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A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és
belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes
eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok
összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános
szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.r.)
6.§ (8) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi hirdetményben tájékoztatjuk a
vasúti szállításban érintett gazdálkodó szervezeteket a veszélyes áruk vasúti
továbbításának elektronikus úton történő bejelentési módjának alkalmazásához
szükséges informatikai fejlesztések megvalósulásáról és az adatközlés
feltételeiről:
A K.r. 6.§ (1) bekezdése előírja a fuvarozó vasútvállalatok részére a veszélyes
áruk továbbításának bejelentését. E bejelentés megtételét a jogszabály többek
között a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (a továbbiakban: VPE Kft.)
által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó informatikai rendszeren keresztül
[K.r. 6.§ (1) bekezdés c) pont] engedi.
A VPE Kft. a BM OKF-fel és a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület
szakértőivel egyeztetve 2019. évben a veszélyes áruk vasúti szállításának
közvetlen
elektronikus
úton
történő
bejelentésével
kapcsolatos
alkalmazásfejlesztést hajtott végre, melyet a 2019/2020-as menetrendi időszak
indulásával megegyezően üzembe helyezett a https://vab.vpe.hu/ elérhetőségen.
A VPE Kft. alkalmazásához kapcsolódóan a BM OKF szintén végrehajtott egy
saját fejlesztést a bejelentések fogadása, tárolása és lekérdezési felület
kialakítása vonatkozásában.
A két, egymással kommunikáló alkalmazás működésének tesztelése
eredményesen zárult, ezért minden technikai feltétel rendelkezésre áll, hogy
2020. március 01-től kezdődően a vasúttársaságok a veszélyes áruk vasúti
továbbítását kizárólag elektronikus úton jelentsék be a fentebb megadott oldalon
keresztül. Az oldal használatához a szolgáltató (VPE Kft.) a regisztrált
felhasználók részére igény szerint útmutatót, illetve képzést biztosít.
A
katasztrófavédelem
illetékes
területi
szerveinek
ügyeleteihez
2020. március 01-jét követően tehát csak abban az esetben szükséges az
árutovábbítás megkezdése előtt írásban, szkennelt másolatban e-mailen,
telefaxon megtenni a bejelentést, amennyiben az elektronikus úton történő
bejelentés a szolgáltató részéről jelentkező technikai ok miatt nem tehető meg.
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