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•

Jogszabályi háttér
•

Vtv. 67/O. § (4) A Hálózati Üzletszabályzat készítője
gondoskodik arról, hogy a Hálózati Üzletszabályzatban
szereplő információk naprakészek legyenek és köteles a
Hálózati Üzletszabályzatot ennek érdekében szükség szerint
módosítani. […]
55/2015 NFM r. 5. § (1) A Hálózati Üzletszabályzat
módosításának tervezetét - a (2) bekezdésben meghatározott
kivételekkel - a kapacitás-elosztó szervezet annak
közzétételét legalább 30 nappal megelőzően köteles az
egyeztetési lehetőség biztosítása érdekében honlapján
nyilvánosságra hozni, valamint a nyilvánosságra hozatal
tényéről a kapacitásigénylőket elektronikus úton tájékoztatni.
Az érdekeltek a nyilvánosságra hozatalt követő 10 napon
belül tehetik meg a módosítás tervezetével kapcsolatos
észrevételeiket, amelyeket a kapacitás-elosztó szervezet a
módosítás véglegesítése során figyelembe vesz. Jelen
bekezdésben rögzítettek esetén a magyar nyelv az
alkalmazandó.
„30 napos módosítás”
A módosítással érintett rész véleményezhető, nem a teljes
dokumentum!

(2) A kapacitás-elosztó szervezet

Jogszabályi háttér

a) a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetésére vonatkozó
jogszabályokban,
b) a pályahálózat-működtetőnek, a közlekedési igazgatási szerveknek
vagy a kapacitás-elosztó szervezetnek a Hálózati Üzletszabályzatban
feltüntetett adataiban,
c) a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat műszaki vagy üzemi
jellemzőiben a hálózat-hozzáférési díjakra, kiutalt szolgáltatás és
menetvonal igényekre gyakorolt hatás nélkül,

d) amennyiben a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője a 3. § (1)
bekezdés e) pont ee) alpontjában szereplő információt honlapra való
hivatkozás formájában adja meg, akkor a hivatkozásban bekövetkezett
változásokat a Hálózati Üzletszabályzatban átvezeti, a módosított
Hálózati Üzletszabályzat honlapján történő közzétételéről a Vtv. 67/O. §
(1) bekezdésében foglalt nyelveken gondoskodik, és a módosítás
tényéről a kapacitásigénylőket elektronikus úton tájékoztatja.
„naprakészségi módosítás”

Mi dönti el, hogy 30 napos vagy
naprakészségi lesz?
• Vonalkategória változása
 Éves igények kiutalása előtt: naprakészségi (nem
érint menetvonalat)
 Ezt követően 30 napos módosítás (befolyásolja a
fizetendő díjakat)

• Rakodóterület adatváltozásai:
 Kizárás, ha nincs kiutalt rakodási igény:
naprakészségi
 Kizárás, ha van kiutalt rakodási igény: 30 napos
 Rakodási hossz növelése: naprakészségi (a rövidebb
vonatokat nem érinti)
 Rakodási hossz csökkentése: ha van kiutalt igény – 30
napos; ha nincs – naprakészségi

•

Szolgáltatás rendelkezésre állási ideje
 Bővítés: naprakészségi (kiutalt igényeket nem érinti)
 Szűkítés: ha van kiutalt igény, ami kívül esik, akkor
30 napos, ha nincs, akkor naprakészségi

HÜSZ módosításhoz kapcsolódó feladataink
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A módosítás megszerkesztése
Adatváltozások átvezetése az infrastruktúrát leíró adatbázisban
A változtatások visszaellenőrzése
A módosításról az interfésszel rendelkezők előzetes e-mail értesítést kapnak
A módosított adatok változásának érvénybe/hatályba léptetése, a módosítási
csomag informatikai összeállítása: „billentés”
A módosult infrastruktúra adatok továbbítása (interfész)
Ezzel párhuzamosan a módosított HÜSZ dokumentumok publikálása a VPE
honlapján magyar és angol nyelven
Közlemény értesítők kiküldése a feliratkozottaknak
E-mail értesítők a PHM-eknek, VISZ-nek, Kapacitásigénylőknek

30 napos és naprakészségi módosítások aránya

Módosítások

Melyik melléklet hányszor módosult?

Módosítások

Köszönöm a figyelmet!
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