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Portfólió

PTSS komplex rendszer

• Technology - hálózat tervezés,
menetrend szerkesztés

• Office - erőforrás menedzsment, elszámolás
• VEMO - forgalomirányítás
• PAX - utastájékoztatás
• FARE - értékesítési rendszer

A közösségi közlekedésben érintett valamilyen ITS 
rendszerrel rendelkező járművek közel 40%-án 
található eszközünk.

• SZKT, ÉNYKK - járműkövetés, utastájékoztatás, jegyértékesítés 
• DAKK, Volánbusz - járműkövetés, utastájékoztatás 



Papír alapon, elektronikus csatornákon

Tisza Volán E-Jegy projekt (2008)
• Dél-Alföldi Volán társaságok integrációja során

szüneteltetésre került

T-Busz Tatabánya város projekt (2017)
• Járműfedélzeti értékesítés
• Elővételi pénztárak
• Jegykiadó automaták

ÉNYKK helyközi jegy értékesítés projekt (2017)
• Saját tervezésű jegykiadó eszköz
• Kétirányú adatkommunikáció a háttérrendszerrel
• Értékesítések akár azonnal láthatók
• Járműfedélzeti bérletértékesítés

Szeged fedélzeti jegyértékesítő automata (2017-2018)
• SZKT, DAKK járműveken 200 darab
• Érintésmentes fizetési lehetőség



Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform

Terjedelem
• Kártyakezelő központ
• Tranzakció kezelő központ
• Elszámoló központ

Pilot helyszínek
• DKV (Debreceni Közlekedési Zrt.)

• Mobilalkalmazás, mobiljegy, ellenőri készülék
• DDKK (Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.) – Szekszárd

• Elővételi jegypénztár, járműfedélzet, ellenőri készülék

Szerepünk
• Kártyakezelő, SAM és kulcsmanagement rendszer
• Terminál  (végponti eszközök) management rendszer
• Kártya megszemélyesítő állomás
• Ellenőri készülék alkalmazással
• Elővételi jegypénztár rendszer



Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform

NEK kártya

• Közhiteles adatok, kedvezményes díjterméket, elektronikusan 
megszemélyesített, elsődlegesen vagy másodlagosan utazási kártya, 
vizuálisan megszemélyesített

Utazásra használható médiák:

• NEJP kártya
• (NEM közhiteles adatok, kedvezményes díjtermék önálló 

igazolására NEM lehet igénybe venni, elektronikusan és 
vizuálisan megszemélyesített)

• Diákigazolvány
• e-Szig - NEJP zsebbel
• Anonim kártya

• (nincs kedvezmény, nincs megszemélyesítés, tipikusan turisták 
részére)

• Mobilalkalmazás (mobiljegy, virtuális kártya)
• BKK Rigó



Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer

"A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb 
ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, 
jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek 
fejlesztése" (továbbiakban: HKIR) projekt

Több mint 6000 jármű kap elektronikus értékesítést

• Fedélzeti eszközök (jegykiadó, jegyérvényesítő)
• Fedélzeti értékesítés
• Fedélzeti utastájékoztatás integrálása/bővítése
• Központi menetrend tervezés
• Központi diszpécser rendszer, kontrolling
• Jegykiadó automaták
• Ellenőri készülékek



Egy elérhető projekt

Rijeka városkártya - RCC

• Város és az Erste Bank - Diners Club közös projektje
• 2014-ben indult a közlekedési kártyával
• 80.000 kiadott bank kártya (post paid és pre paid)
• > 20.000 Torpedó város kártya
• 2015 parkolás, könyvtárak és a hűségkártya program
• 2016 nyilvános kerékpárok használata
• 2019 kulturális intézmények, sport egyesületek
• QR kód alapú jegy a régi papír helyett



"A jegy 100 éve"

BIBO PAYGABT



Az új rendszerek/koncepciók

BIBO (BE IN - BE OUT)

• Pontos viteldíj meghatározásra lehetőséget biztosító automatizált rendszer.
• Korábban is léteztek Check-In / Check-Out (CICO) rendszerek, ahol az utasoknak a fel és leszálláskor 

is érvényesíteniük kellett.
• BIBO rendszerek esetén ez automatikusan történik, a rendszer képes észlelni és regisztrálni egy 

intelligens kártya jelenlétét a járművön. Az utasoknak nem kell a kezükben tartaniuk a kártyát a 
bejelentkezéshez és a kijelentkezéshez.

• Természetesen egy ilyen megoldáshoz a teljes műszaki megbízhatóság és a nulla közeli hibaarány 
létfontosságú.



Az új rendszerek/koncepciók

ABT (Account Based Ticketing)

• "Egy komplex jegyrendszer architektúra, amely a háttér rendszert használja az üzleti értékesítési 
szabályok alkalmazására, képes rugalmasan meghatározni a viteldíjat és elvégezi a pénzügyi 
tranzakciókat"

• A papírjegy helyett, az utazásra jogosító azonosító egy kártyán vagy egy okostelefonon (virtuális 
kártyán) található, az utas pedig a háttérrendszerben rendelkezik egy számlával. A fizetés az utazás 
alatt vagy akár utána is történhet.

• Kétségtelen, hogy az ABT a jövő. Olyan rugalmasságot kínál, amely képes reagálni a modern utazók 
igényeire, lehetővé teszi az integrációt más rendszerekkel és szolgáltatásokkal, és számos fizetési 
móddal dolgozhat, mint például a mobil, EMV. Az ABT-re való áttérés azonban összetett folyamat. 

PAYG (Pay as you go aggregated)

• Egy multi modális (beleértve a busz, villamos, metró, vonat) közlekedési módokat magába foglaló 
viteldíj modell.

• Az érintés nélküli kártyát vagy eszközt többször is használják, és a viteldíjat a nap végén vagy az 
utazási szakaszban összesítik.



Néhány gondolat

Megoldandó feladat

• Átjárhatóság városok között. Léteznek szabványok pl. Calypso Franciaországban, ITSO az Egyesült 
Királyságban, VDV-Kernapplikation Németországban. Valamennyi az interoperabilitást célozza meg 
az Európai Unión belül, de egyenlőre nincs közös nevező

Szegeden is működhet

• Papír nélküli menetjegy
• Érintésmentes kártya akár mobil bérlet
• Városkártya rendszer kiterjesztése/bevezetése

Banki változások érkeznek

• Magyarországon azonnali bank utalások 2019. július 1-től (tranzakciók tipikusan 1-2 másodperc 
alatt, de maximum 5 másodpercen belül, mobilfizetési és személyek közötti fizetési megoldások)

• PSD2 Európai Uniós indulása várhatóan 2019 szeptembere (Third Party Payment megoldások 
megjelenése)
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