
11. sz. melléklet 

MÁV Zrt. pályavasúti adattárházi és statisztikai -  specifikus fogalmak, 

értelmező magyarázatok 

 

Szolgáltatott adatok köre  

Az adattárház jelenleg a PASS2 rendszerekben kezelt alap, kiegészítő, járulékos, mellék, illetve 

MÁV Zrt. által nyújtható egyedi szolgáltatásokról, ezen belül a teljes üzleti folyamatról – 

megrendeléstől a számlázási bezárólag - rendelkezik adatokkal. 

 

Adatkörök állapota, adatok időbeli rendelkezésre állása 

Az adatkör állapota adatkörönként megmutatja az adatbázisban lévő adatok időbeli rendelkezésre 

állását. 

 

Adatkörnek megfelelően az alábbiak szerint alakul az adattárházban tárolt adatok frissítése: 

 Megrendelés és naplózott adatok: a közlekedés lezárulását követő 12 óra  

 Előzetes számla: a tárgyhónapot követő hónap 11. naptári napját követő munkanap 

 Végleges számla: a tárgyhónapot követő második hónap 3. naptári napját követő 

munkanap 

 

Időszak típusok 

Naptári időszak típusok 

a) nap: egy naptári napra vonatkozik 

b) hét: egy naptári hétre vonatkozik, a hét első naptári napjától a hét utolsó napjáig 

terjedő időszak 

c) hónap: egy naptári hónapra vonatozik, a hónap első naptári napjától a hónap utolsó 

napjáig terjedő időszak 

d) negyedév: egy naptári negyedévre vonatkozik.  

1. negyedév: ÉÉÉÉ-01-01 ~ ÉÉÉÉ-03-31,  

2. negyedév: ÉÉÉÉ-04-01 ~ ÉÉÉÉ-06-30,  

3. negyedév: ÉÉÉÉ-07-01 ~ ÉÉÉÉ-09-30, 

4. negyedév: ÉÉÉÉ-08-01 ~ ÉÉÉÉ-12-31 

e) félév: egy naptári félévre vonatkozik. 

1. félév: ÉÉÉÉ-01-01 ~ ÉÉÉÉ-06-30 

2. félév: ÉÉÉÉ-07-01 ~ ÉÉÉÉ-12-31 

f) év: egy naptári évre vonatkozik, az év első napjától az év utolsó napjáig terjedő 

időszak 

  

Naptáritól eltérő időszak típusok 

a) hét: 2 ~ 7 naptári nap 

b) hónap: 8 ~ 31 naptári nap 

c) negyedév: 32 ~ 92 naptári nap 

d) félév: 93 ~ 182 naptári nap 

e) háromnegyed év: 283 ~ 275 naptári nap 

f) év: 276 ~ 366 naptári nap 



11. sz. melléklet 

Riport típusok 

Riport fejlesztését követően a MÁV Zrt. sorolja be. 

Listás riportok  

Elemi adatokat, vonatokat, megrendeléseket listázó riport. 

Kereszttáblás riportok  

A listás riportnál magasabb aggregáltsági szintű riport. 

Riportok előállítása  

Riportok futtatására a riportban lekérdezett adatkör időbeli rendelkezésre állását követően van 

lehetőség, ezért csak olyan esetben kapunk helyes statisztikát, ha a statisztikai intervallum nem 

haladja meg az adatkör állapotát jelző időpontot. 

Automatikus riportok verziói  

Új riport verzió elkészítése az érintett adatkörben történt változáskor automatikusan történik. 

Riportok publikációja 

Az elkészült riportokat MÁV Zrt. a PÁVA Portál rendszeren keresztül juttatja el az Igénylőhöz.  

A publikáció az Igénylő MÁV Intranethez való hozzáférési adottságai szerint két támogatott 

módon lehetséges: MÁV Intranet hozzáféréssel rendelkezők esetén a PÁVA Portál felhasználói 

felületén (pava.mav.hu), minden más esetben e-mail útján történik. Felhasználói hozzáférés 

igénylése a „PÁVA Portál regisztrációs adatlap” kitöltésével, annak cégszerűen aláírt, 

lepecsételt, pdf formátumban szkennelt példányával pavaportal@mav.hu e-mail címre való 

megküldésével történik. 
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