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Saját szervezésű út rögzítése a Nagy Utazás 3 programban 
 

ALAPFELTÖLTÉSEK 

Repülőterek kiválasztása 

A saját szervezésű utak rögzítésének megkezdése előtt néhány alapfeltöltést és beállítást vég-

re kell hajtanunk az Eszköz menü különböző almenüi-

ben, mert ezek nélkül nem tudunk utakat definiálni.  

Legelőször meg kell határoznunk a NU3 program szá-

mára, hogy melyek azok a repülőterek, amelyekre/ről 

érkező/induló járatokat kezelni szeretnénk. 

Természetesen erre csak azokban az irodákban van 

szükség, ahol saját szervezésű (vagy bizományosként 

átvett) repülős utak vannak, és/vagy repülőjegyeket is 

értékesítenek. 

 

Az Alapadatok almenüből tulajdonképpen csak a Repterek menüpontot használjuk, a többi me-

nüpont a feltöltött törzsadatok megtekintésére szolgál.  

Ebben a menüpontban határozhatjuk meg, 

hogy melyek azok a repülőterek, amelyeket 

útjainkhoz használni kívánunk. A Módosítás 

gomb megnyomása után a kiválasztott re-

pülőtér előtti négyzetbe tegyünk pipát. Ke-

resni csak mentett állapotban lehet, de ak-

kor viszont névre és repülőtér kódra (IATA 

kód) is. A könnyebb keresés érdekében a 

repülőterek neve előtt minden esetben a 

város neve áll.  

Erre a szűkítésre – azaz a „fontos” repterek kiválasztására – azért van szükség, mert a repülő-

terek a Galileo listája alapján lettek beemelve a programba és ez közel 11.000 repülőteret je-

lent világszerte. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy nem találjuk a keresett repülőteret, ez 

általában abból adódik, hogy valamilyen egyéb, repülőtérhez rendelt adat (település, kód, stb.) 

hiányzik. Ebben az esetben a Foltnet munkatársai számára e-mailben (nu3@folnet.hu) vagy 

telefonon jelezni kell a hibát. 

Az alapadatokkal kapcsolatos feladataink ezzel gyakorlatilag lezárultak. A következő feltöltése-

ket már a Szervezés menü almenüjében kell elvégeznünk. 

Utazási és lemondási feltételek 

 

Mielőtt az utakat feltöltenénk, először katalógusokat 

kell majd definiálnunk, de ezt megelőzően az útja-

inkhoz (katalógusokhoz) tartozó utazási szerződése-

ket / utazási feltételeket, valamint az útlemondás esetén felszámítandó kötbér % értékeit kell 

felvinnünk. Az iroda utazási feltételeiben a lemondás esetére meghatározott kötbér % értékeit 

az Eszköz menü, Szervezés almenü, Foglaláslemondási feltételek menüpontban kell feltölte-

nünk.  

 

mailto:nu3@folnet.hu
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A későbbiekben a program ennek alapján számítja ki a kötbért a foglalás lemondásának idő-

pontjától függően. 

Ugyanebben a menüben (Eszköz – Szervezés) az 

Utazási, útlemondási feltételek menüpontban tölt-

hetjük fel a szerződésünk teljes szövegét. 

A Felvitel gomb megnyomása után a Word doku-

mentumból kimásolt (CTRL+c) szöveget egysze-

rűen a CTRL+v lenyomásával beilleszthetjük. A 

formázást itt már legfeljebb a sortörések erejéig 

módosíthatjuk, illetve a szövegen lehet változtat-

ni. 

Ugyanezzel a módszerrel az internetről (web-

oldalról) letöltött utazási feltételt is rögzíthetünk. 

Ebben a nyilvántartásban több utazási szerződést 

is tárolhatunk, különböző megnevezések alatt. Így 

lehetőségünk van arra, hogy a viszonteladott út-

jainkhoz a megfelelő Szervező utazási feltételeit 

feltöltsük és foglalás esetén előhívjuk. 

Előfordulhat, hogy az irodánk egyes útjaira más 

utazási feltételek érvényesek, esetleg a téli és a nyári utakra vonatkozó szerződés tér el egy-

mástól. Mindezeket külön néven rögzíthetjük ebben a nyilvántartásban. 

FIGYELEM! Ügyeljünk arra, hogy az utazási feltételeket nem az egyes utakhoz, hanem kata-

lógusokhoz tudjuk kapcsolni, tehát a katalógusok kialakításánál érdemes ezt a szempontot is 

figyelembe venni. 

Mielőtt az utak feltöltéséhez hozzákezdenénk, ismerkedjünk meg a pozíciószám kialakításának 

rendszerével. 

POZÍCIÓSZÁM KÉPZÉSE A NU3 PROGRAMBAN 

A programok – és katalógusok - feltöltése előtt ér-

demes átgondolni a pozíciószám rendszert, amit 

majd alkalmazni kívánunk az irodában. Ezt célsze-

rű még a tesztidőszak alatt véglegesíteni, mert a 

program beindítása után a pozíciószám módosítá-

sára nincs mód. A pozíciószám beállítását a Foltnet 

munkatársai végzik el, a felhasználó igénye szerint. 

A pozíciószám maximális hosszúsága a következőképpen áll össze a NU3 programban: 

1-5 karakter  SZERVEZŐ kódja  

6. karakter  - (kötőjel) 

7-11 karakter  KATALÓGUS kódja 

12. karakter  -  

13-19 karakter  PROGRAM kódja 

20. karakter  - 

21-26 karakter  INDULÁS DÁTUMA (ééhhnn) 

27. karakter  - 

28-33 karakter  HAZAÉRKEZÉS DÁTUMA (ééhhnn) 

A Szervező kódja egy központi adatbázisból jön, és a felhasználó nem módosíthatja, szintén 

nem módosítható a dátum formátum. A többi kódot tetszés szerint megadhatjuk. 

Érdemes arra odafigyelni, hogy a kódok típusonként azonos hosszúságúak legyenek, tehát ha 

megállapodtunk abban, hogy a program kódja 3 karakter, akkor mindenki tartsa magát ehhez 

az irodában. 

NAGYON FONTOS! A pozíciószám kódoknál csak betűket és számokat használjunk, NE 

HASZNÁLJUNK KÜLÖNLEGES KARAKTEREKET (?!+, stb.) és SZÓKÖZT SEM!  

A programok esetében a NU3 alkalmas arra, hogy a felvitt utak (programok) kódjaként folya-

matos sorszámozást alkalmazzon, de csak abban az esetben, ha még nem adtunk meg betűket 

tartalmazó programkódokat.  
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FIGYELEM! Egyes könyvelőprogramok csak meghatározott hosszúságú pozíciószámokat tud-

nak befogadni, ezért a pozíciószám-rendszer kialakítása során mindenképpen konzultáljunk a 

könyvelőnkkel! Ügyeljünk arra is, hogy a pozíciószám egyes tagjait elválasztó kötőjelek is egy-

egy karakternek minősülnek! 

Természetesen minden iroda a saját működésének megfelelően állíthatja össze, hogy a fenti 

elemek közül melyeket kívánja felhasználni a pozíciószámában. Egy elem kiválasztása minden-

képpen kötelező, de nem szükséges mindet felhasználni. Így lehetőségünk van a NU3 pozíció-

szám-rendszerét az irodánk korábbi pozíciószám-rendszeréhez közelíteni. 

Nézünk egy példát a pozíciószámok rendszerezésére:  

Irodánk csak a katalógus és a program kódját, valamint az indulás és érkezés dátumát hasz-

nálják fel. A katalógusokat célországonként rögzítik, valamint létrehoznak egy katalógust a 

több országot érintő körutak számára is, ezt a csoportosítást tükrözi a katalóguskód is. A prog-

ramokban utalnak a szűkebb desztinációra, a szállástípusra és a közlekedésre, a körutaknál 

pedig a körút elnevezésére.  

Lássuk hogyan néz ki náluk egy pozíciószám: 

1-3 karakter  katalógus kód: az adott célország kódja, pl. Szlovénia => SLO 

4. karakter  - (kötőjel) 

5-9 karakter  programkód, pl. Bovec – Htl. Kanin – egyéni utazással => BVHOE 

10. karakter  - 

11-16 karakter  indulás dátuma 

17. karakter  - 

18-24 karakter  hazaérkezés dátuma 

Tehát: SLO – BVHOE – 170215 – 170217 

Természetesen az egyes pozíciószám-modulokból építkezve ettől eltérően is meg lehet hatá-

rozni a pozíciószámok felépítését egy-egy irodában, a lényeg csupán annyi, hogy az iroda min-

den dolgozója egységesen ismerje és alkalmazza az elfogadott rendszert. 

KATALÓGUSOK LÉTREHOZÁSA 

A saját szervezésű, illetve bizo-

mányosként átvett utak feltöl-

tését a programban minden 

esetben a katalógus(ok) rögzí-

tésével kell kezdenünk. A kata-

lógus adatbázis feltöltésének nem 

feltétlenül kell igazodnia az iroda 

ténylegesen forgalomban lévő pa-

píralapú (vagy egyéb) katalógusa-

ihoz.  

A programban levő adattábla in-

kább „virtuális” katalógus felsoro-

lást hoz létre, tehát csoportosítha-

tunk akár úttípusonként vagy or-

szágonként is. 

 A „virtuális” katalógusok feltölté-

se az Eszköz menü Szervezés me-

nüpontjának Katalógus almenüjé-

ben történik. 

Itt megadhatjuk a katalógus nevét, kódját, típusát (pl. kiutazás, stb.), valamint azt, hogy az 

adott katalógusban található ajánlatok milyen időintervallumban érvényesek. 

FIGYELEM! Ne feledkezzünk meg róla, hogy a katalógus kód része (lehet) a pozíciószámnak! 

TIPP! Nem célszerű évek szerint definiált katalógusokat rögzítenünk, hiszen a legtöbb iroda 

árualapja – kivéve az újonnan alakultakat – csak kis mértékben változik egyik évről a másikra. 

Így a következő évben egyes utakat át kéne helyezni az újabb katalógusba, ami amellett, hogy 

pozíciószám változást idéz(het) elő, felesleges munka is. A „megszüntetett” utaknak inkább 

hozzunk létre egy pl. „Archív” vagy „Lejárt” elnevezésű, különálló katalógust. 
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Ez követően kezdhetjük el rögzíteni a szállás- és/vagy közlekedés kontingenseket, illetve lét-

szám kontingenseket. Ha az adott úthoz nem tartozik kontingens, akkor csak a program árait 

kell majd felvinnünk a Szervezés menü Programok menüpontjában. 

Ettől kezdve a Szervezés menüben dolgozunk. 

Függetlenül attól, hogy egy adott szálláshelyen kívánunk-e kontingen-

seket kezelni, avagy sem, a gyakrabban foglalt szállásokat érdemes 

feltölteni a szállásnyilvántartásba. Ebben az esetben csak a szállás 

alapadatait és a szobatípusokat kell rögzítenünk, a kontingenseket 

nem. 

 

 

SZÁLLÁSHELY ÉS KONTINGENS RÖGZÍTÉSE 

Szervezés/Szállások menüpont. 

A Felvitel gomb megnyomásával 

elkezdhetjük az adatok feltölté-

sét. 

Név: a szálláshely neve 

Kód: a szálláshelyhez rendelt kód 

(ennek nincs szerepe sem a pozí-

ciószám, sem egyéb szem-

pontból, tehát bármilyen kódot 

megadhatunk).  

Szállító: a  gombbal belép-

ünk a Szállító adatbázisba és ki-

választjuk az adott szállás-

helyhez tartozó Szállítót, vagy 

hozzáadhatunk egy újat is. 

A programban meglévő Szállítók 

közül a navigátoron található Be-

szúrás gombbal illeszthetjük be a 

kiválasztott adatot. 

Az Alapadatok fülön a legtöbb 

adatot legördítő sávokból választhatjuk ki, ezek mindegyike ún. törzsadat, tehát a kiegészíté-

sét csak a Foltnet munkatársai tudják végrehajtani. 

A szálláshely rögzítésekor meg kell adnunk a 

szállás kategóriáját és típusát. Az elhelyezke-

désnek megfelelő kontinenst, földrajzi adatokat 

is be kell állítanunk. Érdemes ügyelni a kiválasz-

tási sorrendre, mert minden mező szűkíti az 

utána következő keresési tartományát, tehát ha 

kontinensként beállítjuk Európát, akkor az or-

szágoknál már csak az európai országok közül 

válogathatunk, és így tovább. 

A cím, telefon, és a megjegyzés mezők kitölté-

se nem kötelező. 

Szobatípusok 

A szobatípusok fülön kiválasztjuk az adott szál-

láshoz tartozó szoba- vagy apartman típusokat. 

Egy szálláshelyen természetesen több szobatí-

pust is definiálhatunk. 

A Hozzáadás gomb megnyomása után a szoba-

típus kiválasztása legördítő sávval a törzs-

adatokból történik.  

A Tulajdonság mezőbe a szoba jellemzőjét írhatjuk be magyarul és idegen nyelven, pl. tenger-

re- vagy parkra néző; légkondicionált; standard; superior; stb. Egyes szobatípusoknál az 

ágyak, illetve a pótágyak száma szabadon meghatározható, ezeknél az ágy, illetve a pótágy 
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ablakban levő szám fekete (aktív) és tetszőlegesen módosítható. FIGYELEM! A kontingens 

kezeltetéshez a „Dátumkezelés” pipát be kell állítani! 

Ha kiválasztottuk a szobatípust és az ágyak/pótágyak számát is megadtuk, akkor mentsük el a 

rögzített adatot a Mentés gombbal. 

FIGYELEM! Ügyeljünk a fő- és pótágyak számára, mert a foglaláson a program csak 

olyan elosztásban engedi a fő- illetve pótágyas utast felvinni egy-egy szobába, aho-

gyan itt megadtuk! 

Újabb szobatípusokat a Hozzáadás gomb ismételt megnyomásával vihetünk fel. 

FIGYELEM! Ügyeljünk arra, hogy ha egy szobatípusnál beállítottuk a dátumkezelést, 

akkor az csak abban az esetben lesz foglalható, ha időpontokat, illetve kontingense-

ket is feltöltünk hozzá! Ha egy szállodában kontingenssel és lekéréses szobákkal egyaránt 

rendelkezünk, akkor mindkettőt fel kell vinnünk külön sorba, akkor is, ha a szoba típusa azo-

nos. 

Szállásjellemzők 

Az adott szálláshely fontosabb tulajdonságait a 

szállásjellemzők fülön rögzíthetjük. Ezek szintén 

törzsadatok, ezért ha hiányzó szállásjellemzővel 

találkozunk, akkor azt csak a Foltnet munkatársai 

tudják pótolni. A pótlást követően nagyjából 5-10 

percen belül az új jellemző bekerül a központi 

adatbázisba, és használhatóvá válik az 

összes NU3 programot használó iroda 

számára. 

Az adott szállásra vonatkozó szállásjellem-

zőket egyszerűen be kell pipálni, a men-

tést követően a szálláshelyek szállásjel-

lemző fülén már csak a kiválasztott tulaj-

donságok jelennek meg. 

 

 

 

Ha minden fület feltöltöttünk MENTSÜK el az adatokat a navigátoron található Men-

tés gombbal! 

Szállodákat felvihetünk akár kontingens nélkül is, pusztán csak a szálláshelyen található szo-

batípusok megadásával.  

Szálláskontingensek rögzítése 

A mentés után menjünk vissza az Alapada-

tok fülre és a kontingens rögzítéséhez 

nyomjuk le a Dátumkezelés gombot. FI-

GYELEM! Ez csak akkor aktív, ha a 

szobánál be van pipálva a Dátumkeze-

lés! 

A szálláskontingens képernyőn a szobatí-

pusnál a legördítő mezőben láthatjuk a ko-

rábban a szálláshoz adott szobatípusokat.  

A kontingenseket következő módon rögzít-

hetjük: 

Válasszuk ki a legördítő sávból a megfelelő 

szobatípust, majd nyomjuk le a navigá-

toron található Felvitel gombot. A dátum 

mezőbe beírjuk a kontingens első nap-

jának (1. éj) dátumát.  

A kontingens mezőbe írjuk be a foglalható 

szobák, apartmanok, stb. számát. 

Meghatározhatjuk a kötbér mentes lemondási határidőt is, ezen belül a program már nem 

engedi foglalni az adott szobát. 
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Ha több napot (éjszakát) szeretnénk rögzíteni azonos kondíciókkal, akkor az első nap adatai-

nak mentése után a Szerkesztés gomb segítségével egyszerűen létrehozhatjuk a következő 

éjszakákra vonatkozó adatokat. 

TIPP: Ha időszakonként változik a szobáink száma, akkor is érdemes először a teljes időszak-

ra létrehozni a kontingenst és csak ez után, időszakonként módosítani a szobák számát. 

A Szerkesztés képernyőre belépve több művelet közül is vá-

laszthatunk: többszörözés, módosítás, törlés. Minden műve-

letet az OK gomb megnyomásával hajtathatunk végre. Lás-

suk ezeket sorjában. 

Többszörözés 

A többszörözés segítségével az első dátum (éjszaka) menté-

se után továbbiakat hozhatunk létre. Meg kell adnunk az idő-

szakot, hogy mettől-meddig akarjuk többszörözni a felvitt 

kontingenst, ennél a műveletnél további beállításkora nincs 

mód. 

FIGYELEM! A dátum mindig az adott nap estéjét jelöli, 

tehát ha van egy turnusunk május 2-től 9-ig, akkor a több-

szörözést csak május 8-

ig kell végrehajtani, 

mert ez azt jelenti, hogy 

az utasunk 8-án este fog 

utoljára ott aludni a 

szálláshelyen, azaz 9-én 

jön el. 

Módosítás 

A módosítás esetében gyakorlatilag az összes lehetőség 

aktív, így a megadott időintervallumba eső kontingensek 

bármelyik paraméterét módosíthatjuk, de minden esetben 

meg kell adnunk azt az időintervallumot, amelyben a mó-

dosítást el kívánjuk végezni. 

Növelhetjük, vagy csökkenthetjük a szobák számát, meg-

változtathatjuk vagy törölhetjük a kötbérmentes lemondá-

si határidőt, illetve az aktív pipával törlés nélkül lehet a 

kontingenseket letiltani pl. egy booking stop esetén, így 

azok nem lesznek foglalhatóak. 

Törlés 

A törlés esetében ugyanaz a helyzet, mint a többszörözésnél, csak az Intervallum aktív. Tehát 

itt csak azt tudjuk megadni, hogy mely napokat szeretnénk törölni. 

FIGYELEM! Ez nem a kontingenseket nullázza, hanem az egész dátumot törli! Tehát ha 

van foglalásunk erre az időszakra, akkor a törlést semmiképpen ne használjuk! 

Minden esetben meg kell adnunk azt az időintervallumot, amelyben a törlést el kívánjuk vé-

gezni.  

FIGYELEM! Az összes műveletet – mind a többszörözést, mind a módosításokat, mind 

a törlést – szobatípusonként kell elvégezni! 
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KÖZLEKEDÉS KONTINGENS RÖGZÍTÉSE 

Szervezés/Közlekedés menüpont 

Repülőjáratok - charterlánc vagy block seat helyek rögzítése 

A charterláncok esetében, mivel az oda- illetve visszaút különböző járatokkal történik, akkor a 

két járatot külön (oda pl. TL1231 és külön vissza TL1332 járat) kell rögzíteni, ugyanez a hely-

zet a block seat helyekkel, illetve a menetrend szerinti járatok helyeivel. 

Első lépésként töltsük ki a fejlécet, itt adhatjuk meg a járat számát és nevét, valamint az adott 

közlekedési eszköz típusát.  

Felvitelkor az aktív pipa alapértelmezet-

ten be van jelölve, ezen ne változtas-

sunk, mert enélkül a felvitt járat nem 

lesz foglalható! 

A Szállítót a szálláskontingensnél már 

ismertetett módon kell feltölteni, tehát a 

 gombbal belépünk a Szállító adatbá-

zisba, itt kiválaszthatjuk a megfelelő 

partnert, vagy hozzáadhatunk egy újat 

is. 

Ha a járatra/-ról több helyen lehet fel- és 

leszállni, akkor érdemes bejelölni a 

„Megállóhelyenkénti kontingenskezelés” 

opciót. Ez a repülőjáratok esetében vi-

szonylag ritka, de ilyen volt pl. korábban 

a Budapest – Kairó – Hurghada – Buda-

pest járat, ahol az utasok minden „meg-

állónál” szállhattak le és fel. 

Egy-egy járat rögzítéséhez az összes fül 

adatait meg kell adnunk, lássuk, hogyan 

történik ez a gyakorlatban: 

A megállóhelyeknél rögzítjük azokat a 

repülőtereket, amelyeket a járat érint. 

Két „megállót” mindenképpen szüksé-

ges felvinni, ez általában az indulási és 

az érkezési hely. 

Az új repülőteret (megállót) a Hozzá-

adás gomb segítségével vihetünk fel. A 

legördítő sávok adatainak ki-

választásakor érdemes ügyelni a sor-

rendre, mert minden mező szűkíti az 

utána következő keresési tartományát, 

tehát ha országként beállítjuk Magyar-

országot, akkor a régióknál már csak a 

magyar régiókat láthatjuk, illetve a te-

lepüléseknél a magyar városokat. A re-

pülőtereknél pedig már csak az adott városhoz tartozó(ka)t adja ki a program. A találkozás 

pontos helyét a „Megálló” sorban adhatjuk meg, tehát pl. „2B terminál információs pultnál”, 

stb.  

TIPP: A legördítő mezők egyben írhatóak is, így ha az ország mezőbe beírjuk, hogy „magy” és 

megnyomjuk a lefelé nyilat a billentyűzeten, akkor a sáv rögtön a Magyarország bejegyzésre 

ugrik. Ugyanígy működik az összes többi mező is. Ha nem tudjuk a régiót, nyugodtan hagyjuk 

ki azt a beállítást, mert a település és az ország alapján mentéskor a program automatikusan 

beazonosítja a megfelelő régiót. 

FIGYELEM! A mezőkbe való beírás után mindig használjuk a lefelé nyíl gombot a bil-

lentyűzeten, mert csak így „ismeri fel” a program a beírt település nevét, és a felvitt adat 

csak így válik menthetővé! Illetve feltétlenül ügyeljünk arra, hogy a megállók feltöltése 

a megfelelő sorrendben történjen, azaz úgy, ahogyan a járat érinti azokat, mert ezek 
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módosítására később már nem lesz lehetőségünk, csak új járatként tudjuk rögzíteni 

a nem megfelelő megálló-sorrendű járatot! 

A következő lépés a menetrend feltöltése, egy járathoz akár több menetrendet is definiálha-

tunk, tehát arra is van lehetőség, hogy pl. a téli és a nyári menetrend változását kövessük. 

Célszerű egy „Alapértelmezett 

menetrend”-et feltölteni. Itt a 

megállókhoz hozzáadhatjuk a 

találkozás, az indulás és érkezés 

idejét. 

A Hozzáadás gomb megnyomá-

sa után a Menetrend mezőbe 

írjuk be a menetrend nevét. Ezt 

célszerű úgy megválasztani, 

hogy az esetleges változás miatt 

felvitt menetrende(ke)t meg 

tudjuk különböztetni egymástól. 

FIGYELEM! A menetrendet 

csak akkor kell elmenteni, ha 

az összes megállóhoz tartozó 

időpontot rögzítettük! 

A menetrend elnevezése után a táblázatban kattintsunk arra a megállóra, ahonnan a járat in-

dul, így a sor elején megjelenik egy fekete nyilacska, amely megmutatja, hogy éppen melyik 

megállóhely adatait szerkesztjük. Az első megállónál – azaz az indulási helynél - csak a talál-

kozás és az indulás időpontját adjuk meg, itt ugyebár az érkezés nem értelmezhető. 

Az időpontok megadása után kattintsunk a következő megállóra, amely az érkezési hely, itt 

természetesen csak az érkezés időpontját adjuk meg. 

A közlekedési eszközhöz tartozó indulá-

si dátumokat és létszámokat a kontin-

gens fülön adhatjuk meg. 

Az utazás idejénél írjuk be az indulás és 

a célhelyre érkezés pontos dátumát és 

idejét. Tehát ha a járatunk pl. péntek 

este indul és szombat reggelre ér oda, 

akkor ennek megfelelő dátumokat kell 

rögzítenünk az Utazás ideje mezőkbe. 

Ügyeljünk arra, hogy ha az indulás és 

az érkezés egy napra esik, akkor csak a 

dátumok egyezhetnek meg egymással, 

az időpontok nem!  

A menetrend hozzáadása a legördítő 

sávból történik. FONTOS, hogy a fel-

vitt időponthoz ne felejtsünk el 

menetrendet beállítani! 

Az adott közlekedési eszközön levő fé-

rőhelyeink számát - a kontingenst – a 

legalsó, Kontingens sorban adhatjuk 

meg.  

A jobb sarokban található Mentés gombbal elmenthetjük a felvitt adatokat. 

Ha a járatok itt megadott paraméterei – indulási napok, létszám, 

menetrend – nem változnak, és több időpontban indul a felvitt 

járat, akkor az adatok gyors feltöltése a Többszörözés gombbal 

megoldható. Itt megadhatjuk a járat ismétlődésének gyakorisá-

gát (rendszeresség) és azt, hogy hány újabb turnust kívánunk 

létrehozni. Itt természetesen figyelni kell arra is, hogy a charter-

láncban az utolsó hazaérkezési időpontban már nem mennek 

utasok a géppel, tehát ezt az időpontot ide nem töltjük fel. 

FIGYELEM! Ha minden adatot feltöltöttünk, akkor a navigátoron levő pipával mentsük 

a munkánkat. 
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Lehetőség van arra is, hogy egy adott programhoz több légitársaság járatait hozzárendeljük, 

ezeket szintén ide a közlekedés kontingensek közé kell feltenni. Tehát ha Pl. Rómába lehet 

több társaság járatával utazni, akkor mindkét járatot ide kell rögzítenünk. 

Ezzel még nem értek véget a járatokkal kapcsolatos teendőink. A járatokat, főleg, ha külön de-

finiáltunk oda és vissza járatot, járatcsoportokba kell foglalnunk. (Ld. lejjebb!) 

Buszjáratok – üdülőjárat buszainak rögzítése 

Az üdülőjáratok esetében, mivel az oda- illetve visszaút különböző időpontokban – egy-, két- 

vagy akár többhetes turnusokban – történik, ezért az oda és a vissza járatot külön kell rögzí-

teni. 

Első lépésként töltsük ki a fejlécet, itt adhatjuk meg a járat számát és nevét, valamint az adott 

közlekedési eszköz típusát. A járatszám megadásánál kicsit nehezebb dolgunk van, mint repü-

lőjáratok esetében. Igyekezzünk olyan járatszámot adni – akár kihasználva rendelkezésre álló 

karaktereket –, amelyből következtetni lehet a járatra, illetve ha több busz megy egy deszti-

nációba, akkor arra is. 

A járat felvitelekor az aktív pipa alapértelme-

zetten be van jelölve, ezen ne változtassunk, 

mert enélkül a felvitt járat nem lesz foglal-

ható! 

A Szállítót a korábban már ismertetett módon 

kell feltölteni, tehát a  gomb-bal belépünk a 

Szállítókhoz, itt kiválasztjuk a megfelelő part-

nert, vagy hozzáadhatunk egy újat is. 

Mivel a járatra/-ról több helyen lehet fel- és le-

szállni, be kell jelölni a „Megállóhelyenkénti 

kontingenskezelés” opciót.  

Egy-egy járat rögzítéséhez az összes fül adatait 

meg kell adnunk, tehát tovább kell haladnunk a 

megállóhelyek fülre. 

A megállóhelyeknél rögzítjük a fel- és leszálló-

helyeket, amelyeket a járat érint. Minimum két 

„megállót” mindenképpen szükséges felvinni, 

ez általában az indulási és az érkezési hely, de 

az üdülőjáratok esetében biztosan több 

megálló lesz. 

Az új megállót a Hozzáadás gomb segítségé-

vel vihetjük fel. A legördítő sávok adatainak 

kiválasztásakor érdemes ügyelni a sorrend-

re, mert minden mező szűkíti az utána kö-

vetkező sáv keresési tartományát, tehát ha 

országként beállítjuk Magyarországot, akkor 

a régióknál már csak a magyar régiókat lát-

hatjuk, illetve a településeknél a magyar vá-

rosokat. A repülőtér mezőt természetesen 

ebben az esetben üresen hagyjuk. A találko-

zás pontos helyét a „Megálló” sorban adhat-

juk meg, tehát pl. „Hősök tere, Műcsarnok 

előtti parkoló”, stb.  

TIPP: A legördítő mezők egyben írhatóak is, így ha az ország mezőbe beírjuk, hogy „magy” és 

megnyomjuk a lefelé nyilat a billentyűzeten, akkor a sáv rögtön a Magyarország bejegyzésre 

ugrik. Ugyanígy működik az összes többi mező is. Ha nem tudjuk a régiót, nyugodtan hagyjuk 

ki azt a beállítást, mert a település és az ország alapján mentéskor a program automatikusan 

beazonosítja a megfelelő régiót. 

FIGYELEM! A mezőkbe való beírás után mindig használjuk a lefelé nyíl gombot a bil-

lentyűzeten, mert csak így „ismeri fel” a program a beírt település nevét, és a felvitt adat 

csak így válik menthetővé! Illetve feltétlenül ügyeljünk arra, hogy a megállók feltöltése 

a megfelelő sorrendben történjen, azaz úgy, ahogyan a járat érinti azokat, mert ezek 

módosítására később már nem lesz lehetőségünk, csak új járatként tudjuk rögzíteni 

a nem megfelelő megálló-sorrendű járatot! 
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A következő lépés a menetrend feltöltése, egy járathoz akár több menetrendet is definiálha-

tunk, tehát arra is van lehetőség, hogy pl. a téli és a nyári menetrend változását kövessük. 

Célszerű egy „Alapértelmezett menetrend”-et feltölteni. Itt a megállókhoz hozzáadhatjuk a ta-

lálkozás, az indulás és érkezés 

idejét. 

A Hozzáadás gomb megnyomása 

után a Menetrend mezőbe írjuk 

be a menetrend nevét. Ezt cél-

szerű úgy megválasztani, hogy az 

esetleges változás miatt felvitt 

menetrende(ke)t meg tudjuk kü-

lönböztetni egymástól. 

FIGYELEM! A menetrendet 

csak akkor kell elmenteni, ha 

az összes megállóhoz tartozó 

időpontot rögzítettük! 

A menetrend elnevezése után a 

táblázatban kattintsunk arra a 

megállóra, ahonnan a járat indul, 

így a sor elején megjelenik egy 

fekete nyilacska, amely megmu-

tatja, hogy éppen melyik megál-

lóhely adatait szerkesztjük. Az első megállónál – azaz az indulási helynél - csak a találkozás és 

az indulás időpontját adjuk meg, itt ugyebár az érkezés nem értelmezhető. Ugyanez érvényes 

gyakorlatilag az összes felszállóhelyre, érkezés időpontját csak a leszállóhelyeknél értelmezhe-

tünk. 

 

A közlekedési eszközhöz tartozó 

indulási dátumokat és létszámo-

kat a kontingens fülön adhatjuk 

meg. 

Az utazás idejénél írjuk be az in-

dulás és a célhelyre érkezés pon-

tos dátumát és idejét. Tehát ha a 

járatunk pl. péntek este indul és 

szombat reggelre ér oda, akkor 

ennek megfelelő dátumokat kell 

rögzítenünk az Utazás ideje me-

zőkbe. 

Ügyeljünk arra, hogy ha az indu-

lás és az érkezés egy napra esik, 

akkor csak a dátumok egyezhetnek meg egymással, az időpontok nem!  

A menetrend hozzáadása a legördítő sávból történik. FONTOS, hogy a felvitt időponthoz ne 

felejtsünk el menetrendet beállítani! 

Az adott közlekedési eszközön levő férőhelyeink számát - a kontingenst – a legalsó, Kontin-

gens sorban adhatjuk meg.  

Az ülésrend mezőben beállíthatjuk, hogy milyen ülésrend tartozik az adott buszhoz. Az ülés-

rend törzsadatként – a Foltnet munkatársai által – kerül feltöltésre. Ha az iroda olyan buszhá-

lót használ, amely nem jelenik meg a legördítő sávban, akkor kérjük az ülésrend mintáját a 

nu3@foltnet.hu címre elküldeni. 

A jobb sarokban található Mentés gombbal elmenthetjük a felvitt 

adatokat. 

Ha a járatok itt megadott paraméterei – indulási napok, létszám, 

menetrend – nem változnak, és több időpontban indul a felvitt 

járat, akkor az adatok gyors feltöltése a Többszörözés gombbal 

megoldható. Itt megadhatjuk a járat ismétlődésének gyakorisá-

gát (rendszeresség) és azt, hogy hány újabb turnust kívánunk 

létrehozni. Itt természetesen figyelni kell arra is, hogy a láncban 

mailto:nu3@foltnet.hu
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az utolsó hazaérkezési időpontban már nem mennek le utasok a busszal, tehát ezt az időpon-

tot ide nem töltjük fel. 

FIGYELEM! Ha minden adatot feltöltöttünk, akkor a navigátoron levő pipával mentsük 

a munkánkat. 

Lehetőség van arra is, hogy egy adott programhoz több buszjáratot rendeljünk, ezeket szintén 

ide a közlekedés kontingensek közé kell feltenni. Tehát ha Pl. Costa Bravara lehet utazni buda-

pesti, illetve szegedi indulással, vagy a budapesti járatra ún. „ráhordó” járatok vannak, akkor a 

többi járatot is ide kell rögzítenünk. 

Ezzel még nem értek véget a járatokkal kapcsolatos teendőink. A járatokat járatcsoportokba 

kell foglalnunk. (Ld. lejjebb!) 

Buszjáratok – körutazás buszhelyeinek rögzítése 

A körutazásokhoz tartozó buszok esetében csak akkor kell a közlekedésez feltölteni a buszo-

kat, ha több megállóban van le- és felszállási lehetőség a körutazásra. Itt nem kell külön oda 

és vissza járatot rögzítenünk, hiszen egyértelmű, hogy aki részt vesz egy körutazáson, az vis--

sza is jön vele. 

Első lépésként töltsük ki a fejlécet, itt adhatjuk meg a járat számát és nevét, valamint az adott 

közlekedési eszköz típusát. A járatszám megadásánál kicsit nehezebb dolgunk van, mint repü-

lőjáratok esetében. Igyekezzünk olyan járatszámot adni – akár kihasználva rendelkezésre álló 

karaktereket –, amelyből következtetni lehet a járatra, illetve ha esetleg több is busz megy, 

akkor arra is. Az elnevezésnél célszerű a körutazásra utalni, amelyhez az adott járat tartozik. 

A járat felvitelekor az aktív pipa alapér-

telmezetten be van jelölve, ezen ne vál-

toztassunk, mert enélkül a felvitt járat 

nem lesz foglalható! 

A Szállítót a korábban már ismertetett 

módon kell feltölteni, tehát a  gomb-

bal belépünk a Szállítókhoz, itt kiválaszt-

juk a megfelelő partnert, vagy hozzáadha-

tunk egy újat is. 

Mivel a járatunkra/-ról több helyen lehet 

fel- és leszállni, tehát be kell jelölni a 

„Megállóhelyenkénti kontingenskezelés” 

opciót.  

Amint ezt már korábban jeleztük, ennek 

csak akkor van szerepe, ha több le- illetve 

felszállóhely van. 

Egy-egy járat rögzítéséhez az összes fül 

adatait meg kell adnunk, tehát tovább kell 

haladnunk a megállóhelyek fülre. 

A megállóhelyeknél rögzítjük a fel- és le-

szállóhelyeket, amelyeket a járat érint. Minimum két „megállót” mindenképpen szükséges fel-

vinni, ez általában az indulási és az érkezési hely, de a körutakhoz tartozó – több le- és felszál-

lóhellyel rendelkező – járatok esetében 

ez egy kicsit másként fest. Itt is figye-

lemmel kell lennünk a megállóhelyek 

sorrendére, de mivel csak kifelé, illetve 

hazafelé menet van lehetőség a le- és 

felszállásra, ezért a külföldi megállóhe-

lyeket a feltöltésnél egyszerűen elhagy-

juk.  

Lássunk erre egy példát: 

Ahogy a képen is látható úgy vittük fel a 

megállókat, ahogyan a busz érinti őket 

kifelé menet, illetve hazafelé jövet.  

Az új megállót a Hozzáadás gomb segít-

ségével vihetjük fel. A legördítő sávok 

adatainak kiválasztásakor érdemes fi-
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gyelni a sorrendre, mert minden mező szűkíti az utána következő sáv keresési tartományát, 

tehát ha országként beállítjuk Magyarországot, akkor a régióknál már csak a magyar régiókat 

láthatjuk, illetve a településeknél a magyar városokat. A repülőtér mezőt természetesen ebben 

az esetben üresen hagyjuk. A találkozás pontos helyét a „Megálló” sorban adhatjuk meg, tehát 

pl. „Hősök tere, Műcsarnok előtti parkoló”, stb.  

TIPP: A legördítő mezők egyben írhatóak is, így ha az ország mezőbe beírjuk, hogy „magy” és 

megnyomjuk a lefelé nyilat a billentyűzeten, akkor a sáv rögtön a Magyarország bejegyzésre 

ugrik. Ugyanígy működik az összes többi mező is. Ha nem tudjuk a régiót, nyugodtan hagyjuk 

ki azt a beállítást, mert a település és az ország alapján mentéskor a program automatikusan 

beazonosítja a megfelelő régiót. 

FIGYELEM! A mezőkbe való beírás után mindig használjuk a lefelé nyíl gombot a bil-

lentyűzeten, mert csak így „ismeri fel” a program a beírt település nevét, és a felvitt adat 

csak így válik menthetővé! Illetve feltétlenül ügyeljünk arra, hogy a megállók feltöltése 

a megfelelő sorrendben történjen, azaz úgy, ahogyan a járat érinti azokat, mert ezek 

módosítására később már nem lesz lehetőségünk, csak új járatként tudjuk rögzíteni 

a nem megfelelő megálló-sorrendű járatot! 

A következő lépés a menetrend feltöltése, egy járathoz akár több menetrendet is definiálha-

tunk, tehát arra is van lehetőség, bár erre a körutaknál valószínűleg nem lesz szükség. 

Célszerű egy „Alapértelmezett me-

netrend”-et feltölteni, ahol a megál-

lókhoz hozzáadhatjuk a találkozás, 

az indulás és érkezés idejét. 

A Hozzáadás gomb megnyomása 

után a Menetrend mezőbe írjuk be 

a menetrend nevét. Ezt célszerű 

úgy megválasztani, hogy az esetle-

ges változás miatt felvitt menetren-

de(ke)t meg tudjuk különböztetni 

egymástól. 

FIGYELEM! A menetrendet csak 

akkor kell elmenteni, ha az ös--

szes megállóhoz tartozó időpon-

tot rögzítettük! 

A menetrend elnevezése után a táblázatban kattintsunk arra a megállóra, ahonnan a járat in-

dul, így a sor elején megjelenik egy fekete nyilacska, amely megmutatja, hogy éppen melyik 

megállóhely adatait szerkesztjük. Az első megállónál – azaz az indulási helynél - csak a talál-

kozás és az indulás időpontját adjuk meg, itt ugyebár az érkezés nem értelmezhető. Ugyanez 

érvényes gyakorlatilag az összes felszállóhelyre, érkezés időpontját csak a leszállóhelyeknél 

értelmezhetünk. 

A közlekedési eszközhöz tartozó indulási dátumokat és létszámokat a kontingens fülön adhat-

juk meg, a körutazásoknál ezt is egy kicsit másként kezeljük: 

Az utazás idejénél írjuk be az indulás és a hazaérkezés pontos dátumát és idejét.  

A menetrend hozzáadása a legördítő sávból történik. FONTOS, hogy a felvitt időponthoz ne 

felejtsünk el menetrendet 

beállítani! 

Az adott közlekedési eszközön 

levő férőhelyeink számát - a 

kontingenst – a legalsó, Kon-

tingens sorban adhatjuk meg.  

Az Ülésrend mezőben beállít-

hatjuk, hogy milyen ülésrend 

tartozik az adott buszhoz. Az 

ülésrend törzsadatként – a 

Foltnet munkatársai által – ke-

rül feltöltésre. Ha az iroda 

olyan buszhálót használ, amely 

nem jelenik meg a legördítő 

sávban, akkor kérjük az ülés-

rend mintáját a nu3@foltnet.hu 

mailto:nu3@foltnet.hu
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címre elküldeni. 

A jobb sarokban található Mentés gombbal elmenthetjük a felvitt adatokat. 

Ha a járatok itt megadott paraméterei – indulási napok, létszám, 

menetrend – nem változnak, és több időpontban indul a felvitt 

járat, akkor az adatok gyors feltöltése a Többszörözés gombbal 

megoldható. Itt megadhatjuk a járat ismétlődésének gyakoriságát 

(rendszeresség) és azt, hogy hány újabb turnust kívánunk létre-

hozni. Itt természetesen figyelni kell arra is, hogy a láncban az 

utolsó hazaérkezési időpontban már nem mennek le utasok a 

busszal, tehát ezt az időpontot ide nem töltjük fel. 

FIGYELEM! Ha minden adatot feltöltöttünk, akkor a navigátoron levő pipával mentsük 

a munkánkat. 

Annak ellenére, hogy a körutazások esetében általában egy járatot kezelünk, még nem ért vé-

get a járatokkal kapcsolatos teendőink. A járatot – akkor is, ha csak egyről van szó – minden-

képpen járatcsoportokba kell foglalnunk. (Ld. lejjebb!) 

Közlekedési csoportok létrehozása 

Szervezés menü /Közlekedési csoportok 

A Felvitel gomb meg-

nyomásával beírhatjuk a járat-

csoport nevét. A Hozzáadás 

gombbal átléphetünk a közle-

kedés képernyőre és a koráb-

ban felvitt járatok közül kivá-

laszthatjuk a csoporthoz tarto-

zókat.    

A Beillesztés gombbal a kivá-

lasztott járatot hozzáadjuk a 

járatcsoporthoz, majd a képer-

nyő alján levő Mentés gomb 

segítségségével a hozzáadott 

adatot rögzítjük. 

Ezt a műveletet annyiszor kell 

megismételni ahány járatot a 

csoportba kívánunk tenni.  

Ha minden járatot feltöltöttünk, akkor a navigátoron levő pipával mentsük a mun-

kánkat. 
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PROGRAMOK RÖGZÍTÉSE 

Szervezés/Programok menüpont 

A saját szervezésű és a 

bizományosként átvett 

utakat vihetjük fel a 

Programok menüpont 

alá. 

A Programok ablakban 

fa szerkezetben láthat-

juk a katalógusokat. 

A navigátoron levő Fel-

vitel gomb megnyomá-

sa után írjuk be a Név 

mezőbe a program ne-

vét. 

Ez jelenik majd meg a 

foglalásoknál, tehát fi-

gyelni kell rá, hogy 

visszakereshető, és 

megkülönböztethető 

legyen a többitől. 

Kód: a program kódja, maximálisan 7 karakter. FIGYELEM! Ez egyben a pozíciószám része 

is (lehet).  

A  gomb lenyomásával programkódot generálhatunk, ebben az esetben a NU3 program egy 

számsort ajánl fel kódként, amelyet az egymás után felvitt programjainkhoz külön-külön hoz-

hatunk létre. FIGYELEM! A kódok generálása csak abban az esetben működik, ha ko-

rábban nem adtunk meg  karaktereket (betűket) programkódként!  

Programtípus: a programtípus kiválasztásával határozzuk meg, hogy milyen szolgáltatástípu-

sokat lehet az adott úthoz hozzárendelni. (a szolgáltatástípusokat lásd a Szolgáltatások és árak 

képernyő feltöltésénél szereplő táblázatban).  

Lássuk ezt táblázatban, a választható szolgáltatástípusokat -el jelöltük: 

Szolgálta-

tástípus 
Belföld Beutazás Kiutazás 

Konferencia 

/ Rendez-

vény 

Külföldről - 

külföldre 

utazás 

Szállás + 

közlekedés -   -  

Szállás    
  

Közlekedés -   -  

Részvételi 

díj 
   

  

Egyéb      

Fakultatív 

program 
     

Biztosítás -   -  

Ellátás    
  

Katalógus és referens: kiválaszthatóak a legördítő mezőkből, az itt kiválasztott katalógus alá 

kerül be mentéskor a program. 
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Aktív: a mező bepipálása esetén az adott program foglalható, alapértelmezettként ez a mező a 

felvitelkor be van pipálva.  

Turnusos: azoknál az utaknál kell ezt a jelölést alkalmazni, melyeknél turnusok vannak megál-

lapítva, azaz a szállás nem folyamatosan és tetszőleges időpontban – hanem intervallumban – 

foglalható, valamint az árak is adott turnusra vannak megállapítva. Tehát ezt a beállítást a 

körutazásoknál is be kell pipálni. 

Több turnus foglalás: abban az esetben kell ez a beállítás, ha az adott úton több turnust is le 

lehet foglalni egymás után, azaz lehetőség van pl. két-, három, illetve többhetes foglalásra is. 

Nem értelmezhető a beállítás olyan programok esetében, ahol a turnusok nem közvetlenül 

egymás után következnek, pl. körutak esetében. 

Körutazás: ez csak a körutazások esetén pipálandó. 

Célország(ok): kiválasztjuk az országo(kat)t, majd a Hozzáadás gombbal beillesztjük a célor-

szág(ok) közé. FIGYELEM, legalább egy ország kiválasztása kötelező! Ha körutat viszünk 

fel, akkor elsőként azt az országot emeljük be, ahol a legtöbb vendégéjszakát tölti el a cso-

port. 

Programleírás: ide írhatjuk a programra vonatkozó információkat. CTRL+V gombbal több olda-

las szöveget is beilleszthetünk Word dokumentumból, mely később a foglaláshoz tartozó, 

többoldalas „Program információ” nyomtatványon megjelenik. Ügyeljünk arra, hogy ez az 

egész programra általánosságban érvényes 

információkat tartalmazza! 

Egyéb info: beírhatjuk, milyen további szolgálta-

tásokat ad a program, amelyeket tartalmaz a 

program ára. Pl. magyar nyelvű idegenvezetés. 

Ugyanaz érvényes, mint a programleírásnál, te-

hát az adott programra vonatkozó általános in-

formációkat közöljünk, melyek az utazási szer-

ződésen megjelen(het)nek. 

Ha minden adatot feltöltöttünk, akkor a na-

vigátoron levő pipával mentsük a munkán-

kat.  

Szolgáltatások és árak feltöltése  

Ezzel rögzítettük a programot, a Szolgáltatások és árak gomb megnyomásával feltölthetjük a 

programhoz tartozó szolgáltatásokat. 

Megnevezés: a szolgálta-

tás neve, ügyeljünk rá, 

hogy lehetőleg jól értel-

mezhető elnevezése le-

gyen.  

A foglaláson a szolgáltatás 

neve a megjelölt mezők 

tartalmából áll össze. 

Tehát a szállás nevét, a 

szoba típusát valamint tu-

lajdonságát - ha az adott 

szolgáltatáshoz szállást 

rendelünk – tartalmazza. 

A foglaláson, illetve a 

nyomtatványokon ezt az 

elnevezést automatikusan 

felhozza a program. Így a 

szobatípust a megneve-

zésben csak akkor kell 

megjelölnünk, ha olyan 

szolgáltatást rögzítünk, amelynek a szálláshelyét nem vittük fel a szállások közé. 
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Lássunk erre egy példát a könnyebb érthetőség kedvéért. Ezt láthatjuk a szolgáltatás feltölté-

sénél: 

A körutazáshoz rendelt hotelben van két-

ágyas szoba, melyhez árat viszünk fel. A 

szállodát feltettük a szállásokhoz kétágyas 

„pótágyazható” tulajdonsággal rendelkező 

szobával (esetleg kontingenssel). Tehát a 

megnevezésben a szobatípust és tulajdon-

ságot már nem kell közölnünk, így oda akár 

azt is beírhatjuk, hogy részvételi díj, vagy 

felnőtt ár stb.  

Ekkor a foglaláson a megnevezés mezőben a 

következő lesz:  

Ha viszont a szállodát nem rögzítettük a 

szállásoknál, akkor a megnevezésben kell 

közölnünk a fenti adatokat. Tehát a megne-

vezés ebben az esetben lehet pl. Hotel Kanin 

– 2 ágyas szoba felnőtt ár. 

Nézzük tovább a mezőket: 

Idegennév: itt megadhatjuk a szolgáltatás 

idegennyelvű megnevezését, amelyet ké-

sőbb az idegennyelvű utaslistán illetve a 

voucheren látni szeretnénk. 

Számlaelem, ill. típus mezőknél: legördítő-

sávból választhatunk, de a programban álta-

lában be van állítva egy alapértelmezett 

számlaelem. A számlaelem hozzárendelésé-

vel határozzuk meg, hogy az adott szolgáltatás milyen áfakörbe tartozik, hogyan számlázandó.  

A számlaelemeket az Eszköz menü – Pénzügy – Számlaelem menüpontban lehet (kell!) feltöl-

teni. Tehát itt döntjük el, hogy a szolgáltatásokról később milyen jellegű számlát szeretnénk 

kiállítani. Az utazási irodákban leggyakrabban az utazásszervezési szolgáltatásról kiállított - 

korábban csomagosnak nevezett - számla kiállítása jellemző (kivéve a jutalékszámla, ami 27% 

ÁFÁ-t tartalmaz) amely a különleges adózásra vonatkozó feltételek szerint hozza az ÁFA ös--

szegét.  

A NU3 tartalmaz egy számlaelemekre vonatkozó alapfeltöltést, de ez nem feltétlenül felel meg 

minden egyes iroda számára, ezért ezt érdemes az iroda könyvelőjével közösen áttekinteni, és 

szükség esetén módosítani azt.  

Néhány hasznos tudnivaló az ÁFA törvénnyel kapcsolatban (kivonat): 

APEH Tájékoztató az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabá-

lyokról 

2007.12.18.  

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: új áfatör-

vény) XV. fejezete rendezi az utazásszervezési szolgáltatás nyújtására vonatkozó különle-

ges áfa-szabályokat.  

Az árrés-adózás alá eső utazásszervezési szolgáltatást 2008. január 1-től már nem csak 

utazási iroda, hanem minden olyan adóalany nyújtja, aki (amely) saját nevében utasnak 

nyújt olyan szolgáltatást, amelynek teljesítéséhez saját nevében, de az utas javára meg-

rendelten, más adóalany vagy adóalanyok által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékérté-

kesítés (így különösen: személyszállítás, szálláshely-szolgáltatás, ellátás, és idegenveze-

tés) szükséges. A korábbiakkal ellentétben az utazásszervezési árrés-adózás már 

nem csak utazási csomagra vonatkozóan alkalmazandó, hanem bármely – akár 

egy komponensű – olyan szolgáltatásra is, amelyet utazásszervező nyújt utas-

nak, ideértve a 24 órát meg nem haladó utazásszervezési szolgáltatást, illetve az 

olyan szolgáltatást is, amely éjszakai szálláshelyadást nem tartalmaz.   

Az utazásszervezési tevékenység esetén az adóalap az utazásszervező árrése, amely az 

utas által térítendő összegnek és az utazásszervező adóalany által más adóalanytól igény-



 17 

bevett szolgáltatás adót is tartalmazó összegének a különbözete. Adózás értelemszerűen 

csak pozitív árrés esetén merülhet föl, azaz, ha az árrés negatív, akkor árrésként nulla 

összeget kell figyelembe venni, így ekkor adófizetési kötelezettség nem keletkezik.  

Tekintettel arra, hogy az új áfatörvénynek nincsen olyan – az általános szabályoktól eltérő 

– rendelkezése, amely szerint az utas felé kiállított számlán az utazásszervező nem tün-

tethet föl adómértéket és adóösszeget, így 2008. január 1-től az utazásszervező a 

számlázás során az általános szabályok szerint köteles eljárni, azaz a számlában 

az adóalapot (tehát az árrést) és az arra jutó áthárított adó összegét is föl kell 

tüntetnie. Az utas az utazásszervező adóalany által áthárított adót előzetesen felszámí-

tott adóként veheti figyelembe, így amennyiben az adólevonás feltételei fennállnak, akkor 

levonható adóként kezelheti. Fontos szabály ugyanakkor, hogy az utazásszervező nem jo-

gosult a más adóalanyoktól igénybevett szolgáltatások árában foglalt áfa levonására az új 

áfatörvény 212. §-a alapján. 

Ha előlegfizetés történik, akkor az előleget úgy kell tekinteni, mint amely az utazásszerve-

ző által számított árréshez viszonyítottan az adó arányos összegét is tartalmazza.  

2008. január 1-től kezdődően továbbra is adómentes az utazásszervező által nyúj-

tott azon utazásszervezési szolgáltatás, amely a Közösség területén kívül, tehát 

harmadik országban teljesül.  

FIGYELEM! Később a foglalásoknál, ha kiválasztunk egy - különleges adózás alá eső - utazás-

szervezési szolgáltatást és egy tételes adózás alá eső szolgáltatást is, úgy a program a külön-

leges adózás alá esőt – a csomagost - fogja magasabb értékkel bírónak tekinteni, így vég-

eredményben egy árrés ÁFÁ-t tartalmazó - csomagos - számlát fog kiállítani az összes tételről. 

De két vagy több tételes adózás alá eső szolgáltatás kiválasztása esetén továbbra is „normál” 

– nem árrés ÁFÁ-s – számlát fog kiállítani. 

Típus: itt választhatjuk meg a felvitt 

szolgáltatás típusát, ez a beállítás 

határozza meg, hogy a szolgáltatás 

fülön milyen paramétereket kell kö-

telezően kitöltenünk. 

 

 

 

Az egyszerűség kedvéért a szolgáltatás típusokhoz kapcsolódó beállításokat egy táblázatban 

összegezzük. Így jobban áttekinthető, hogy melyik típus esetén milyen mezőket kell kötelező-

en kitöltenünk. A táblázat aljában látható, hogy az adott szolgáltatástípushoz milyen alapbeál-

lítás tartozik az útlemondás, illetve a számlázandóság tekintetében. A szolgáltatástípus kivá-

lasztásakor az alsó sorokban látható beállítások jelennek meg, de természetesen ezek igény 

szerint módosíthatóak. 

 beállítható, de nem kötelező   kötelező beállítani nem állítható be 
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Útlemondás alapja Igen Igen Igen Igen Igen Nem Igen Nem 

Számlázandó Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Nem 

* A Részvételi díj egy speciális típus, amelynél tetszőlegesen megválaszthatjuk, hogy milyen 

paramétereket adunk meg. Nem kell mindent kitölteni, de vagy a szállító, vagy a szállás, vagy 

a közlekedés meghatározása kötelező. Ezen kívül megadhatóak ezek bármilyen kombinációi is. 

FONTOS még, hogy a részvételi díj az egyetlen szolgáltatástípus, amelynél a szállás 

és a közlekedés kontingens kezelése mellett a létszámkezelést is használni lehet! 

A táblázat adatait természetesen nem kell fejből tudni, ez csak egy áttekintés, a szolgáltatás 

mentésekor a program úgyis figyelmeztet arra, hogy melyik kötelező mezőket nem állítottuk 

be. Amíg ezt nem pótoltuk, addig nem engedi elmenteni a munkánkat. 

Nézzünk rá még egyszer a szolgáltatás képernyőre és tekintsük át részletesen a kitöltendő 

mezőket: 

Idegennév: itt adhatjuk meg a 

szolgáltatás idegennyelvű el-

nevezését, amely a voucheren 

is szerepel. 

Szállító: a  gombbal belép-

ünk a Szállító adatbázisba és 

kiválasztjuk az adott szállás-

helyhez tartozó Szállítót, vagy 

hozzáadhatunk egy újat is. 

A programban meglévő Szállí-

tók közül a navigátoron talál-

ható Beszúrás gombbal illeszt-

hetjük be a kiválasztott ada-

tot. 

Szállás: ide beszúrhatjuk a 

megfelelő, korábban felvitt, 

szálláshelyet. A  gombbal 

átlépünk a Szállás képernyő-

re, itt kikeressük a megfelelő 

szállást, majd a navigátoron levő Beszúrás gombbal beillesztjük. 

Szobatípus: a szállás mezőbe beszúrt szálláshelyhez tartozó szobatípusokat választhatjuk ki a 

legördítő sávból.  

Ha elmulasztottunk a szálláshoz szobatípusokat rendelni, akkor itt még pótolhatjuk:  A szállás 

mező  gombjával lépjünk át a Szállás adatbázisba és a szálláskontingens felvitelénél leírtak 

szerint adjunk a kiválasztott szálláshelyhez szobatípusokat. 

Ellátás: törzsadat, legördítő sávból választható. 

Közlekedés: csak akkor használható ez a funkció, amikor közlekedés is tartozik a szálláshoz. A 

legördítő sávban a felvitt közlekedési csoportok (nem a járatok!!!) között válogathatunk. 

A képernyő középső részében található Kötelező csoporttal kapcsolatos mezők beállításai jelen-

leg nem működnek, ezeknek a beállításait és funkcióit ne használjuk. 

Lássuk a képernyő alján található pipálási lehetőségeket: 

Útlemondás alapja: a szolgáltatástípusok táblázatában összefoglalt szolgáltatásoknál ez alapér-

telmezettként be van pipálva. Ha az adott szolgáltatás beletartozik az útlemondási biztosítás 

kiszámításának alapjául szolgáló összegbe, akkor itt bent hagyhatjuk a pipát. Ha nem számít 

bele, akkor vegyük ki! 

FIGYELEM! Az útlemondás pipa azonban önmagában még nem elég az útlemondási 

biztosítás foglalásoknál történő kezeléséhez! A NU3 program Eszköz menü – Rendszer-

adatok - Központ – Pénzügy fülén kell további beállításokat megtenni. (Ezeket a beállításokat 

egy külön leírásban részletezzük). 

Számlázandó: a szolgáltatástípusok táblázatában összefoglalt szolgáltatásoknál ez alapértel-

mezettként be van pipálva, a többi szolgáltatás esetében a felhasználó maga döntheti el, hogy 

az utazási iroda saját nevében nem számlázható szolgáltatások esetében – pl. biztosítás – a 

pipát mégis beállítja-e. 
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Ha az összes mezőt megfelelően kitöltöttük, akkor tovább léphetünk az Árak fülre, eközben 

nem szükséges menteni. 

Egy szolgáltatást elmenthetünk árak nélkül is, és az árfelvitelt a későbbiek folyamán pótolhat-

juk. FIGYELEM! A rögzített adatok mentése csak a navigátoron lévő Mentés gombbal 

történik meg! Amíg ezt nem nyomtuk le, addig az adatok nem tárolódnak el a rendszerben.  

Az adott szolgáltatáshoz tartozó árakat a 

Hozzáadás gomb megnyomásával kezd-

hetjük rögzíteni. 

Ha egy szolgáltatáshoz több ár is tartozik 

- akár azért, mert több turnus van, akár 

azért mert van pl. gyermekár, pótágy ár, 

stb. -, akkor minden újabb ár felvitelét a 

Hozzáadás gomb megnyomásával kezd-

hetjük meg. Először mindig a szolgáltatás 

alapárát kell rögzítenünk, és utána kö-

vetkezhet a gyermekár, gyermekked-

vezmény, felárak stb.  

Időszak: ide azt az időintervallumot írjuk 

be, amelyre a feltöltendő ár érvényes 

lesz.  

FIGYELEM! A turnusos utaknál a kon-

tingenshez kapcsolódó árakat hetek-

re (vagy a turnusoknak megfelelő 

időszakokra) bontva kell feltenni! 

Ha több turnus van azonos áron, akkor a 

Többszörözés gombot használva könnyít-

hetjük az adatfeltöltést (ennek módját a 

későbbiekben részletesen leírjuk). 

Ha olyan szolgáltatást rögzítünk, amely-

hez nem tartozik szálláskontingens – pl. 

felár, gyermekkedvezmény, gyermekár, 

fakultatív program, reptéri illeték, közle-

kedés - akkor itt a turnusoktól független, nagyobb idő-intervallumot is megadhatunk.  

Lássunk erre egy példát a könnyebb érthetőség kedvéért: Ha a gyermekkedvezmény egész 

szezonban 40%, akkor itt az első indulástól, az utolsó érkezésig tartó intervallumot adjuk meg. 

A felnőtt árat viszont, ami heti turnusokra értendő, külön visszük fel minden heti dátumra 

(hozzáadás egyenként vagy többszörözés). 

Szabály: az összes árat egy-egy szabálycsoportba soroltuk, ezt legördítő sávból lehet kiválasz-

tani, a választott csoporttól függ, hogy a képernyő alján milyen mezők fognak megjelenni. 

 

Ártípus ALAPÁR 

Meghatározása Alapszolgáltatás ára összegszerűen meghatározva 

A legördítő sáv-

ból kiválasztható 

– Alapár 

– Pótágy ár 

– Gyermekár 

– Gyermekár főágyon vagy pótágyon 

– Gyermekár szülővel egy ágyban 

– Gyermekár főágyon 1 vagy 2 felnőttel 

– Gyermekár pótágyon 1 vagy 2 felnőttel 

– 1. vagy 2. gyermekár főágyon 1 felnőttel 

– 1. vagy 2. gyermekár főágyon 2 felnőttel 

– 1. vagy 2. gyermekár pótágyon 2 felnőttel 

– … 

Ártípus ÁRKEDVEZMÉNY 
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Meghatározása Az alapár valahány %-ában meghatározott árcsökkentés 

A legördítő sáv-

ból kiválasztható 

– Pótágy kedvezmény 

– Árkedvezmény 

– Gyermekkedvezmény 

– Gyermekkedvezmény főágyon vagy pótágyon 

– Gyermekkedvezmény szülővel egy ágyban 

– Gyermekkedvezmény főágyon 1 vagy 2 felnőttel 

– Gyermekkedvezmény pótágyon 1 vagy 2 felnőttel 

– 1. vagy 2. gyermekkedvezmény főágyon 1 felnőttel 

– 1. vagy 2. gyermekkedvezmény főágyon 2 felnőttel 

– 1. vagy 2. gyermekkedvezmény pótágyon 2 felnőttel 

– … 

Ártípus FELÁR 

Meghatározása Összegszerűen, vagy az alapár valahány %-ában meghatározott felár 

A legördítő sáv-

ból kiválasztható 

– Felár (%) 

– Felár 

Ártípus SZABÁLY 

Meghatározása 
Az ár / szolgáltatás kezelésére vonatkozó szabály (nem működő funk-

ció) 

A legördítő sáv-

ból kiválasztható 

– Indulási nap(ok) 

– Időtartam 

– x nap = y nap 

Nézzük sorban a lehetőségeket! 

Alapár 

Ha az Alapár szabályt választjuk, ak-

kor a következő mezőket kell kitölte-

nünk: 

Megnevezés: ide az alapár megneve-

zést kiegészítő megjegyzést írhatunk 

be, ami a foglaláson is megjelenik. 

Eladási ár: ez ugyebár nem szorul 

magyarázatra, beállíthat-

juk az eladási ár valuta-

nemét is. FIGYELEM, na-

gyon fontos! A foglalást 

csak abban a valuta-

nemben tudjuk kiszám-

lázni, amelyikben az el-

adási árakat felvettük! 

Az utolsó mezőben meghatározhatjuk 

az adott ár mennyiségi egységét. 

FONTOS! Erre a beállításra nagyon 

figyeljünk oda, mert a hibás beál-

lítás komoly gondokat okozhat a foglalás létrehozásakor! 

A szolgáltatások esetében leggyakrabban a fő / turnus beállítást használjuk. A biztosításoknál 

pedig a fő / nap beállítást, amennyiben napra lebontva van megadva az ár. 

Nézzük melyik beállítás mit jelent, és milyen következményei vannak a foglaláson: 

 beállítható  

 a program automatikusan számolja a felvitt dátum alapján  

nem állítható be 
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Mennyisé-

gi egység 
Milyen szolgáltatásnál alkalmazandó? 

Foglaláson ál-

lítható érték 

 

fő 
Személyenként értendő szolgáltatások, melyek az időtar-

tamtól függetlenek, pl. fakultatív program    

fő / éj 
Személyenként, éjszakánkét értendő szolgáltatások, pl. 

szállásár éjszakánként, személyenként 
*

   

fő / nap Személyenként napokra értendő (és kérhető) szolgáltatások    

fő /  

turnus 
Személyenként az adott turnus időtartamára értendő ár 

*
   

db Időtartamtól és létszámtól független szolgáltatás    

db / éj 
Szálláshelyenként értendő szolgáltatás, apartman- vagy 

szobaár éjszakánként 
*

   

db / nap 
Létszámtól független, napokra értendő szolgáltatás, pl. ke-

rékpárbérlés 
   

db /  

turnus 

Apartman- vagy szobaár az adott turnus időtartamára a fé-

rőhelyeknek megfelelő létszámú főre 
*

   


*

FIGYELEM! Csak akkor lehet a szoba darabszámát módosítani, ha a szolgáltatás 

típusaként szállást jelölünk meg, ebből következően a szálláshelynek szerepelnie kell a 

Szervezés menü – Szállások adatbázisban szobatípussal, akkor is, ha a szobákhoz nem (!) tar-

tozik kontingens. 

Bruttó árrés: alapértelmezetten % érték, de ha a % mezőből kivesszük a pipát, akkor összeg-

szerűen is megadhatjuk. Az Eszköz menüben beállítható az értéke. FIGYELEM! Ha a kis 

pötty a bekerülési árnál van, akkor ezt nem lehet állítani, mert olyankor a program 

automatikusan kiszámítja az árrést az eladási és a bekerülési ár különbözetéből! 

Áfa: a program automatikusan kiszámolja a megadott eladási ár, a beállított számlaelem 

és/vagy a bekerülési ár alapján. 

Nettó ár: a nettó ár alatt az ÁFA nélküli árat értjük.  

Bekerülési ár / Árfolyam: megadhatjuk az adott szolgáltatás bekerülési árát, a megfelelő valu-

tanemmel és mennyiségi egységgel és a kalkulált árfolyammal. 

Jutaléksáv: itt megadhatjuk a szolgáltatáshoz tartozó jutaléksávot (a jutaléksávok beállítását 

lásd az Eszköz menünél), amelyet a partnereknél is be kell állítanunk, ahhoz, hogy a program 

kezelje (lásd partner) 

Jutalék össz.: ez a mező csak akkor aktív, ha lent a % mezőből ki van véve a pipa, ekkor itt 

lehet meghatározni, a jutalék összegét. 

Jutalék %: a jutalékot % értékben lehet megadni. 

FIGYELEM! Feltétlenül ügyeljünk arra, hogy egy szolgáltatáson egy időpontra (tur-

nusra) csak egy alapárat lehet felvinni! 

Ha minden adatot feltöltöttünk, akkor az Árak fül alján található Men-

tés gombbal menthetjük el az adott árat. 

Ha több turnusunk van, akkor a Többszörözés gomb segítségével 

könnyen és gyorsan létrehozhatjuk a további turnusokat. A gomb le-

nyomásakor megjelenő képernyőn be kell állítanunk, hogy az adott 

turnus hány naponta ismétlődik és hány alkalmat kívánunk létrehoz-

ni. 

Ha beírtuk a megfelelő számokat, akkor az OK gomb lenyomása után a program létrehozza a 

megfelelő számú turnust, a többszörözöttel azonos paraméterekkel! 

TIPP: Ha többféle árunk van a szezonoktól függően, akkor a felvitt árat mindig csak eggyel 

több turnusra többszörözzük, mint ameddig érvényes és az utolsónak létrehozott turnus árát 

módosítsuk, majd azt többszörözzük ismét a megfelelő számban. Tehát ha 10 turnusunk van, 
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és az első 3 turnus előszezon, akkor hozzuk létre az első turnust, majd azt többszörözzük, 

úgy, hogy a turnusok számánál 3-at adjunk meg, így 3 turnus jön létre. Az utolsó dátumát 

módosítsuk a főszezoni árra, majd azt többszörözzük ismét a megfelelő számban. 

FIGYELEM! A rögzített adatok –szolgáltatások, árak - mentése csak a navigátoron lé-

vő Mentés gombbal történik meg! Amíg ezt nem nyomtuk le, addig az adatok nem tárolód-

nak el a rendszerben, tehát ha felvittük az összes árat, mentsük a munkánkat! 

Ha az alapárakat felvittük, akkor kezdhetjük a kedvezmények, felárak felvitelét! Ekkor a Hoz-

záadás gomb megnyomása után a Szabály mezőben kell a különböző ártípusokat beállítanunk. 

Lássuk milyen lehetőségek közül választhatunk:  

Gyermekár 

Ha szabályként gyermekárat állítunk be, 

akkor kisebb eltérésekkel az alapárral 

azonos mezőkkel találkozhatunk.  

Az alapárnál megismertekhez képest újak 

a gyerekárnál a korhatár megadására 

szolgáló mezők. Itt jelölhetjük meg, hogy 

a felvitt gyermekár milyen korhatárok kö-

zött érvényes. FIGYELEM! A korhatáro-

kat a megnevezés mezőben is rögzít-

sük, mert csak így jelenik meg a fog-

laláson! 

Egy szolgáltatáshoz több gyermekárat is 

felvihetünk, tehát ha pl. külön árunk van 

6 éves korig és a 6-12 éves korig, akkor 

mindkét gyermekárat felvihetjük külön-

külön. 

FIGYELEM! Ügyeljünk rá, hogy a gyer-

mekárból többféle is kiválasztható, tehát 

ha számít a foglalásnál, hogy a gyermek 

fő- vagy pótágyon kapja a megadott árat, 

illetve az, hogy hány felnőttel együtt, ak-

kor az ennek megfelelőt válasszuk ki a legördítő sávból! Pl. Gyermekár főágyon; Gyermekár 

pótágyon; Gyermekár szülővel egy ágyban; Gyermekár főágyon 1 felnőttel; Gyermekár pót-

ágyon 2 felnőttel; stb. 

Felár / Kedvezmény 

A felár szabályt kiválasztva már lényegesen ke-

vesebb választási lehetőségünk van.  

FIGYELEM! Felárat csak úgy vihetünk fel, ha 

az adott szolgáltatáshoz már alapárat fel-

vittünk! Ennek az az oka, hogy a felárat %-ban 

adjuk meg, és a program a megadott % érték és 

az alapár alapján számítja ki az eladási árat (ez a 

Szervezésben nem látható, pontosabban 0 érté-

ket vesz fel, de ha az adott szolgáltatást a fogla-

lásnál kiválasztjuk, akkor ott már a jó értékek 

szerepelnek). FONTOS! A % mezőbe a felár 

mértékét írjuk be, tehát ha az egyágyas felár 

40% egész szezonban, akkor ide is a 40%-ot ír-

juk be! Emellett a Megnevezés mezőben rög-

zítsük, hogy milyen felárról (pl. tengerre néző 

szoba felára) van szó, mert csak így jelenik 

majd meg a foglaláson! 
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Az árkedvezmény szabály kiválasz-

tásakor a felár szabályéval meg-

egyező képernyőt hozza be a prog-

ram.  

FIGYELEM! Árkedvezményt szin-

tén csak úgy vihetünk fel, ha az 

adott szolgáltatáshoz már alap-

árat felvittünk! Ennek az az oka, 

hogy az árkedvezményt %-ban ad-

juk meg, és a program a megadott 

% érték és az alapár alapján számít-

ja ki az eladási árat (ez a Szerve-

zésben nem látható, pontosabban 0 

értéket vesz fel, de ha az adott 

szolgáltatást a foglalásnál kiválaszt-

juk, akkor ott már a jó értékek sze-

repelnek). A % mezőbe a kedvez-

mény mértékét írjuk be! 

FIGYELEM! A megnevezés mező-

ben rögzítsük, hogy milyen ked-

vezményről (pl. tengertől távoli 

apartman árkedvezménye) van szó, 

mert csak így jelenik majd meg 

a foglaláson! 

A gyermekkedvezmény szabály megjelölése-

kor hasonló képernyőre jutunk, mit az árked-

vezménynél. Egyetlen különbség, hogy itt 

megadhatjuk a kedvezménnyel kapcsolatos 

korhatárokat is. FIGYELEM! A korhatáro-

kat a Megnevezés mezőben is rögzítsük, 

mert csak így jelenik meg a foglaláson! 

Gyermekkedvezményt, akárcsak a ko-

rábbi szabályoknál láttuk, csak úgy vihe-

tünk fel, ha az adott szolgáltatáshoz már 

alapárat felvittünk.  

Ennek, akárcsak a korábbiaknál az az oka, 

hogy a kedvezményt %-ban adjuk meg, és a 

program a megadott % érték és az alapár 

alapján számítja ki az eladási árat (ez a 

Szervezésben nem látható, pontosabban 0 értéket vesz fel, de ha az adott szolgáltatást a fog-

lalásnál kiválasztjuk, akkor ott már a jó értékek szerepelnek). A % mezőbe a kedvezmény 

mértékét írjuk be, tehát ha az alapár 70%-a fizetendő a gyermekre, akkor a kedvezmény mér-

téke 30%, akkor ide is a 30%-ot írjuk be! 

Egyéb árszabályok 

A többi kiválasztható ártípus - indulási nap(ok), időtartam, x nap = y nap – jelenleg kiválaszt-

hatóak ugyan a legördítő sávból, de nem működő funkciók. 

FIGYELEM! A rögzített adatok –szolgáltatások, árak - mentése csak a navigátoron lévő  

gombbal történik meg! Amíg ezt nem nyomtuk le, addig az adatok nem tárolódnak el a rend-

szerben, tehát ha felvittük az összes árat, mentsük a munkánkat! 
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Lássuk, hogy néz ki egy teljesen feltöltött szolgáltatás: 

 

LÉTSZÁMKEZELÉS A NU3 SZERVEZÉSBEN 

Egyes szolgáltatás típusoknál – részvételi díj, fakultatív, egyéb – lehetőség van arra, hogy lét-

számkorlátozást érvényesítsünk a fogla-

láson, anélkül vagy amellett, hogy szál-

lás- vagy közlekedéskontingenst kezel-

tetünk.  

Ez a lehetőség a következő esetekben 

nem működik: 

1) ha az adott programon megálló-

helyeket (is) szeretnénk kezel-

tetni,  

2) ha az adott programhoz több kü-

lönböző busz- vagy repülőjárat is 

tartozik, 

3) ha egy programon több buszt is 

akarunk indítani, és mindegyik-

nél kezelni szeretnénk az ülés-

rendet. 

4) ha több programhoz is szeretnénk alkalmazni ugyanazt a kontingenst (ez a szállás ese-

tében is érvényes). 

Ilyenkor mindenképpen a közlekedés kontingenssel kell dolgoznunk. 
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De lássuk azokat az eseteket, amikor ez működik 

FIGYELEM! A létszámkezelés használatához először fel kell vinnünk a programot, 

amelynek valamelyik szolgáltatásán - szolgáltatásain – a létszámot kezeltetni sze-

retnénk! 

Létszámkezelés körutazás közlekedésénél 

Körutazásokon mind a busz-, mind a repülőhelyek tekintetében élhetünk a lehetőséggel, hogy 

nem a közlekedés kontingens nyilvántartásban, hanem a létszámkezelés használatával korlá-

tozzuk az egy programra felvehető utasok számát. 

A Szervezés menü Létszámkontingens menüpontjába lépünk. 

Először a Megnevezést kell megadnunk. Erre vonatkozólag nincs semmilyen megkötés, az a 

fontos, hogy számunkra egyértelmű legyen. A nyomtatványokon ez nem jelenik meg, csak a 

szolgáltatások rögzítésekor használjuk. 

Ezt követően ki kell választanunk a programok közül azt, amelyiken ezt a létszám-korlátot 

használni szeretnénk. Egy létszámkontingenst csak egy programhoz rendelhetünk hozzá, de 

egy programhoz többféle létszámkontingens is tartozhat. 

A következő lépés az időpontok és a létszámok megadása, a Hozzáadás gomb megnyomásával 

szerkeszthetővé válik a képernyő alsóbb része is. 

Az Utazás idejéhez ugyanazt az időszakot kell 

felvinnünk, mint amit a szolgáltatások árai-

nak rögzítésekor alkalmazunk. Tehát 8 napos 

turnusoknál 8 napot, 10 napos turnusoknál 

10 napot és így tovább… Intervallumos 

áraknál ez az opció nem alkalmazható! 

A Létszám mezőben adjuk meg a lét-

számkorlátot. A Foglalt mezőben a program 

automatikusan számolja a lefoglalt helyeket. 

Lent, az Ülésrend mezőben a legördítő sávból 

kiválaszthatjuk a megfelelő buszt. Ha repü-

lőhelyekről van szó, úgy ebben a mezőben 

hagyjuk az –üres- beállítást. 

Az adatokat a Mentés gombbal rögzítsük! 

Újabb időpontot a Hozzáadás gombbal vihe-

tünk fel, illetve használhatjuk a Többszörözés gombot is, amennyiben az időpont kivételével 

változatlanok az adatok. A létszámkontingensek rögzítése után a navigátoron levő Mentés 

gombbal mentsük el a munkánkat! 

Létszámkezelés fakultatív programok esetében 

A fakultatív programok esetében is lehetőségünk van a létszámkontingens használatára. Ekkor 

gyakorlatilag ugyanúgy járunk el, ahogy a körutas közlekedés esetében, azzal a különbséggel, 

hogy az Ülésrend mezőt mindenképpen üresen kell hagynunk. 

FIGYELEM! Mindenképpen ügyeljünk arra, hogy a fakultatív program létszámkezeléséhez 

felvitt időpontokat akkor is turnusban kell felvinnünk, ha a fakultatív program csak 

egy, meghatározott napon megy! 

Lássunk erre egy példát: 

Van egy paraliai (görög) utunk, ahol szombatonként van a turnusváltás, és tartozik hozzá né-

hány választható fakultatív program is. Kedden lehet menni pl. Szalonikibe, szerdán a Mete-

orákhoz, stb. 

Az árakat természetesen turnusra adjuk majd meg: 2017.06.13.-20. 49.900,- Ft / fő / turnus 

A fakultatív programok feltöltésénél, mind a Szolgáltatások és árakban, mind pedig a Létszám-

kezelésnél ugyanezt az időszakot kell megadnunk. 

NAGYON FONTOS! A létszámkontingensnél megadott időszaknak meg kell egyeznie a 

Szolgáltatások és áraknál megadott időszakkal, különben a szolgáltatás nem lesz 

foglalható! 

Létszámkezelés egyéb lehetőségei 

A létszámkezelést alkalmazhatjuk a többi kontingenskezelési lehetőséggel együtt is. Tehát en-

nek segítségével lehet korlátozni például az egy turnuson eladható 2 hetes repülőjegyek szá-

mát. Ebben az esetben a szolgáltatás típusaként a „részvételi díjat” válasszuk!  
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Létszámkezelés használata a szolgáltatásoknál 

A létszámkezelést tartalmazó szolgáltatás felvi-

telét ugyanúgy kezdjük meg, mintha egy „nor-

mál” szolgáltatást vinnénk fel, tehát belépünk a 

Szervezés menü – Programokba, és a progra-

mon a Szolgáltatások és árak gomb lenyomá-

sával belépünk a szolgáltatásokhoz. 

Emlékeztetőül: 

A létszámkezelés opció csak a következő szol-

gáltatástípusoknál használható: 

- részvételi díj, 

- fakultatív, 

- egyéb. 

A többi típusnál ez a mező nem állítható. 


