltság ellenőrzés 
menüpontból indítható a garfikus megjelenítőből. 

A megjelenítőben ki kell választani az időintervallumot, illetve a szolgálati helyet, s a vágányt, 
amelynek foglaltsága érdekli a felhasználót. A foglaltsági grafikon megjelenítését követően van 
lehetősége értesítés kérésére. 

A szolgálati hely és a vágány kitöltődik. Ezen felül az alábbi adatokat kell megadni: 

 kezdési idő (dátum óra:perc) 
 vég idő (dátum óra:perc) 



 

A rakodóterület felszabadításáról az értesítés e-mail küldésével valósul meg, amely azt fogja 
tartalmazni, hogy a „megfigyelt időszakot érintő rakodóterület foglalás visszavonása, 
lemondása, vagy a rakodás korábbi befejezése miatt az értesítésre megjelölt rakodóterület 
felszabadult. 

A tájékoztatást egyrészt megkapja a megrendelő szervezet, amennyiben ezt kéri, illetve 
megkaja az értesítést kérő felhasználó. 

A felszabadulásról szóló értesítések nyilvántartása a LekérdezésekRakodóterület értesítő 
menüpontban követhető nyomon. A felhasználó az általa megadott értesítés kérést a kuka 
ikonnal törölheti ki. 

A rendszer az értesítés kéréseket akkor törli ki a listáról, ha a figyelésre megadott időszak 
teljesen a múltba kerül. 

Ticket#7502640 — Vágányzári érintettség MZN vágányzár esetén 

A HÜSZ egyeztetés során merült fel az az igény a vasútvállaltok részéről, hogy abban az 
esetben, ha egy menetvonaluk érintett lesz Menetvonalak zavarása nélküli vágányzárral 
(továbbiakban: MZN), akkor arról kapjanak értesítést. 

A fejlesztés keretében az alábbiak valósulnak meg. 

Amikor egy MZN vágányzár a VPE felé benyújtásra kerül (Vizsgálat státusz), le fog futni egy 
ellenőrzés, hogy mely már korábban benyújtott menetvonal igények érintettek.  

A vágányzár adatlapján az érintett menetvonal igények felsorolásra kerülnek. Látható lesz a: 

 Megrendelő cég 
 VPE azonosító 
 Igény típus 
 Státusz 
 Viszonylat 

Természetesen vasútvállalti oldalról minden cég csak a saját megrendeléseit fogja látni, és 
onnan a megrendelés adatlapja nem lesz megjeleníthető. 



A menetvonal igény adatlapján az „Érintett vágányzárak” fülön megtekinthető lesz, hogy az 
adott menetvonal mely vágányzárban érintett. A megjelenítés dinamikus, a menetvonal 
verzióváltásával nem jár, ha módosul a vágányzári lista (lemondásra, vagy visszavonásra kerül 
egy vágányzári igény). 

Az érintett menetvonalak megrendelője, illetve a megrendelő cég email értesítést fog kapni 
arról, hogy ha a menetvonal igénye egy MZN vágányzári igénnyel érintett lesz. Az értesítés 
minden alkalommal megtörténik majd, ha újabb és újabb MZN vágányzár kerül benyújtásra, és 
érinti ugyan azt a menetvonalat. A szervezeteknél az értesítő levél vagy a szervezetnél megadott 
alapbeállítás szerinti címre megy, vagy ha a szervezet kéri más email címre küldjük ki az ehhez 
a témához tartozó leveleket. 

A levél tartalmazni fogja a vágányzár azonosítóját, és az érintett menetvonal azonosítóját is, 
illetve hivatkozással megtekinthető lesz az igények adatlapja. 

 


