
Digitalizáció és 
a kapacitás-elosztás trendjei



Veszélyes áru bejelentés

- bárhonnan

- bármilyen eszközről

- bármikor

- transzparens

- visszakereshető

- a menetvonal alapadataival 
előtöltötten

Kapacitás-elosztás

- bárhonnan, 

- bármilyen eszközről,

- bármikor,

- transzparens, 

- visszakereshető

Digitalizáció

- A vállalati kapacitások hatékonyabb 
kihasználására

- A humán erőforrás kiváltására 
helyettesítésére

- Ellenőrzések erősítésére

- 0-24-es ügyfélkezelés biztosítására

- Gyorsabb ügyintézés miatt

- Folyamatos és behatás nélküli 
információ kinyerésére

- Vezetői döntések támogatására

- Adatalapú elemzések elvégzésére



- Kapacitás-elosztás (K2)

- Menetrendszerkesztő 
(TAKT-NG)

- Topológia szerkesztő 
(TAKT-TOPO)

- Veszélyes áru bejelentő 
(VÁB)

- VPE BI

A VPE informatikai rendszerei



Automatizálási lehetőségek

Automata menetrendszerkesztő – KUMO 

Rendszerbe illesztett ellenőrzések – K2/VÁB

Igények kezelése beállított határidő 
elérésekor 



VPE: 
a digitális szolgáltató

Előny:

- Standardizálható folyamatok

- Diszkrimináció mentes eljárás

- Papírmentes ügyintézés

- Rendszerbe illesztett ellenőrzések

- 0-24 órás, 7/7 napos elérhetőség

- Egyedileg definiálható informatikai fejlesztések (saját 
rendszerek)

- Interfészen, saját rendszerből indítható megrendelések

Hátrány:

- Kevesebb direkt kapcsolat az ügyfelekkel



Megrendelői 
magatartás 
változása

Személyszállítás

- Főként éves igények

- Évközi igények jellemzően 
vágányzárakhoz 
kapcsolódóan

Árufuvarozás

- Főként azonnali igények

- Éves elenyésző

A legfrekventáltabb 
árufuvarozási vonatnem
(nemzetközi tehervonat) 
nagyságrendje a 9. 
leggyakoribb személyszállítási 
vonatnemmel összemérhető



Változások?

Személyszállítás

- Az előző évvel azonos 
tendencia

Árufuvarozás

- Az éves igények száma nőtt

- A várható teljesítményt 
tekintve az azonnali 
felfutása várható

- Kiszolgáló tehervonatok 
megelőzték a nemzetközi 
tehervonatokat



Megrendelések



Javuló 
tendencia?

Az első negyedéves adatokat 
összehasonlítva látható 
növekedés

- Megrendelés db alapon kb. 
2020. évi nagyságrend

- Vonatkm és bruttótonnakm
meghaladja a 2020. évi 
értékeket

Pozitívan hatott:

- Klímapolitikai célkitűzések 
eredményessége pld. egyes 
kocsi támogatás bevezetése

- Korridor tevékenység



Eljutási és 
vontatási 
sebességek 
Eljutási sebesség – a bruttó idő 
figyelembe vételével kerül 
kiszámításra, benne vannak a 
megállási idők is

Vontatási sebesség – a nettó 
idő figyelembe vételével kerül 
kiszámításra, a megállások 
idejét figyelmen kívül hagyja

2021. I. negyedév:

41-75 km/h a tény vontatási 
(58 km/h az átlag)



Lassuló vonatok?

2022. I. negyedévében is 58 km/h a tény 
vontatási sebességekből számolt átlag

47-76 km/h közötti tény vontatási 
sebességek – ez javulás az előző év 
hasonló időszakához képest!

Az eljutási sebesség viszont terv szinten 
is alacsonyabb (32 km/h → 31 km/h), 
viszont a kivitelezés javult (26 km/h →
27 km/h)

Közúton az eljutási sebesség a duplája →
EU sebességkorlátozási lehetőségek a 
CO2 kibocsátás és zajterhelés 
csökkentésére

Átrendeződés a megtett távolság alapján



Határ a 
csillagos ég

Interoperabilitás vs. 
Határállomási tartózkodások

Top 3 legtöbb tartózkodást 
igénylő szolgálati hely 

2021: Gyékényes, 
Hidasnémeti, Hegyeshalom

2022: Hegyeshalom, 
Gyékényes, Hidasnémeti

Legnagyobb növekmény:

Hegyeshalom (18%)



- Átlagosan 10% körüli a nem villamos vontatás aránya (2022. márciusban 14%)

- TOP 6 vasútvállalat (nem sorrendben!) 2022. januári és márciusi dízel vontatási aránya 
nem mindegyikük érintett olyan vágányzárban, ahol csak ez a vontatási nem alkalmazható

• 10,25 – 15,13
• 0,22 – 11,67
• 6,3 – 12,5
• 5,92 – 9, 4
• 6,53 – 18,67
• 7,8 – 12,88

Villamos energia





- Egy lehetséges 
elmozdulási irány

- A szolgáltatás minőség 
javítása érdekében

- Ügyfelek igényeinek 
megismerése témákhoz 
kapcsolódóan

- Jobban igazodó 
eljárások, fejlesztések

- Addicionális 
információk átadása

E-mail értesítés

Riportok: 
https://opendata.vpe.hu/

Ügyfél élmény (design thinking)



2030-ig 55%-os csökkentés!

2050-re csak annyi CO2

kibocsátás, amennyit az európai 
erdők el tudnak nyelni.

Klímapolitikai célok 
realitása

- Több ellentétesen ható tényező

• Támogatási programok

• Energia árak alakulása

• Háború

• Általános nyersanyag hiány

• Infláció

• Humán erőforrás hozzáférésének 
csökkenése

• Felgyorsuló digitalizáció

• Közút túlterheltsége




