
Szolgáltatások csoportosítása
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Közvetve, vagy közvetlenül rendelhető

PHM vélemény szükséges?

Menetvonalhoz köthető, de önállóan is  SZ0, SZ1

Csak másik szolgáltatással együtt  SZ2 

Csak önállóan SZ3

Időszakos szolgáltatások

Dinamikus támogatás lehetséges?

Minimum paraméterek

Összetartozás esetén mi 
a kötelező egyezőség?



Kapcsolatok   M+SZ
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Menetvonalhoz csak SZ0 és SZ1 kapcsolható  szolgálati hely + közlekedési nap

Megrendelés menetvonallal együtt  napeltolás

Kapcsolat létrehozása utólag  kapcsolati napeltolás

Információ a kapcsolatról a kapcsolt szolgáltatásban

• Módosítás egyénileg
• Visszavonás, Elutasítás, Lemondás 

egyénileg és csomagként  is 
lehetséges



M+SZ Kapcsolat módosul, ha
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• a kapcsolat törlésre kerül  szolgáltatás 1 verziót ugrik
• a szolgáltatás egy másik menetvonalhoz lesz átkötve a szolgáltatás egy verziót ugrik
• a menetvonal kapcsolatra kijelölt napja törlésre (lemondás), a szolgáltatás egy verziót 

ugrik

• abban az esetben, ha a 
menetvonalra olyan módosítást 
adnak be, ami lemondás/új igénylést 
jelent, akkor a kapcsolatot nem kell 
törölni, csak ha a menetvonalból a 
kapcsolatra kijelölt napot az igény 
kezelése során törlik (elutasítás, 
visszavonás)



Kapcsolatok SZ1+SZ2
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SZ2 csak SZ1-hez kapcsolható

Kötelező egyezőség:

• szolgálati hely

• igénybevételi nap

• időbeliség

• tolatási szolgáltatásoknál a tevékenység

Sz1 megrendelése és kiutalása megelőzi az SZ2-t

• Visszavonás, Elutasítás, Lemondás egyénileg 
és csomagként  is lehetséges

• Módosítás egyénileg



SZ1+SZ2 kapcsolata sérülhet, ha
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• Visszavonás és lemondás esetén a helyes sorrend fontos
• Sz1 elutasítása esetén Sz2-t is el kell utasítani
• Sz1 módosítása esetén a kötelező egyezőség kritikus
• Sz1 módosítás, de az időbelisége nem sérül

• Ha a függő státuszba kerülő Sz1 visszavonásra 
vagy elutasításra kerül, akkor az a kapcsolat 
megszűnését jelenti, 

• Ha Sz1 úgy kerül módosításra, hogy az csak egy 
verzió ugrást jelent az Sz2-vel a kapcsolat 
megmarad 

• Ha M vagy SZ1 függő státusza ellenére a 
kapcsolat megmaradhat, a rendszernek 
figyelnie kell



Csomag kezelés
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PHM véleményezés, 
vonatszámozás, 
Menetrend szerkesztés

Menetrend elfogadása,
Szolgáltatás elfogadása



Árajánlat összesítő lekérdezés
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árajánlat összesítő lekérdezés 1014.xls

árajánlat összesítő lekérdezés 1014.xls
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Köszönöm a figyelmet!


