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A szerv nyilvántartásai
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások
leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az
adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke, a
közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott
adatok fajtái, a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és
feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja, a közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés
költségei.
Adatbázis neve:
Adatbázis rövid leírása:

EMIG – Elektronikus Mozdonyszolgálati
Információ Gyűjtőrendszer

Mozdony Fedélzeti Berendezésről (MFB) érkező adatcsomagok feldolgozó r
Moduljai segítségével lekérdezhetők – többek között – a járművek/vonatok G
nyomkövetése, járművek karbantartási adatai, forgalombiztonsággal össz
munkakörökbe sorolt munkavállalók képesítés adatai. Alap adatokat szolgá
rendszerek felé, mint pl. az UTAS, PASS2, SAP PM, SAP ETR, stb
Alrendszerei:

FVS – Forgalmi Vontatási Statisztikai rendszer: Az EMIG által előállítot
menetigazolványok (eMIG) adatinak feldolgozását támogató rendszer
MVA – Mozdonyvezetői Asszisztens rendszer: Mozdonyvezetői minden
munkavégzését támogató rendszer, előállítja a Menetokmány adatoka
KATA – Karbantartás Támogató rendszer: Járműmeghibásodások kez
támogató rendszer

VONTAT – Többfunkciós Keretrendszer

A MÁV-START Zrt. üzleti tevékenységének több területét érintő, nagy adatint
informatikai támogató keretrendszer.

A kezelt adatkör kiterjed pl. szolgáltatásokra, menetvonalakra, vonatközle
tényadatokra, rendkívüli eseményekre, tervadatokra, jegyvizsgáló, illetve koc
dolgozók tevékenységi adataira.

A VONTAT interfészekkel kapcsolódik más, MÁV-START Zrt.-n belüli, és
rendszerekhez.
Alrendszerei:
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Megrendelések – A MÁV-START Zrt-hez külső partnerektől beérkező
szolgáltatás megrendelések kezelése.
SZOFI – Szolgálatfigyelő. Mozdonyvezetői szolgálatok terv és tényada
operatív lekérdezése.
TRES – Rendkívüli események nyilvántartása.
TEFI – Tehervonat figyelő. Tehervonatok operatív nyilvántartása.
TOFI – Tolatásfigyelő. Tolatási szolgálatatások valós idejű követése.
VOFI – Vonatfigyelő. Vonatközlekedés valós idejű nyilvántartása. Terv
tényadatok javítása.
EMA2 – Menetvonal megrendelés.
SZET – Szerelvényforduló tervező.
MENTA – Menetvonal tervező alkalmazás.
KOCSIKÖVETÉS / eVTK – Személykocsik tényadatainak nyilvántartás
Személyszállítási utazószemélyzet és kocsivizsgálók tényadatainak rög

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok:
Adatbázis neve:
Adatbázis rövid leírása:

SPS – Belföldi Személyszállítási és Statisztikai
Rendszer

Tablók alapján belső, külső adatszolgáltatás, jelentések, statisztikák össze
szolgáló program. Legkomplexebb értékesítésforgalmi adatokat adja,
szociálpolitikai menetdíj-támogatás elkészítésének alapja.

EBA-B – Nemzetközi Helyfoglalás Leszámolási
Rendszere

Helyjegyek és pótjegyek valamint háló- és fekvőhelyjegyek eladásának ki
szolgáló rendszer. A rendszeren belül történik a nem EPA tagvasutak ad
feldolgozása, ellenőrzése és összejáratása.

NSB – Nemzetközi Személyközlekedés Bejövő
Leszámolása

Beérkező nemzetközi leszámolások lekérdezésére szolgáló progra

MENETREND_INFO – Elektronikus menetrend
SZBEK – Szállítmányozási és bevételellenőrzési
alkalmazások üzemeltetése

MENK – Menetkedvezményi nyilvántartó rendszer

MAF – Mobil Állapot Felmérő rendszer

Menetrendi és díjszabási adatokat tároló rendszer.

A bevételellenőrzési alkalmazások, mely egyrészt pénztári hiánylatok nyilvá
szolgál, másrészt a manuális visszatérítések rögzítését segíti elő.

Vasúti menetkedvezményben részesülők adatainak egységes nyilvánta
igazolványok kezelése.
Közszolgáltatási Állapotfelmérést támogató rendszer.

JÉ – Elektronikus jegyértékesítési rendszer

MÁV-START Zrt. belföldi és nemzetközi jegyek elektronikus értékesítését
rendszer.

M2 – Belföldi és nemzetközi menetrendi és
díjszabási adatkezelő, tároló rendszer (M2)

Menetrendi és díjszabási adatszolgáltatás az értékesítési rendszerek sz

NSZKR – Nemzetközi Személykocsik Központi
Rendszer
ePayoff: helybiztosítást nem tartalmazó
menetjegyeinek leszámolórendszere
ETS – Eurail Ticketing System

Nemzetközi személyforgalomban közlekedő vasúti személyszállító ko
nyilvántartására szolgáló rendszer.

Magyarországon értékesített helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek le
támogató rendszer.
Az Interrail (IR) jegyek értékesítését támogató rendszer.
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JÉRES: Helyfoglalás nyilvántartó rendszer

DIJSZKRG_START: Díjszabáson kívüli adatok
rendszere
ANDOC – Utasleadási és

A MÁV-START Zrt. helyjegyértékesítését és a tagvasutak helyfoglalását he
kiszolgáló rendszer.

Nemzetközi díjszabáson kívüli adatok rögzítésére szolgáló rendsze

A személyszállítási szolgáltatásban részt vevő, menetdíjat nem fizető u
nyilvántartását, illetve a vasúti társaság

utaspanaszkezelési rendszer
panaszkezelési eljárását támogató rendszer.
IVU.RAIL – Erőforrás tervező rendszer
Exxite – START Klub kártya nyilvántartó rendszer

TC – TicketChecker

Személyzet- és járműfordulótervezői rendszer.

START Klub kártyacsalád megrendelések nyilvántartására és nyomdai g
támogató rendszer.

A jegyvizsgálók, pénztárosok és kocsivizsgálók mindennapi munkavég
naprakész információkkal támogató rendszer.

UTAS – Utastájékoztató rendszer

Vonatkövető rendszerek adatainak fogadása, adatbázisba szervezés
utastájékoztató adatok generálása, publikálása az egyes utastájékoztatási
felé.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott
adatokhoz való hozzáférés módja
A fenti adatok hozzáférésének módjával kapcsolatos információk a MÁV-csoport honlapján a MÁV –START Zrt.
Közérdekű adatainak közzétételére szolgáló szekcióban a Közérdekű adatok igénylése [1] menüpontban érhetőek el.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott
adatokról való másolatkészítés költségei
A fenti adatok másolatkészítési költségeivel kapcsolatos információk a MÁV-csoport honlapján a MÁV-START Zrt.
Közérdekű adatainak közzétételére szolgáló szekcióban a Közérdekű adatok igénylése [1] menüpontban érhetőek el.

Letölthető archív dokumentumok
Alaptevékenység során gyűjtött és
feldolgozott adatok - Archív [2]
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