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Összegzés 

A dolgozat célja az volt, hogy az olvasó figyelmébe ajánljam a BKV rendszer hibáira talált 

megoldásaimat és ötleteimet. Kutatásaim bizonyítják, hogy a BKV működése jelenleg nem 

fenntartható. A dolgozatban bemutatom, hogy az üzleti életben a fogyasztó és a fogyasztó 

megelégedése van középpontban. Hazai és nemzetközi szakirodalmakra támaszkodva megál-

lapítható, hogy új fejlett technológiai rendszerre van szükség, a technológiai innováció hosz-

szútávon gazdaságilag is megtérül. Összességében elmondhatom, hogy az újdonságok és az 

információk után való igény mindenkit foglalkoztat.  

 

 

Abstract vs. Summary 

The aim of the paper is to highlight my ideas and recommendations connecting to the investi-

gated errors of the system of the BKV. My research proves that the present operation of the 

BKV is not sustainable. In my paper I present that the private sector the consumer and con-

sumer satisfaction is essential. According to several domestic and international researches, it 

can be stated that the new developed technology is needed, and the technological innovation 

could be profitable in long term as well. I can conclude that the innovation and the needs of 

information realize high interest.  
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1 BEVEZETÉS 

A dolgozatom Dr. Denke Zsolt kéziratai alapján készítettem el. Azért választottam ezt a té-

mát, mert érdekesnek tartom, hogy az információ gyors áramlása és kezelése, hogyan hathat 

egy tömegközlekedési szervezetre.  

Napjainkban szinte mindennapossá vált az utazás, de az utas számára nem csak az a fontos, 

hogy egyik helyről eljusson a másikig, hanem egyre nagyobb szerepet játszik az ár, az idő, a 

kényelem és a biztonság. Az utazó elégedettségének mérése, annak javítása elengedhetetlen. 

Magyarországon az elmúlt húsz évben ugrásszerűen nőtt a kereskedelem, a bankok és a kül-

földi befektetők száma. Ebből az következik, hogy felértékelődött a fizető ügyfél. Az utasok 

elvárásai ennek hatására megváltoztak, egy sokkal igényesebb és színvonalasabb kiszolgálta-

tást várnak el. Nem  kívánatos, hogy a hazánkba látogató külföldi rossz benyomásokat szerez-

zen. 

Fővárosunk esetében egy nagyon elavult közösségi közlekedési jegyrendszer működik, ami 

töredékileg sem közelíti meg az Európai színvonalat.  A régi technológia nem tud eleget tenni 

a népszerű díjtermékek bevezetésére, illetve a bliccelések, valamint a bérlethamisítások visz-

szaszorítására. A TDK dolgozat fő célja egy olyan korszerű elektronikus jegyrendszer beveze-

tésének vizsgálata, amely jelentősen kényelmesebbé és egyszerűbbé teszi az utazást. Kutatá-

saim során figyelembe veszek várospolitikai célokat, utas igények és üzemeltetői szemponto-

kat.  

A lehetőségek szerint egy új alapra kell építeni a jövőbeli rendszert, ami kiküszöböli a veszte-

ségeket termelő papíralapú jegyrendszer kárait. Persze számos bevált ötlet működik az előző 

rendszerben, mint például a bérlet típusú termékeket célszerű megtartani. Nincs is annál köny-

nyebb, mint pár kattintással egy jegy, vagy egy bérletvásárlást lebonyolítsunk, amit a mai 

okos telefonokkal szinte gyerekjáték. A technika fejlődése és az internet kombinációja több 

lehetőséget tud nyújtani számunkra, mint hinnénk. Dióhéjban ez a rendszer felszámolja a pa-

píralapú rendszert és az online vársárlás lehetőségei mellett egy modern "kártyarendszerrel" 

ajándékozza meg az utazókat. Legnagyobb előnye elődjével szemben, hogy folyamatosan 

mérhető és javítható lesz az utasok elégedettsége, aminek mérése eddig csak maximum kérdő-

íves megkérdezések segítségével volt lehetséges. A dolgozat rengeteg új lehetőséget tár elénk, 

ezek ismertetésével szeretném, tükrözi az új rendszer hatékonyságát. Ez a rendszer nem csak a 



3 
 

BKV modernizálását szolgálhatja, hanem számos ötletet adhat további közlekedési szervezet-

nek is.   
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2 A TÉMA ISMERTETÉSE, ÁLTALÁNOS CÉLOK  

A piac rohamosan változik, a XX. század utolsó két évtizedében mind kínálatában mind ke-

resletében teljesen kicserélődött. A fogyasztót legjobban az ár orientálja, minőséget akar a 

lehető legalacsonyabb áron. Itt jön be számára egy fontos elem, az információ. Akarata elle-

nére minden nap információk sokasága határozza meg a vásárlási szokásait. Ezeket összevet-

ve egy olyan rendszerrel kell előállni, ami a fogyasztó jelen esetünkben az utas igényeinek 

kielégítésére törekedjen a legkedvezőbb áron. (Svédlik Csaba: Marketing a 21. században 

2007.) 

A dolgozat célja egy olyan elektronikus jegyrendszer megvalósíthatóságának vizsgálata, 

amely színvonalasabb, gyorsabb, egyszerűbb és jobban eleget tud tenni az utasok igényeinek. 

Ha ez sikerül reményeim szerint el lehet érni egy erősebb környezetbarát gondolkodást fővá-

rosunkban, hiszen többen fogják alkalmazni a közösségi közlekedés szolgáltatásait, tehát ke-

vesebb lesz az autóval utazók száma, csökken a környezetszennyezés. Ehhez egy síkra kell 

fektetni a mostani technológia szintet az utasok igényével, az idő függvényében.  

Fő célok:  

• Menetdíj-rendszer megújítása (praktikus használat, rugalmas menetdíjjak, pl. át-

szálláskor ne kelljen új jegyet kezelni)  

• Kényelmesebb és gyorsabb jegy és bérletvásárlás, ami a kor haladtával teljesen 

megvalósítható (pl. mobiltelefon, internet)  

• Bliccelés visszaszorítása (pl. metróban ellenőrök helyett beléptető kapuk)  

• Jegy és bérlethamisítások teljes felszámolása  

• Az új technológiarendszer a tömegközlekedés mellett megalapozná a parkolás, a 

közbringa rendszer és más közlekedési szolgáltatások díjának beszedését 

• A BKK elszámoló rendszere a hatékonysága érdekében összekapcsolható legyen a 

leendő országos jegybevétel elszámolási rendszerrel, valamint a leendő egységes 

Kártya rendszerrel  

• Hozzájárulás a közösségi közlekedés fenntartható finanszírozásához és a színvona-

lak javításához  
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3  A JELENLEGI RENDSZER BEMUTATÁSA  

Annak érdekében, hogy egy megfelelő módszertan segítségével, célokat kitűzve megvizsgál-

hassunk különböző megvalósítási alternatívákat, tisztában kell lennünk a kiindulási alappal. 

Ez azt kívánja, hogy meg kell vizsgálnunk a jelenlegi rendszert és elemezni a vele kapcsolatos 

problémákat.  

3.1 A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT 

Budapest Főváros 525 km
2
 területén 4 310 km a közúthálózat hossza, amelyből 1 043 km 

főútvonal, ezen kívül 1 159 km hosszú fővárosi közösségi közlekedési hálózat működik, ame-

lyet 1968-ban alapítottak most a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) üzemeltet, és 186 km 

autóbusz- és helyiérdekű vasúti (HÉV) hálózatot is üzemeltet Budapest közigazgatási határán 

kívül. A BKV teljes hálózatán 5000 megállóhely található.  

 

  Autóbusz HÉV 

  BP Környék Összesen  BP Környék Összesen  

Vonalak száma 237 45 238 8 5 8 

Vonalhossz (km) 2 422,25 201,2 2 623,45 76 69,5 145,5 

Hálózathossz (km) 869,25 129 998,25 41,3 56,6 97,9 

Megállóhelyek száma 3 505 310 3 815 75 64 139 

1. TÁBLÁZAT: BUDAPESTET ELHAGYÓ BKV-ÁGAZATOK HÁLÓZATI ADATAI 

 (Saját szerkesztésű Dr. Denke Zsolt E ticketing kézirata alapján 2012.)  
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Villamos Trolibusz Metró Hajó 

Vonalak száma 32 15 3 1 

Vonalhossz (km) 250,50 73,55 32,10 0,15 

Hálózathossz (km) 156,85 56,7 32,1 0,15 

Megállóhelyek száma 677 284 83 2 

2. TÁBLÁZAT: BUDAPESTI BKV-ÁGAZATOK HÁLÓZATI ADATAI 

(Saját szerkesztésű Dr. Denke Zsolt E ticketing kézirata alapján 2012.)  

 

3.2 A JELENLEGI RENDSZER PROBLÉMÁI 

3.2.1 UTASMÉDIA 

A díjtermék alapvető problémája, hogy papírforma. Nyomtatási egy egyéb költségekkel jár az 

előállítása, ezen kívül folyamatos gyártásra kényszerül, hogy naprakész legyen. Nincs elekt-

ronikusan nyilvántartva, nem pótolható, ha például elhagyjuk a bérletünket, újat kell venni. 

Mivel nincs elektronikus hálózattal összekötve nem alkalmazható mérő és tervező funkció. A 

papíralapú utasmédia korlátozott biztonsági lehetőségeiből adódó hamisítási károkat okoz. 

További problémát jelent, hogy a jegy típusú termékek, amelyek a Budapest közigazgatási 

határát átlépő buszjáratoknál vannak jelen, az utazás egészére érvényesek. Kijelenthető tehát, 

hogy a papíralapú utasmédia forma sok biztonsági kockázatot hordoz magával.  

3.2.2 KEDVEZMÉNYEK KEZELÉSE 

A kedvezmények igénybe vételéhez, különböző jogosultságot igazoló dokumentumok bemu-

tatása szükséges, amikkel könnyen vissza lehet élni. Egy diákbérlet vásárlása esetében fen-

nállhat az a szituáció, hogy a személy megszerzi a diákigazolványhoz érvényesítő matricát és 

így diákbérletet vásárol. Egy másik eset, ha például egy idős személy valamilyen díjterméket 

vásárol. Az ellenőr nem kérhet személyi igazolványt az utasoktól, tehát egy nyugdíjas korú, 
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de ingyenes utazásra még nem jogosult utas igen könnyen ki tudja kerülni az ellenőrzést. A 

csalások száma folyamatosan növekszik, ami a BKV és központi költségvetés kárára megy.  

3.2.3 DÍJTERMÉK-ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK  

A jelenlegi díjtermék-értékesítési csatornák problémái, hogy nincs összekötve sem internetes, 

sem mobiltelefonos értékesítési lehetőség, ez elég nagy gond, ha az utas kényelmességének 

javítására törekszünk. Ma már van mód az internetes megrendelésre, de gondot jelent a fenti-

ekben vizsgált kedvezmények visszaélése. A jegykiadó automaták meghibásodása egyre gya-

koribb, meghibásodásokat csak a készülékek szemrevételezésével lehet észrevenni, ami az 

utazónak egy időkiesés lehet. Másik problémájuk a jegykiadó automatáknak, hogy nem min-

degyik fogad el bankkártyát. Megállapításaim szerint a tömegközlekedésben egy papíralapú 

rendszer nem veheti fel a versenyt az internet előnyeivel szemben.  

3.2.4 DÍJTERMÉKEK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

A díjtermékek érvényesítésére két régi eszközforma (lyukasztó és időbélyegző) áll rendelke-

zésre a személyes ellenőrökön kívül. Ebből az következik, hogy a jegyek érvényesítése után 

nem beszélhetünk érvényességi időről, kivéve, ha időpecsételős eszközt használunk. Az idő-

pecsétes eszköz viszont nagyon könnyen kijátszható, elég csak a lepecsételt jegyre folyadékot 

önteni, a jegy érvényességi ideje elmosódik, az ellenőrnek pedig az utas azt mondja, hogy így 

pecsételte le az érvényesítő. A bérletek esetében gyakran fordul elő, hogy nincs ráírva az iga-

zolványszám, így a bérlet átruházható. A megvásárolható, de még nem érvényesített vonalje-

gyek nem tartalmaznak lejárhatósági időt, így a korábban vásárolt vonaljegyek később hasz-

nálhatók. Az érvényességi időhöz kapcsolódó visszaélési lehetőségek tárháza elég számos.  

3.2.5 ÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA 

Az utazásra szóló jegyeket (a napi jegyen kívül) az utazás megkezdése előtt érvényesíteni 

kell, ha erre nem kerül sor, hiába van az utasnak jegye, az ellenőr pótdíjat szab ki rá. Az elle-

nőröknek nincs arra módja, hogy a járművön lévő jegyérvényesítőket blokkolja, így a rutinos 

bliccelő az érvényesítő mellett helyezkedik el, és ahogy meglátja az ellenőrt, a jegyét érvé-

nyesíti. Az érvényesítő készülékek nyílásának eldugatásáról meg ne is beszéljünk. Az utazás 

során nem lehet megállapítani, hogy egy-egy napijeggyel, bérlettel hány utazást hajtanak vég-

re, illetve, hogy az aktuális jegyet vagy bérletet hol és mikor használták. Az ilyen adatok egy-

fajta alapkövetelés lenne egy tömegközlekedési hálózat megtervezéséhez.  
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3.2.6 ELLENŐRZÉSI RENDSZER 

A BKV ellenőrző rendszere teljesen emberi erőforrásra épít, gondoljunk csak a metróállomá-

sok bejárataira vagy akár melyik felszíni járműre. A személyes ellenőrzés időigényes munka, 

ha például egy metróállomáson az ellenőr ”megfog” egy utast, rendkívül sok idő megy el, 

amíg minden pontban ellenőrzi, (leköti) ez idő alatt más ember ellenőrzése nem jöhet szóba. 

A helyszíni bírságok csak kézpénzzel rendezhetők, bakkártyás fizetésre nincs lehetőség. Más 

országokban jól alkalmazottak az olyan ellenőrzőkészülékek, amik a bankkártyás fizetést le-

hetővég teszik. Rengetegszer előfordul, hogy a érvényesítő készülékek nem működnek (tönk-

retették őket), így az utas a nem érvényesített jegyet adja át az ellenőrnek. Az érvényesítő 

készülék üzemeltetése a BKV feladata, azért ebben az estben az utas nem büntethető.   
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4 CÉLOK ÉS ELVÁRÁSOK 

Céljaink eléréséhez a legnagyobb előny számunkra, hogy fővárosunkban a közösségi közle-

kedést használó utasok részaránya elég magas, az európai szinthez képest. Ennek az ered-

ménynek a megtartása érdekében fő cél, hogy a közösségi közlekedés nyújtó szolgáltatásokat 

vevőpartnerré kell tenni. A fővárosi tömegközlekedés az ügyfél szemszögéből az elmúlt húsz 

évben alig fejlődött. Az ügyfélbarát közösségi közlekedés megvalósításához sok átalakítás és 

fejlesztés szükséges. Ehhez ösztönzőnek kell lenni a közösségi közlekedési képnek. Ezek cé-

lok megvalósítása érdekében egy korszerű elektronikus jegyrendszer bevezetése járul hozzá. 

Az elektronikus rendszer számos pontban megkönnyíti a tömegközlekedést. Ezen felül, nem-

csak az utasokat részesíti előnyben, hanem megkönnyíti a tömegközlekedési szervezetekért 

felelős társaságok munkáját is.  

A következő pontokban arra keresem a választ, hogy az elektronikus jegyrendszernek mit kell 

megteremtenie:  

1. Véleményem szerinte a legegyszerűbb, hogy ha az értékesítést az ügyfél az inter-

neten keresztül végezheti. Ez a legkényelmesebb és leghatékonyabb ügyintézési 

lehetőség manapság. Emellett bővítésre kerülne a fizikai értékesítési automaták há-

lózatának bővítése, melyek biztosítják az utasmédiában az érintés nélküli bankkár-

tya használatát.  

2. Nagy hangot kell fordítani az ún. értéknövelő szolgáltatásokra, ami a mi esetünk-

ben például: automatikus egyenlegfeltöltés vagy bérletvásárlás, elektronikus szám-

la lekérdezése, amely az utas elégedettségeit javíthatja.  

3. A pontos tarifapolitika, az utasáramlás a jelenlegi rendszerrel megoldhatatlan és 

követhetetlen. Ha például egy árváltozás történik, nem lehet pontosan meghatároz-

ni az utazók és bevételek arányváltozását.  A rendszernek képesnek kell mérő és 

tervező funkciók feldolgozására. 

4. A bérletrendszer megtartása mellett, be kell vezetni egy olyan megoldást, ami nem 

bünteti azokat az utasokat, akik többször átszállnak, nem minden nap vagy csak 

olykor-olykor utaznak. Bevezethető egy ún. időalapú jegy, aminek segítségével az 

utas egy adott idővallumon belül, azonos áron eljuthat a kívánt célállomására.  
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5. Más nagyvárosokban már sikerrel alkalmazták ún. innovatív díjtermék más, néven 

díjplafon bevezetésének lehetőségét. Biztosítani kell az utas számára azt a megol-

dást, hogy a napi összes költése ne haladja meg a napijegy árát, ha mégis akkor él-

vezhesse a napi jeggyel kedvező menetdíjat. Ezzel az utas a számára legkedvezőbb 

menetdíjat fizeti. 

6. A bevételek érdekiben egy hatékonyabb ellenőrző rendszert kell alkalmazni. Kicsit 

hasonlít egy elsőajtós buszfelszállásra, amikor a sofőr elkéri a jegyet vagy a bérle-

tet. Ennek az ötletnek a gépesítésével ellenőrző kapukat lehetne építeni a metróál-

lomásoknál, alacsony és folyamatos csökkenthető technológiai működési költsé-

gekkel. 

7. Utolsó pontban pedig a bűnözés és hamisítások leküzdését megoldását keresem, 

ami milliárdos kiesést okoznak a Magyar Államnak. Ezt is az informatikai techno-

lógia oldja meg, egy olyan kártyarendszer vegyületével, ami folyamatosan ellenőr-

zi az utasok jogosultságát. 

Tovább fontosnak tartom, hogy ne merüljön feledésbe a különböző kedvezményi jogosultsá-

gok, és a rendszer egyfajta példaként szolgáljon a többi közlekedési rendszerre hazánkban, 

valamint összeköttetésben legyen azokkal a központokkal, amik jövő tömegközlekedéseit 

vizsgálják.  
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5 VÁLTOZTATÁSOK  

Ebben a fejezetben vizsgálódásaim tárgya, hogy megtaláljam azokat a lehetséges műszaki 

változtatásokat, amiket a 4. fejezetben (Célok és változtatások) megfogalmaztam. Felsorolom 

mi lehetséges és mi nem, ezek összegzése során eldönthetőbb az optimális megoldás(ok) kivá-

lasztása.  

Egy elektronikus jegykezelési rendszer étciklusa évtizedekig is eltarthat, élete során emberek 

milliói igényeinek kielégítése a célja. Ezért törekedni kell a kor legszínvonalasabb műszaki-

technológia szint alakmázására. Következtetésként, ez részben egy hosszú életciklust is adhat 

a rendszernek, persze erre 100% garancia nem létezhet, hiszen a fogyasztói igény napról-

napra változik. Ez megjósolhatatlan a közeljövőben!  

A következő grafikonnal szeretném közelebb hozni az utasmédia fejlődését az akkori kor üz-

leti követelményeivel és számítástechnikai lehetőségeivel egészen egy lehetséges jövőképig.  

 

1. ÁBRA: A JEGYRENDSZEREK EVULÚCIÓJA 

(Dr. Denke Zsolt E ticketing kézirata 2012.)  

 



12 
 

Ha megvizsgáljuk az ábrán található médiákat, bátran kijelenthetjük, hogy akár melyik modell 

megfelelhetne manapság, észrevehetünk közöttük hasonlóságokat, átfedéseket és kiegészíté-

seket is egyaránt.  

A fejezett további részében összehasonlításra kerülnek ezek a modellek és részletezném leg-

fontosabb tulajdonságukat.  

5.1 PAPÍRALAPÚ RENDSZER  

5.1.1 INTERNET ÉS ÉRINTÉS NÉLKÜLI BANKKÁRTYA BEVEZETÉSE 

A papíralapú rendszernél az utas és szolgáltató elemei papírra vannak kinyomtatva. Lejárata-

kor vagy felhasználása után már nem lehet többször használni. Az internetes távértékesítés 

csak úgy jöhet létre, hogy ha egy előre meghatározott összeget befizetünk és postán kiküldik a 

jegyet vagy bérletet. Ez folyamatos papírgyártással is jár. A kiküldési idő is sokat csúszhat, 

(ha például másnap szeretnék utazni valahová), de legnagyobb probléma, hogy ha valaki csak 

egy jegyet szeretne vásárolni, akkor a postai költség magasabb, mint a jegy ára. A jegyeket 

vagy bérleteket házhozszállításon kívül, jegykiadó automatákból lehetne átvenni, egy ilyen 

befektetés hatalmas költségekkel járhat, hiszen több ezer automatára lenne szükség, arról nem 

is beszélve, hogy egyik országban sem működik ehhez hasonló rendszer.  

5.1.2 ÉRTÉKNÖVELŐ SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE 

Értéknövelő szolgáltatást csak úgy lehet ebben az esetben bevezetni, ha a BKV törzs utasai-

nak adatbázisa összeköttetésbe kerül a pénzügyi rendszerrel.  

5.1.3 MÉRŐ ÉS TERVEZŐ FUNKCIÓK  

A bérletes vagy napijegyes utasok nem találkoznak olyan érvényesítő eszközzel, ami ezek a 

funkciókat betöltené. Még az értékesítő ablakot is kizárhatjuk, mivel nem lehet követni, hogy 

hol fogja az utas a kívánt bérletet vagy jegyet felhasználni. Kiemelném, hogy a jegylyukasz-

tók és pecsételő érvényesítő készülékek nincsenek számláló funkciókkal ellátva, arról nem is 

beszélve, hogy nem képes különbséget tenni a papírjegyek és a papírbérletek között, számára 

az ugyan olyan papír. Ha azt az esetet vizsgáljuk, hogy számlálásra sem képesek akkor sta-

tisztikai adatok kezelésére főleg nem alkalmasak. Ezen készülékek lecserélése szintén súlyos 

milliárdokba kerülne.  
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5.1.4 IDŐALAPÚ JEGY BEVEZETÉSE 

A több ezer jegylyukasztó miatt a hagyományos papírjegyekre nem alkalmazható az időalapú 

jegy. Ahogy a jegyet felhasználjuk, a lyukasztónál egyben érvényesíti és érvényteleníti is, a 

nap további részében alkalmatlanná teszi. Szintén az összes jegyérvényesítő eszközt elektro-

nikussá kell cserélni. Megvizsgálhatunk egy olyan alternatívát is, hogy az utas írja rá, hogy 

mikor használta fel a jegyet, ez a megoldás eleget tehet ennek a pontnak, de szerény vélemé-

nyem szerint a csalások számát hihetetlen módon emelné.  

5.1.5 DÍJPLAFON BEVEZETÉSE 

Vizsgáljunk meg egy egyszerű esetet, ha egy utas egy adott napon belül többször érvényesít új 

jegyet, akkor elérheti, hogy azok ára meghaladja a napijegy árát. Tehát az utast egy idő után 

korlátlan utazásra jogosítja fel. A papírjegy sajátossága, hogy az utazás előtt kell megvenni, 

újabb probléma, hogy utólag nem bizonyítható, hogy hányszor lett érvényesítve. 

5.1.6 ELLENŐRZŐ KAPUK BEVEZETÉSE 

A jelenlegi metróállomásokon lévő időpecsétes készülékek önálló üzemmódban vannak. A 

szigorúbb ellenőrzés érdekében a kapukat és érvényesítő készülékeket együtt kell működtet-

nünk. Az előző pontokban megemlítem, hogy ezek a gépek nem bírnak papír és papír között 

különbséget tenni, sőt könnyen eldugíthatók akár milyen papír esetében kinyithatók. A papír-

bérlet érvényesítésénél a fentiekből értelemszerű, hogy a kapuk szintén csődöt mondanak. 

Tegyük fel, hogy minden érvényesítő egyedi QR-kódot kap, érvényesség idejével és egyéb 

adatokkal. Megoldásnak jó, de a pénztáraknál ilyen speciális szolgáltatásokra még nincs lehe-

tőség. Hátránya a QR-kódnak, hogy egy többszöri használatra gyártott díjtermék például egy 

bérlet esetében egy fekete fehér fénymásolóval többszörösíthető.  

5.1.7 HAMISÍTÁSOK ELLENI VÉDELEM 

A papírcikkel hamisítása meglátásaim szerint nagyon egyszerű. A bűnözőknek egy papírpénz 

hamisítása sem okoz manapság gondot, pedig egy papírpénz, mennyivel több biztonsági funk-

cióval van ellátva, mint egy jegy vagy egy bérlet. Egy adott értékhelyettesítő produktum mi-

nél több biztonsági elemmel van ellátva annál költségesebb az előállítása. Tinták eltűntetése 

és dátumok átírása szintén több milliárd kárt okoz évente, kiszűrésük nagyon körülményes.  
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5.1.8 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az alábbi eredmények a papíralapú jegyrendszer megvizsgálásakor: 

- internetes távértékesítésre nem alkalmas 

- a jegyérvényesítő készülékek mechanikusak, érintés nélküli bankkártya nem alkal-

mazható 

- a rendszer nem tárol személyes információkat az utazási igényekről, tervezési felada-

tokra alkalmatlan 

- a rendszer nem tud eleget tenni a időalapú jegy és díjplafon bevezetésére 

- a papíralapú díjtermékek gátolják a beléptető kapuk működését és könnyen hamisítha-

tók  

A fentiek figyelembevételével a papíralapú rendszer semmilyen módban nem alkalmas a cél-

kitűzéseinkhez. 

5.2 MÁGNESCSÍKOS KÁRTYARENDSZER  

Az automatikus azonosítás ma már átötvözi mindazon területek tevékenységét, ahol nagy tö-

megű információt kell a számítógépes rendszerben integrálni. Maga a kártya egy szabvány 

méretű papírból készült lap, ami mágnescsíkkal van ellátva, működési elve megegyezik a 

bankkártyáéval. A mágneskártyán 3 sáv található:  

 IATA sáv, amely ALPHA formátumú, betűk és számok rögzítésére alkalmas 210 BPI 

sűrűséggel feliratozható  

 ABA sáv, amely BCD formátumú, csak sávok rögzítésére alkalmas, 75 BPI sűrűséggel 

írható és olvasható  

 THRIFT sáv, amely szintén BCD formátumú, de több sávrögzítésre alkalmas nagyobb 

sűrűséggel 210 BPI.  

(Allaga Gyula et. al.: Automatikus azonosítás elméletben és gyakorlatban 1997) 
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2. ÁBRA: MÁGNESKÁRTYA FELÉPÍTÉSE 

(http://kartyanyomtato.diamonditsolutions.hu/html/plasztikkartyak.html) 

Számunkra a 3. (THRIFT sáv) szükséges, mivel a kártyatulajdonos számlaszáma kívül egyéb 

tranzakciós információkkal is terhelve lesz a mágneskártya.  

5.2.1 INTERNET ÉS ÉRINTÉS NÉLKÜLI BANKKÁRTYA BEVEZETÉSE 

Problémája ennél az esetnél megegyezik a papíralapú rendszerével, mágneskártya-leolvasók 

nélkül nem lehet frissíteni a kártyán lévő adatokat, több száz leolvasó automatát kellene üze-

meltetni ez ügyben, ami megint csak költséges. Ebből adódóan az érintés nélküli bankkártya 

használat sem lehetséges.  

5.2.2 ÉRTÉKNÖVELŐ SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE 

Értéknövelő képességgel rendelkezhet, de kényelmes egyenlegfelöltés vagy bérlethosszabbí-

tás automatikus jóváírására nem alkalmas. Az utasmédia kiváltása vagy újraregisztrálása is 

nagy terhet jelenthet.  

5.2.3 MÉRŐ ÉS TERVEZŐ FUNKCIÓK  

Előnye, hogy az adatgyűjtés szempontból mindenképp előnyös a papíralapú rendszerhez ké-

pest, de olyan kapacitással nem rendelkezik, hogy annyi adatot lehessen rajta tárolni, ami egy 

http://kartyanyomtato.diamonditsolutions.hu/html/plasztikkartyak.html
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esetleges éves statisztikai méréshez szükséges. Ha ezen adatok tárolását biztosítják az érvé-

nyesítő eszközök, akkor az adatok összegyűjthetők és feldolgozhatók.  

5.2.4 IDŐALAPÚ JEGY BEVEZETÉSE 

A kártya, tárolhatja az értékesítési díjtermékeket, tehát kialakítható egy olyan adattárolási 

lehetőség, ami alkalmas az időalapú jegy bevezetésére. Ehhez nagyon pontos időszinkronizá-

lás és sérülésmentes adatok rögzítése szükséges. Megemlíteném még, hogy alkalmasnak al-

kalmas, de külföldön mégis csak felszállásalapú módon használják.  

5.2.5 DÍJPLAFON BEVEZETÉSE 

Korábban már említésre került az a probléma, hogy a kártyaolvasók nincsenek összeköttetés-

ben a központi rendszerrel. Emiatt nem tudják azt követni, ki mennyire haladta meg az aktuá-

lis díjplafont, ez túl körülményes lenne, ennek következménye, hogy a mágnescsíkos kártya-

rendszer nem alkalmas a díjplafon bevezetésére.  

5.2.6 ELLENŐRZŐ KAPUK BEVEZETÉSE 

1990-es évek óta jelen van a mágnescsíkos kártyával működő kapus megoldás. A biztonság 

tökéletesítéséhez össze kell kötni a kapukba szerelt eszközöket a központi ellenőrző rendszer-

rel.  

5.2.7 HAMISÍTÁSOK ELLENI VÉDELEM 

A kártya lemásolása sok gondot jelenthet a hamisítóknak, de csak hozzáértő szakemberek 

segítségével lehetne teljesen a hamisítások felszámolni. További személyes vizsgálat kell a 

kedvezmény-jogosultságokra, mivel ezt a kártya nem bírja tárolni. Ez még megoldható lehet-

ne, ha személyre szólóan állítják ki a kártyákat. 

5.2.8 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az alábbi eredmények a Mágnescsíkos kártyarendszer megvizsgálásakor: 

- a kártya kapacitása nem elegendő a kívánt feltételeknek 

- a rendszerre alkalmazható lehet az időalapú jegy bevezetése, de a díjplafon elméletnek 

már nem bír eleget tenni  

- a metróállomások lévő kapuk működését támogatja 
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- hamisításokat jól hárítja  

- kedvezményes jogosultságokat nem bír tárolni  

A mágnescsíkos kártyarendszer sokkal hatékonyabb elődjénél, de hatékony bevezetése igen 

költséges és a modern megoldást nem biztosítja.  

5.3 MOBILTELEFON-ALAPULÓ JEGYRENDSZER  

A mobiltelefon az egyik legnagyobb találmány, az információcserére, emellett az ember ki-

egészítő része. Szinte minden embernek van egy ilyen készüléke, sőt egyes esetekben akár 

több is lehet, ha egyéb feltételek, mint például a munkája megkívánja. Az ember az első mo-

bilját manapság akár 6-7 éves (általános iskolás) korában is megkaphatja, ezt a gondolatot 

ezért szeretném megemlíteni az olvasóknak, mert ebben a korban történik meg az emberekkel 

az első tömegközlekedési kapcsolat és itt válhat érdekessé a mobil használat a tömegközleke-

désben. Mivel az emberek a mobiltelefonjuk folyamatosan maguknál tartják több alternatíva 

is szóba jöhet.  

 SMS: egyszerűen az ember ír egy üzenetet SMS formájában a kiválasztott díjtermék-

ről, a díjtermék ára pedig megterheli a telefon számláját. Az üzenet tartalmazhat egy 

számsort, vonalkódot vagy QR kódot.  

 IRV-alapú megoldás: kereteit nézve hasonló a SMS gondolataihoz csak az utas egy te-

lefonszámot tárcsáz, és elmondja, hol van és hova kíván menni. Ezt egy gép feldol-

gozza és SMS vagy MMS formájában elküldi a lehetséges úti célokat.  

 SIM toolkit: ez annyiban tér el az előző kettő megoldástól, hogy a telefonon megjele-

nik egy új alkalmazás, amit a SIM kártya és a mobilszolgáltatók közötti kapcsolatot je-

lenti. Ez a funkció a vásárlási igényt teszi kényelmesebbé, használat megegyezik a 

fentiekkel.  

 Mobiltelefonra telepíthető alkalmazások: a SIM toolkit ötlethez hasonló, de itt a díj-

termékek megvásárlása egy letölthető alkalmazáson keresztül kerülne fel az utas tele-

fonjára. Az érvényesítéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó funkciók továbbra is vonal-

kódos vagy QR kódos technológián alapulnak.  

 NFC: egy drága technológia, még széles körben nem alkalmazható. Az eszközök nem 

lépnek fizikailag kapcsolatban egymással, emellett hihetetlen gyorsasággal kezeli az 

adatokat. Az NFC technológia hatékonysága túlszárnyalja a mobiltelefon határait, 
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(gondoljunk csak a NFC karórákra) műszaki tudománya inkább az érintés nélküli 

bankkártyához sorolható.  

 

3. ÁBRA:  NFC-MOBIL  

(http://androidhungary.com/2011/01/mire-hasznalhatjuk-majd-az-nfc-technologiat/) 

5.3.1 INTERNET ÉS ÉRINTÉS NÉLKÜLI BANKKÁRTYA BEVEZETÉSE 

A mobiltelefonok esetében a díjtermék és az utasmédia eltér egymástól, ami rengeteg problé-

mát likvidál, mivel a telefon egyben az utasmédia is, ezért nincs szükség például jegykiadó 

automatákra. A díjtermék fizetésének módja is leegyszerűsödik, lehet bankkártyás vagy mo-

biltelefon számlát megterhelő. Az érintés nélküli bankkártya esetében csak akkor lehetséges 

az ötlet, ha a NFC-képes mobiltelefonok elterjednek, ami a közeljövőben még nem várható. 

További hátrány a külföldi utasoknál jelentkezik mivel az ő mobiltelefonjuk nincs kapcsolat-

ban a magyar mobilszolgálattal.  

5.3.2 ÉRTÉKNÖVELŐ SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE 

A díjtermék felhasználását lehetővé tévő megjelenítési formák (vonalkódok, QR kódok) 

gyenge biztonsági foka miatt alkalmatlanok többszöri, illetve rendszeres utazási jogosultságot 

biztosító díjtermékek megvásárlására. 

5.3.3 MÉRŐ ÉS TERVEZŐ FUNKCIÓK  

Mivel itt már egy erős elektronizált ötletről beszélünk, a díjtermék megvételéről, használatáról 

és érvényesítéséről egyaránt információs nyom készül, ezért ez a kritérium nem lehet gond.  

http://androidhungary.com/2011/01/mire-hasznalhatjuk-majd-az-nfc-technologiat/
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5.3.4 IDŐALAPÚ JEGY BEVEZETÉSE 

Az időalapú jegy bevezetése rendkívül egyszerű, hiszen a díjtermék megvásárlásának és fel-

használásának ideje elektronikus követhető és ellenőrizhető.  

5.3.5 DÍJPLAFON BEVEZETÉSE 

A jegyérvényesítő készülékek még nem alkalmasak kommunikációs kapcsolatot létesíteni a 

mobiltelefonnal (majd csak, ha a NFC technológia mobiltelefonra kerül). Lehetséges egy 

olyan lehetőség, hogy folyamatosan le illetve, ha elérte a kívánt jogosultságot feltöltik a mobil 

számláját, az aktuális díjtermék összegével. Elvileg lehetséges, de gyakorlatilag roppant bo-

nyolult.  

5.3.6 ELLENŐRZŐ KAPUK BEVEZETÉSE 

A díjtermék érvényesítéséhez és a beléptetéshez el kell látni az ellenőrző kapukat vonalkód 

vagy QR kód leolvasására alkalmas érvényesítő eszközzel. Evvel az a probléma, hogy jelent-

kezhetnek hamisítási hátrányok, mint a papíralapú modell vizsgálatakor. Itt is csak az NFC 

megoldási küszöbölné ki a teljes biztonságot.  

5.3.7 HAMISÍTÁSOK ELLENI VÉDELEM 

Az eddigi vizsgálatok alapján, megállapítható, hogy a mobiltelefon modell a QR kód és a vo-

nalkódra épül, ami a hamisítások ellen nem védett. Ez legjobban a fényképes igazolásoknál 

jelenne meg, például az utas lemásolja a képét, és korlátlanul felhasználhatja az ellenőrzőka-

puknál.  

5.3.8 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az alábbi eredmények a Mobiltelefon-alapuló jegyrendszer megvizsgálásakor: 

- az utasi jogosultság megvásárolható az interneten 

- rengeteg lehetőségnél még várni kell a NFC korszerűségére 

- utasvéleményi adatok feldolgozhatók  

- a megoldás támogatja az időalapú jegyet 

- a hamisítások elleni védelem nem garantált  
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5.3.9 EGYÉB KOCKÁZATOK:  

- a mobiltelefon lemerülhet, így az utas elveszíti a jogosultságát  

- SMS és a tárcsázás költséggel jár (ez rontja a modell lehetőségeit), ezért ezeket a 

funkciókat ingyenessé kell tenni  

- egyes esetekben sok múlhat az aktuális mobilszolgáltatókon (térerő, gyorsaság)  

5.4 HAGYOMÁNYOS ÉRINTÉS NÉLKÜLI KÖZLEKEDÉSI KÁRTYARENDSZER 

A technikai fejlődés haladtával egyre jobb megoldások születnek, először műanyag kártyák 

mikroprocesszorral, majd ezt felváltotta a plasztikkártyás kommunikációs modell. Az első 

ilyen rendszer az 1990-es évek második felébe tehető, azóta a nagyvárosok szerte a világban 

folyamatosan fejlődnek e területen.  

5.4.1 INTERNET ÉS ÉRINTÉS NÉLKÜLI BANKKÁRTYA BEVEZETÉSE 

A díjtermékek és a törvényes használatához lévő adatok ebben az esetben is egy kártyára ke-

rülnek. Kivitelezéséhez szükség van egy olyan chipre, ami össze van hangolva egy internetes 

csatornával, így eleget tehet az internet-alapú felhasználás feltételeinek. Probléma, hogy ren-

geteg adatot kell tárolni a kártyán így sokkal több időt vesz igénybe a használata, ami az utas 

számára kellemetlen.  

5.4.2 ÉRTÉKNÖVELŐ SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE 

Az érintés nélküli kártyák élettartama sokkal nagyobb az elődeihez képest, akár évekig is 

használható. Folyamatosan képes termékvásárlásra és egyenlegfeltöltésre, ezek adatokból az 

értéknövelés megállapítható. 

5.4.3 MÉRŐ ÉS TERVEZŐ FUNKCIÓK  

Egy mágnes csíkos kártyához képest sokkal több adatot tud tárolni, ezen felül a díjtermékek 

virtualizációja e rendszerben egyfajta adottság, valamint az érvényesítés elektronizált, ezért az 

információk összegyűjtése megoldható 

5.4.4 IDŐALAPÚ JEGY BEVEZETÉSE 

A kártyán nem csak egyenlegek, hanem az érvényességi adatok ideje is megtalálható, tehát az 

időalapú jegyet támogatja. 
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5.4.5 DÍJPLAFON BEVEZETÉSE 

Nemzetközi szinten már megállapították, hogy a pénzegyenlegek folyamatos vezetése és a 

díjtermékek érvényesítéséből kiszámítható egy algoritmus, amely képes a díjplafon kezelésé-

re. Kisebb probléma lehet, hogy egy hosszabb időintervallum során például egy hónap eseté-

ben már annyi információ lesz a kártyán, hogy az érvényesítés lassabban dolgozható fel.  

5.4.6 ELLENŐRZŐ KAPUK BEVEZETÉSE 

Manapság a jegyérvényesítő berendezések már akadály nélkül tudják kezelni az érintés nélkü-

li kártyákat, előnye még, hogy fizikailag nem érintkezik az érvényesítő készülékkel, nem ko-

pik és nem is karcolódik. Értelemszerű, hogy az élettartama is hosszabb.  

5.4.7 HAMISÍTÁSOK ELLENI VÉDELEM 

Egy ilyen plasztik lappból készült, chip és számos mikroprocesszorral ellátott kártyának a 

lemásolása nagyon nehéz. Véleményem szerint még nagyobb biztonságot tud nyújtani, ha 

időnként például évenként ezeket a kártyákat ellenőrizik, és az adatokat frissítik rajta, vagy 

kicserélik egy ugyan ilyen fejlett funkciójú kártyára. 

5.4.8 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az alábbi eredmények a Hagyományos érintés nélküli közlekedési kártyarendszer megvizsgá-

lásakor: 

- korszerű kiépített rendszer segítségével lehetne csak ezt a modellt alkalmazni 

- utas véleményi adatok feldolgozhatók  

- támogatja a rendszer az időalapú és díjplafon elképzelést 

- kedvezmények tárolása alkalmazható a chipkártyán 

- hamisítások elleni védelem garantált  

5.5 SZERVERALAPÚ RENDSZER 

A szerver alapú rendszer keretekben hasonló az érintés nélküli rendszerhez, de működési elvei 

eltérnek. A hagyományos érintés nélküli kártyán, díjtermékek és egyéb más adatok találhatók, 

ezeket szinkronizálni kell, hogy érvényesíthetők legyenek. Ez tartalmazhat egyfajta üzleti és 

pénzügyi kockázatot. A szerveralapú rendszer ezektől mentes, így még jobban magában hor-

dozza az utasbarát és biztonság jelzőit.  
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5.5.1 INTERNET ÉS ÉRINTÉS NÉLKÜLI BANKKÁRTYA BEVEZETÉSE 

A pénzügyi egyenlegek a központi rendszeren vannak biztosítva, az utasmédia csak azonosí-

tásra szolgál, egyéb díjtermékek vagy adatok nem kerülnek felírásra. Az utasi jogosultságok a 

központi szerveren vannak, ezért gondoskodni kell egy hatékony ellenőrzésre. Speciális al-

kalmazásokkal ellátott ellenőrzőkészülékekre a járművekben (autóbusz, trolibusz, villamos, 

metróállomások). Képesnek kell lenniük arra, hogy az utasmédia és az ehhez tartozó díjter-

mékek összerendelhetők legyenek a vásárlás után. Ehhez egy kiváló, gyors, megbízható inter-

netes infrastruktúra szükséges. Az érintés nélküli bankkártyák esetében könnyebb a dolog, 

csak a hálózati infrastruktúrát kell a központi szerverrel összehangolni, így fizikai változtatá-

sokra nincs szükség.  

5.5.2 ÉRTÉKNÖVELŐ SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE 

Ha ”szinte” minden adat a központi rendszerbe kerül, akkor az utasok tevékenységéről percre 

pontos információk jönnek az interneten keresztül. 

5.5.3 MÉRŐ ÉS TERVEZŐ FUNKCIÓK  

Mivel a díjtermékek virtualizációja e rendszerben itt is egy adottság, valamint az érvényesítés 

elektronizált, ezért az utazási információk összegyűjtése megoldható. 

5.5.4 IDŐALAPÚ JEGY BEVEZETÉSE 

A pontos adatgyűjtés és elszámolások és ezek azonnali továbbítása a központi rendszerben 

eleget tesz az időalapú jegy bevezetésére. 

5.5.5 DÍJPLAFON BEVEZETÉSE 

Itt is kiszámítható egyfajta algoritmus, mint a hagyományos érintés nélküli közlekedési kár-

tyarendszer vizsgálatakor, ami alkalmazható teszi a díjplafon bevezetését.  

5.5.6 ELLENŐRZŐ KAPUK BEVEZETÉSE 

A fentiekben már részleteztem, hogy az ellenőrzőkapuk képesek az érintés nélküli bankkár-

tyák kezelésére, de a szerver alapú rendszer esetében ez sokkal gyorsabb történik. A rendszer-

től nem várhatjuk el, hogy minden esetben 1 másodperc alatt megtörténjen az adatkezelés. Az 
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információk nagy része a központi rendszerben van, ezeket az információkat eljutatni egy 

fenti mozgó járműhöz elég bonyodalmas. A folyamatot megerősítheti a scoring rendszer. 

5.5.7 HAMISÍTÁSOK ELLENI VÉDELEM 

Ebben a modellben lévő kártyák felépítése megegyezik a hagyományos közlekedési kártyák-

kal, itt is a kártya lemásolása nagy erőfeszítéseket jelenthet. Előny még, hogy ezen a kártyán 

nincsenek utazási adatok, csak fix azonosító jellegű egyedi információk. Ha mégis sikerül egy 

ilyen kártyát klónozni, akkor az egyedi adatok alapján a rendszer gyorsan kiszűri a csalást.  

5.5.8 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az alábbi eredményekre a Szerveralapú rendszer megvizsgálásakor: 

- internet kezelési lehetőségeket támogat 

- utas véleményi adatok feldolgozhatók  

- támogatja a rendszer az időalapú és díjplafon elképzelést 

- hamisítások elleni védelem garantált  

- a rendszer hatékony működéséhez emelt szintű technológia szükséges  

Hozzátenném még, hogy a Szerveralapú rendszer járul hozzá legjobban az érintés nélküli 

bankkártya modell alapfeltételeinek, amit a következő pontokban részletezek. 

5.6 ÉRINTÉS NÉLKÜLI BANKKÁRTYA-ALAPÚ RENDSZER 

Ennek a kártyának a működési modellje megegyezik a szerveralapú rendszerrel, a kártyán 

csak személyes adatok rendelkeznek, mint például: név, PIN kód, kártyakód. A többi utazás-

sal kapcsolatos adat a központi szerveren található. A bankkártyák használata az elmúlt 10 

évben hatalmasat fejlődött és folyamatosan fejlődik tovább. A nemzetközi kártyatársaságok-

nak az elektronikus jegyrendszer piacra való belépés óriási lehetőség. Egy kis fejtörést okoz-

hat számukra, a közösségi közlekedésben az érintés nélküli bankkártya közvetlen használata 

nem lehetséges a normál, kereskedőkre vonatkozó szabályrendszer szerint, ez azt a problémát 

hozza magával, hogy el kell különíteni a kártya közvetlen használatát a fizetési tranzakcióval. 

Mindenesetben a kártyatársaságok a közösségi közlekedés segítségével kizárólag a közösségi 

közlekedésben alkalmazandó szabályrendszer szerint alakítsák ki az érintés nélküli bankkár-

tyák használatát. 
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5.6.1 INTERNET ÉS ÉRINTÉS NÉLKÜLI BANKKÁRTYA BEVEZETÉSE 

Az érintés nélküli bankkártyát egy pénzintézet bocsátja ki, ami biztosít az ügyfélnek egy 

elektronikus csatornát, ezen a csatornán keresztül a bank képes az ügyfélnek a kívánt fedeze-

tet biztosítani. Probléma, hogy az érintés nélküli kártyák esetében az internetes távszolgáltatá-

sok le vannak korlátozva a PAYG típusú díjtermékekre.  

5.6.2 ÉRTÉKNÖVELŐ SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE 

Az értéknövelt szolgáltatások közül az automatikus feltöltések nem értelmezhetőek ebben a 

modellben 

5.6.3 MÉRŐ ÉS TERVEZŐ FUNKCIÓK  

Mivel a (PAYG) díjtermékek virtualizációja e rendszerben is adottság, valamint az érvényesí-

tés elektronizált, ezért az utazási információk összegyűjtése megoldható. 

5.6.4 IDŐALAPÚ JEGY BEVEZETÉSE 

A sima bankkártyás rendszer alkalmas lehet az időalapú jegy bevezetésére, de szintén gondot 

jelent, hogy csak PAYG díjtermékeknél alkalmazható.  

5.6.5 DÍJPLAFON BEVEZETÉSE 

A központi szerveren kialakított algoritmus segítségével, (mint elődjeinél is) bevezethető a 

díjplafon.  

5.6.6  ELLENŐRZŐ KAPUK BEVEZETÉSE 

E pontban az előző megoldások képest egy új speciális bankkártya-leolvasó terminált kell 

alkalmazni, ezek a termináloknak közvetlen kapcsolatban kell állniuk a közlekedésszervező 

központi szerverével. A terminálok az adott időpontban jelzést küld a központi rendszernek, 

ahol ellenőrzik az érvényességi kérést, a kérés utána eljut a kártyát kibocsájtó bankhoz, ahol 

döntésre kerül, hogy a kártya elfogadható e vagy nem. Ha nem akkor a kártya letiltásra kerül, 

ha igen akkor megnyílik egy chargeback protection idő- és összeg ablaka, ahol különböző 

árkombinációk vannak az aktuális jegyre vagy bérletre. (Például: havi bérlet 8500 Ft)  
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5.6.7 HAMISÍTÁSOK ELLENI VÉDELEM 

A bankkártyák esetében a biztonsági kockázat megoszlik a kártya tulajdonosra, a kibocsájtó 

bankra és a kártyatársaságra. A nemzetközi kártyatársaságok megkövetelik a rendszeres audi-

tálást, ami azt eredményezi, hogy a kártyák utasmédiként vannak jelen a közösségi közleke-

désben, így szintén csak PAYG típusú díjtermékek érhetők el.  

5.6.8 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az alábbi eredmények az Érintés nélküli bankkártya-alapú rendszer megvizsgálásakor: 

- emelt szintű technológiával az elektromos csatornát támogatja 

- kimutatások mérésére alkalmas 

- támogatja a rendszer az időalapú és díjplafon elképzelést 

- ellenőrzőkapuk működési elvét a rendszer támogatja 

- kedvezményes díjtermékek az érintés nélküli bankkártyákkal nem vásárolhatóak  

- hamisítások elleni védelem garantált  

Egyetlen problémája az érintés nélküli bankkártya esetében, hogy az utasmédia üzletileg nem 

alkalmas a díjtermék-struktúra kezelésére, mivel csak a PAYG-típusú díjtermékek használatát 

támogatja. A többi feltételnek teljesen eleget bír tenni, így az érintés nélküli bankkártyán ala-

puló rendszert adhatja a legtöbb ötletet az új rendszer működtetésére.  

5.7 MEGOLDÁSOK 

Így, hogy már megismerhettük az összes lehetséges megoldást egy táblázatba összegyűjtve 

értékelhetők. Megfeleltségüket egy 0-tól 4-ig terjedő skálán mutatom be, ezen felül a legop-

timálisabb ötleteket kiemelem.  

Szempont Papíralapú  Mobil
 

Mágnescsíkos  

Hagyományos 

közlekedési 

kártya 

Szerveralapú 

rendszer 

Érintés 

nélküli 

bankkártya 

Beléptető kapuk 

áteresztő képes-

sége 

0 1 2 3 4 4 

Bliccelés lehe-

tősége  
0 1 4 4 4 4 
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Hamisítás lehe-

tősége 
0 1 2 3 4 4 

Időalapú jegy 

bevezethetősége 
0 0 1 4 4 4 

Interoperabilitás  0 2 0 3 4 4 

Menetdíj straté-

gia rugalmassá-

ga 

0 2 1 1 4 4 

Értékesítései 

csatornák 
0 3 2 2 4 3 

Beruházási és 

üzemeltetői 

költség 

2 3 1 2 2 4 

Megvalósítás 

időszükséglete 
- 3 3 4 2 1 

Technológia 

érettség  
0 2 4 4 1 1 

Szükséges há-

lózati kapacitás  
- 3 4 4 1 2 

3. TÁBLÁZAT: VÁLTOZATOK OSZTÁLYOZÁSA 

(Saját szerkesztésű Dr. Denke Zsolt E ticketing kézirata alapján 2012.)  

 

Az eddigi vizsgálatok, valamint az összegző táblázat segítségével megállapítható, hogy a pa-

píralapú rendszer semmilyen módon nem felel meg az elvárásoknak. A többi szóba jöhető 

modellek sem felelnek meg minden pontban. Ennek megfelelően valamely rendszerek együt-

tes alkalmazására lesz szükség. Az értékelések alapján egy saját kibocsátású érintés nélküli 

kártya és az érintés nélküli bankkártya elfogadásra alapuló, szerveralapú rendszer kombináci-

ója felel meg. Kiegészíteném még, hogy a NFC-technológia beépítését nem szabad figyelmen 

kívül hagyni a későbbiekben. Rendelkezés áll, de a mindennapi használatnak még nem tud 

megfelelni egy ilyen rendszerben. A további vizsgálatok során új ötletek merülhetnek fel, 

melyek kiegészíthető hatással lehetnek a modellre.  
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6 A JAVASOLT RENDSZER MŰKÖDÉSI MODELLJE 

Az alábbi fejezetben részletezésre kerül az új rendszer működésének felépítése, ami fizikai, 

logisztikai és egyéb folyamatok meghatározásából áll.  

6.1 A KIALAKÍTANDÓ ÚJ MENETDÍJ-RENDSZER 

A jövőbeli rendszer alapjának meghatározásában a menetdíj-rendszer, jelentős szerepet fog 

betölteni, de felmerül a kérdés, létezik e ”igazságos” menetdíj-rendszer? A teljes igazságos 

rendszer elérése nem garantált, de a bérlettípusú termékek mellett bevezetésre került az idő-

alapú jegy, a díjplafon és egyéb más alternatíva, ami talán ”igazságosabbá” teheti a rendszert.  

6.1.1 DÍJSTRATÉGIA 

A díjstratégia kialakításában két fontos szempontot kell figyelembe venni. Törekedni kell, 

hogy növeljem a közösségi közlekedők számát, illetve a személygépkocsival közlekedők 

számát pedig csökkentsem. Ennek eléréséhez kedvezőbb lehetőségeket kell megszabni a díj-

stratégiába, de ezt úgy kell kivitelezni, hogy a díjtermékek ára kedvező legyen az utazóknak 

és a közlekedési rendszernek is, mivel a használati díjakból származó bevételek a közlekedési 

rendszer egyik legfontosabb finanszírozása. 

A díjstratégia kialakítása során figyelembe veendő szempontok: 

 átlátható díjstruktúra  

 ne büntesse tarifásan az átszállást  

 használatösztönző legyen 

 mennyiségi kedvezmények  

 átjárhatóság az egyes díjfizető rendszerek között  

6.1.2 DÍJTERMÉK TÍPUSOK 

A díjtermékek különböző területi övezet(ek)re érvényesek, amit fizetési szempontból két rész-

re osztjuk: előre (PIA) és utólag (PAYG) fizetett díjtermékek. 
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6.1.2.1 ELŐRE FIZETETT DÍJTERMÉKEK (PIA) 

Az előre fizetett díjtermékek esetében, az utazási díj kiegyenlítése, a jelenlegi rendszerhez 

hasonlóan az utazás előtt történik, csak elektronikus médiával. (BKK-kártya, NEK-

rendszerhez kapcsolódó kártya)  

6.1.2.2 UTÓLAG FIZETETT DÍJTERMÉKEK (PAYG) 

Az utas az utazása végeztével is képes lesz a felhasznált díjterméket megfizetni. Alapvetően 

az időalapú jegy és díjplafonhoz kapcsolódó napijegyet érinti. Előnye, hogy ha nem tudunk 

kijönni az utazásra szánt összegből, (úgy hogy már felhasználásra kerültek az utazás során 

kialakított kedvezmények) akkor később ne a kedvezménymentes összeget keljen kifizetni.  

6.1.3 IDŐALAPÚ JEGY  

A jegy az érvényességi időszakon belül korlátlan felszállásra és átszállásra jogosítja fel az 

utazót. Egyszeri utazásra illetve utazási láncra vehető díjtermék, amelyet a BKK-kártyával 

vagy NEK-rendszerhez kapcsolódó kártyával lehet igénybe venni.  

6.1.4 ÁTALÁNYDÍJAS NAPIJEGY ÉS BÉRLET TÍPUSÚ TERMÉKEK 

Meghatározott időtartamra érvényes, korlátlan utazási jogosultságra érvényes termékek, köz-

ismerten napijegy és bérlet típusú termékek. Ezek a termékek a törzs utasokat és a kedvez-

ményt igénybe vevőket célozzák meg.  

6.1.5 AZ UTASMÉDIA HASZNÁLATA (ÉRVÉNYESÍTÉS) 

A menetdíj-rendszer jellege és az utasmédia használata kölcsönösen meghatározza egymást. 

A felszíni járműveknél nem javasolható olyan díjrendszer, amely az utazás végén történő mé-

diakezelést követeli. Ennek oka, hogy kb. 5000 felszíni megállóhelyre kellene érvényesítő 

készüléket telepíteni. Felszerelhetők lehetnek maguk a felszíni járművek is ilyen médiakezelő 

készülékkel, de ezzel egy erős bliccelési lehetőséget adunk az utasok kezébe. (Leszállás előtt 

”kijelentkezés”) A Budapest területét elhagyó közlekedési szolgáltatásokon az érvényesítés 

megváltozik. Ezeket a járműveket egy külön érvényesítő készülékkel kell felszerelni, ami 

lehető tesz egy olyan funkciót, hogy kiválasztható legyen az utazás célja illetve annak öveze-

te.  
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6.1.6 ÖSSZEFOGLALÁS 

Összefoglalva a javasolt rendszer egy olyan keresztrendszer, ami a lehető legtöbb díjterméket 

vagy ezek kombinációját tudja kezelni, előre vagy utólag fizetendő díjtermékek esetében is.  

6.2 AZ UTASMÉDIA TÍPUSAI 

A budapesti elektronikus jegyrendszer bevezetése tulajdonképpen zöldmezős beruházásnak 

tekinthető, mivel a mai rendszer nem az olcsóság és megbízhatóság példaképe. A mai papír-

alapú rendszert egy bankkártya váltja fel, ami az érintés nélküli technológián alapszik. Egy 

része elérhető lesz az NFC technológiával támogatott mobiltelefonokkal is.  

Az utasmédiákat a következőképpen sorolhatók: 

1) BKK-kártya 

2) Harmadik fél által kibocsájtott  

 Nemzeti Egységes Kártyarendszer által kibocsájtott NEK kártya  

 Érintés nélküli kártya 

3) Smap paper  

4) NFC által támogatott mobiltelefonok  

A következőkben részletesen ismertetem az utasmédiák jellemzőit.  

 

4. ÁBRA: BANKKÁRTYA FELÉPÍTÉSE 

(http://penziranytu.mnb.hu/%28Bank%29kartyazzunk) 

http://penziranytu.mnb.hu/%28Bank%29kartyazzunk
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6.2.1 A BKK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTASMÉDIA 

A BKK által kibocsátott, egyedi sorszámmal ellátott utasmédiát BKK-kártyának nevezzük. A 

kártya lejáratának ideje 5 év, ami később feltölthető és újra alkalmazható.  

A kártyának három fő típusa van: 

 teljes árú díjtermékek igénybevételére jogosító, legalább fényképpel és névvel meg-

személyesített BKK-kártya (teljesárú BKK-kártya),  

 kedvezményes díjtermékek igénybevételére jogosító, megszemélyesített BKK-kártya 

(kedvezményes BKK-kártya),  

 meghatározott díjtermékek (pl.: napi- és hetijegy) igénybevételére jogosító, nem meg-

személyesített BKK-kártya (anonim BKK-kártya)  

6.2.2 HARMADIK FÉL ÁLTAL KIBOCSÁJTOTT KÁRTYÁK 

6.2.2.1 NEK-KÁRTYA  

Egy fényképpel ellátott, megszemélyesített kártyáról van szó, ami a kedvezményes BKK-

kártya helyettesítője lehet. Olyan technikával lesz felszerelve, ami alkalmas lesz a különböző 

kedvezményi jogosultságokra (nyugdíj, diák). A NEK-kártya regisztrálható lesz a BKK inter-

netes rendszerében, így az utas részletes jelentést kap a kártyán lévő tranzakcióról.  

6.2.2.2 ÉRINTÉS NÉLKÜLI BANKKÁRTYA 

Bármilyen bank bocsájthat ki érintés nélküli bankkártyát, ami megfelel a Visa és a 

MasterCard közös (EMV) szabványnak és az érintés nélküli fizetést lehetővé tevő 

(payWave/Paypass) funkciónak. Regisztrálhatósági tulajdonsága megegyezik a NEK-

kártyáéval.  

6.2.3 SMAP PAPER  

A Smap paper egy ún. papíralapú elektromos jegy, ami az alkalmi utasok lehetőségeit segíti 

elő. Nincs megszemélyesítve és átruházható akár ki számára, amíg az érvényességi ideje le 

nem jár. Egyedi azonosítóval van ellátva, nem regisztrálható a BKK internetes rendszerében, 

ebből következik, hogy egyszeri használatra alkalmas.  
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6.2.4 NFC MOBILTELEFON  

Az NFC technológiát támogató mobiltelefonok mind a BKK-kártyának, mind az érintés nél-

küli bankkártyának alternatívája lehet. Egyelőre elég kevés ilyen mobiltelefon van forgalom-

ban, későbbi elterjedésével nagyobb eredményeket tud majd tenni az utazásnál.  

6.3 AZ UTASMÉDIA IGÉNYLÉSÉNEK MENETE 

Ebben a fejezetben a BKK által kibocsájtott utasmédiák igénylésének folyamata kerül bemu-

tatásra.  

6.3.1 A BKK-KÁRTYA IGÉNYLÉSÉNEK LÉPÉSEI: 

1) Ügyfél és kártyaadatok megadása 

Szükséges adatok: 

 igénylő személy adatai (név, lakcím, személyi igazolvány szám stb.)  

 az igénylő személynek mellékelni kell egy fényképet, ami a kártyára kerül majd rá 

 kártya adatai (típus, részesül e valamilyen jogosultságra, igénylés időpontja) 

Adatrögzítés szempontjából:  

 személyes módon: az erre kijelölt munkatárs viszi be az adatokat a BKK rendszerébe 

 telefonos módon: telefonos ügyintéző viszi be az adatokat a BKK rendszerébe 

 internetes módon: az ügyfél maga rögzíti az adatait és elektronikusan küldi be a BKK-

hoz 

2) Kártyadíjak befizetése  

Miután megtörtént a kártya igénylése, a kártya kiváltásáért egy meghatározott összeget kell 

fizetnie.  

Fizetési módok: 

 személyesen, készpénzes úton 

 telefonon, bankkártyán keresztül 

 interneten, bankkártyán keresztül  



32 
 

3) BKK háttérrendszerben ügyfélszámla megnyitása  

Az adatok rögzítése illetve a kártya befizetése után létrejön a BKK háttérrendszerében az ügy-

fél számlája.  

Az ügyfélszámla két részből áll: 

 a megvásárolt díjtermék nyilvántartása 

 az ügyfél pénzegyenlegének nyilvántartása  

BKK-nál vezetett számlájára az ügyfél az alábbi módokon fizethet be: 

 személyesen, készpénzes úton 

 postai megbízással  

 banki átutalással  

4) A kártya átadása és átvétele  

 ha személyesen történt a kártya igénylése és befizetése, akkor a helyszínen átvehető  

 telefonos ügyintézéskor: az ügyfél választja, hogy személyesen vagy postai úton sze-

retné átvenni a kártyát  

 internetes ügyintézéskor: az ügyfél választja, hogy személyesen vagy postai úton sze-

retné átvenni a kártyát  

5) A kártya aktiválása  

A kártyát aktiválni kell, hogy alkalmas legyen a díjtermékek megvásárlására és használatára.  

 ha személyesen intéztük, akkor az ott lévő szakember aktiválja 

 ha más módon, akkor telefonos ügyfélszolgáltató vagy internetes aktiválás történik  

6) A kártya visszaadása  

A használhatatlan kártyák (lejárt, letiltott) esetében bármelyik BKK ügyfélszolgáltatónál le 

lehet adni. Más esetekben, ha például le akarjuk tiltatni, mert már nem szeretnénk a budapesti 

tömegközlekedést használni vagy új kártyát szeretnénk igényelni akkor az adott kártyánkat az 

ott lévő szakember tiltja le.  
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7) Kártya letiltása 

A kártya elvesztése vagy ellopása esetében, telefonos vagy internetes formában letilthatjuk. 

Így a kártya használhatóságának feltételeit törlik, tovább nem alkalmazható a tömegközleke-

désben.  

6.3.2 A NEK-KÁRTYA IGÉNYELÉSÉNEK LÉPÉSEI  

Annak érdekében, hogy a NEK-kártya utazásra alkalmas legyen, rögzíteni kell a BKK elekt-

ronikus jegy és háttérrendszerében. A NEK-kártya működése megegyezik a BKK kártyáéval 

ezért a díjtermék vásárlás és pénzegyenleg kezelés hasonló módon történik.  

1) A NEK-kártya BKK háttérrendszerében rögzítésre kerülő adatok  

Szükséges adatok: 

 igénylő személy adatai (név, lakcím, személyi igazolvány szám stb.)  

 az igénylő személynek mellékelni kell egy fényképet, ami a kártyára kerül majd rá 

 kártya adatai (típus, részesül e valamilyen jogosultságra, igénylés időpontja) 

Adatrögzítés szempontjából:  

 személyes módon: az erre kijelölt munkatárs viszi be az adatokat a BKK rendszerébe 

 telefonos módon: telefonos ügyintéző viszi be az adatokat a BKK rendszerébe 

 internetes módon: az ügyfél maga rögzíti az adatait és elektronikusan küldi be a BKK-

hoz 

2) A BKK háttérrendszerében a NEK-kártyához tartozó ügyfélszámla megnyitása  

Az adatok rögzítése illetve a kártya befizetése után hasonló kép létrejön a BKK háttérrendsze-

rében az ügyfél számlája.  

Az ügyfélszámla két részből áll: 

 a megvásárolt díjtermék nyilvántartása 

 az ügyfél pénzegyenlegének nyilvántartása  

BKK-nál vezetett számlájára az ügyfél az alábbi módokon fizethet be: 
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 személyesen, készpénzes úton 

 postai megbízással  

 banki átutalással  

3) Kártya aktiválása 

A NEK-kártyá is aktiválást igényel a használatához, hogy alkalmas legyen a díjtermékek 

megvásárlására és használatára.  

 ha személyesen intéztük, akkor az ott lévő szakember aktiválja 

 ha más módon, akkor telefonos ügyfélszolgáltató vagy internetes aktiválás történik  

4) A kártya visszaadása  

A használhatatlan kártyák (lejárt, letiltott) esetében bármelyik BKK ügyfélszolgáltatónál le 

lehet adni. Más esetekben, ha például le akarjuk tiltatni, mert már nem szeretnénk a budapesti 

tömegközlekedést használni vagy új kártyát szeretnénk igényelni akkor az adott kártyánkat az 

ott lévő szakember tiltja le.  

5) Kártya letiltása 

A kártya elvesztése vagy ellopása esetében, telefonos vagy internetes formában letilthatjuk. 

Így a kártya használhatóságának feltételeit törlik, tovább nem alkalmazható a tömegközleke-

désben.  

6.4 AZ UTASMÉDIA REGISZTRÁCIÓJA  

A BKK-kártyák, a NEK-kártya és az érintés nélküli bankkártyák egyaránt regisztrálhatók a 

BKK internetes rendszerénél, így az ügyfél a saját felhasználónevével és kódjával hozzáférhet 

a kártyája adataihoz. A regisztrálás menete megegyező módon történik, mint a BKK-kártya 

vagy NEK-kártya igénylésének lépései.  

 személyes módon: az erre kijelölt munkatárs viszi be az adatokat a BKK rendszerébe 

 telefonos módon: telefonos ügyintéző viszi be az adatokat a BKK rendszerébe 

 internetes módon: az ügyfél maga rögzíti az adatait és elektronikusan küldi be a BKK-

hoz 
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6.5 A DÍJTERMÉK VÁSÁRLÁSÁNAK MENETE 

Ebben az alfejezetben az utasmédia és a hozzá kapcsolódó díjtermék vásárlásának menetét 

mutatom be. A díjtermék vásárlása során el kell különíteni egymástól a PIA (előre) és PAYG 

(utólag) fizetett díjtermékeket.  

Az utasmédia típusonként megvásárolható díjtermékek:  

 BKK-kártya: PIA és PAYG 

 NEK-kártya: PIA és PAYG 

 Érintés nélküli bankkártya: PAYG 

 Smat paper: PIA 

6.5.1 BKK ÉS NEK-KÁRTYÁK  

PIA díjtermék vásárlása  

Értékesítési csatornák: 

 BKK ügyfélszolgálat 

 BKK jegy és bérletpénztár 

 BKK telefonos ügyfélszolgálat 

 BKK internetes felület 

 Jegykiadó automata 

A PIA típusú díjtermékek vásárlásának fő lépései: 

 az ügyfél maga adja meg, hogy milyen díjterméket kíván megvásárolni, ezt megteheti 

személyesen, telefonos, internetes módon, amit az előző pontokban már ismertettem  

 az ügyfél kifizeti a díjtermék vételárát, ezt szintén megteheti személyes módon a BKK 

ügyfélszolgálatnál vagy jegykiadó automatánál, illetve internetes vagy telefonos mó-

don.  

A sikeres fizetés után a díjtermék használati joga rákerül a BKK vagy NEK-kártyára, amivel 

igénybe vehető a tömegközlekedés.  

A PAYG típusú díjtermékek vásárlásának fő lépései: 
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Ezek a díjtermékek csak akkor vásárolhatók meg, ha kártyán megfelelő fedezet van.  

 az ügyfél a kártyát az utazás megkezdése, ha van átszállása, és leszállása esetében az 

érvényesítő készülékhez tartja  

 rögzítésre kerül a BKK rendszerében az utazás(ok) megkezdésének időpontja  

 a menetdíj rendszer kiszámítja lehető legoptimálisabb díjterméket az utazásra 

 majd ezt a díjterméket hozzárendeli az ügyfél kártyához  

6.6 ÉRINTÉS NÉLKÜLI BANKKÁRTYA  

Bármelyik érintés nélküli bankkártya alkalmassá teszi a PAYG típusú termékeket az utazásra. 

Ez azért előnyös, mert semmilyen formában nem kell jelezni a BKK felé, hogy az utas utazni 

szeretne, nincs szükség díjtermék vásárlásra sem, az utazás végén a központi computer fogja 

jelezni azt a díjterméket, ami az utasnak a legjobb. A díjtermék vásárlása hasonló kép történik 

mint a BKK és NEK-kártya esetében, avval a módosítással, hogy az utazás végén nem a kár-

tyára, hanem a kártyán keresztül az ügyfél bankszámláját terheli az adott banknál.  

6.7 SMAT PAPER 

Értékesítési csatornák: 

 BKK ügyfélszolgálat 

 BKK jegy és bérletpénztár 

 Jegykiadó automata  

 a meghatározott járműveken járművezetőnél  

Az utazás érvényesítésére a megoldás a BKK feladata, hogy gondoskodjon a díjtermék és 

utasmédia összerendelésére miután az értékesítés megtörtént. Például: egy jegykiadó vagy 

járművezetőtől kérek egy jegyet innentől idáig, az utazásom igényét pedig a központi BKK 

rendszer kikombinálja.  

6.8 A DÍJTERMÉK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MENETE  

Az ellenőrzésekre továbbra is szükség van, de a metróállomásokon lévő beléptető kapuk al-

kalmazása leszorítja az ellenőrzési kört a felszíni járművekre.  

Az ellenőrzés módjai:  
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 az elsőajtós felszállású járművek esetében az ellenőrzést a járművezető végzi  

 a metróállomásoknál az ellenőrzést a kapuk végzik  

 a felszíni járművek esetében, ha nincs lehetőség elsőajtós felszállásra továbbra is em-

beri ellenőrzés szükséges, ebben az esetben az ellenőröket egy kézi ellenőrzőkészü-

lékkel kell ellátni  

6.9 ÖSSZEGZÉS 

Az alábbi fejezetben megismerhettük az új rendszer működési modelljét, azonban egy ilyen 

bonyolult rendszer mindennapos üzemeltetése magas szintű informatikai szakemberek mun-

kálatait igényli. A szakemberek megbízhatósága és folyamatos ellenőrzési fontos, mivel em-

berek tízmilliói fogja használni a rendszert éves szinten, ezen felül a rendszerben súlyos milli-

árdok fognak átfolyni. Megjelennek új típusú munkakörök, mint például telefonos ügyfélszol-

gáltatás, központi rendszerszervezés, amikre egy új oktatási lehetőséget kell biztosítani a ké-

sőbb erre kijelölt szakembernek. Továbbá biztosítani kell a szakembereknek a lehető leghaté-

konyabb és legbiztonságosabb hardver- és szoftveralkalmazásokat.  
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7 BEVEZETÉSEK ÜTEMEZÉSE  

Az eddigiekben megismer elektronikus jegyrendszer bevezetése rendkívül sokoldalú, egy 

nagy komplex, ami csak hosszú idő és nagy tőkeforrás kereteiben valósítható meg. A teljes 

rendszer kiépítése évekig is eltarthat, ezért célszerű a rendszer kiépítését ütemekre bontani. 

Az ütemezés előnyös lehet még, ha azt a tényt vizsgáljuk, hogy egyik hónapról a másikra az 

utasok nem bírnának átállni az új jegyrendszerre.  

7.1 ÜTEM: A BÉRLETEKET HASZNÁLÓ UTASOK ÁTTERELÉSE AZ ELEKTRONIKUS JEGY-

RENDSZERBE  

a) Az új rendszer kialakításának alapja a központi rendszer kiépítése és az internetes felü-

let biztosítása, ami egyelőre, csak az éves bérletek kezelését biztosítja. Az ellenőrök 

megkapják a kézi készülékeket, mellyel képesek lesznek a bérlet típusú díjtermékek 

ellenőrzésére.  

b) A következő ütembe a BKK kibocsátja a negyed és féléves bérletfunkciókkal felruhá-

zott kártyákat  

c) A folyamatos minőség-ellenőrzés, hibajavítás figyelembe vételével megkezdődhet a 

havi bérletek alkalmazása  

d) Az összes bérlettípus már jelen van a rendszerben, megkezdődhet a bérletekre való 

kedvezményi jogosultságok (erre a legalkalmasabb idő június, július, augusztus, mert 

ilyenkor nyári szünet van a diákoknak, így könnyebb új médiával ellátni őket)  

Az átállásra több hónapot kell rászánni, emellett fontos még, hogy csak azokon a felületeken 

alkalmazhatók a kiadott kártyák, amiknél már jelen vannak az ellenőrzőkészülékek is. 

7.2 ÜTEM: JEGYTÍPUSÚ DÍJTERMÉKEK ÁTSOROLÁSA  

a) Jegyérvényesítő készülékek felszerelése valamennyi járműre és állomásra 

b) Az érvényesítő készülékeket és beléptető kapukat fel kell készíteni a PAYG ter-

mékcsoport kezelésére 

c) A folyamatos munka halad tával sor kerül a már meglévő automaták és régi érvé-

nyesítő készülékek leszerelésére 
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A második ütem emelkedése megkívánja az informatikai előrelépések is, mivel ha nincs elég 

fejlett informatikai háttér nem alkalmazhatók az időalapú jegy és díjplafon alkalmazások.  

7.3 ÜTEM: BELÉPTETŐ KAPUK TELEPÍTÉSE 

A beléptető kapuk elhelyezése már szóba került a 2. ütemben, a 3. ütem inkább azokra a ka-

puk elhelyezésére fordítja a hangsúlyt, amikhez átépítés szükséges, mint például megállóhe-

lyek bővítése. Ez a feladat rengeteg időt és pénzt fog felemészteni, ami egy ideig felesleges 

szerepet tölt majd be, mivel amíg még nincsenek teljesen felszámolva a papírjegy típusú díj-

termékek addig a kapuk nem alkalmazhatók.   

7.4 ÜTEM: ÉRINTÉS NÉLKÜLI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSA  

Az utolsó ütembe kerül sor az alkalmankénti utazókra. Költség szempontjából ők az utasok 

legkisebb halmazát képezik, így a számukra kidolgozott szolgáltatás az ütemterv végén kerül 

megvalósításra. Ennek a megoldásnak a működéséhez már érvényben kell lennie egy szerző-

désnek a BKK és egy kártyaelfogadó társaság között, illetve meg kell felelni a MasterCard és 

a Visa speciális szabályrendszerének. 

 

5. ÁBRA: PROJEKT TERVEZÉSI ÜTEMEZÉSE 

(Dr. Denke Zsolt E ticketing kézirata 2012.)  
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8 KÉRDŐÍV 

KÉRDŐÍV 

Jó napot kívánok, Németh Tamás vagyok az Edutus iskola diákja. TDK-hoz végzek kutatást. 

Hajlandó lenne válaszolni a kérdéseimre? Tájékoztatom, hogy a válaszadás önkéntes, anonim 

és kb. 10 percet vesz igénybe. 

 

Szűrő kérdőív 

1 Részt vett-e az elmúlt 6 hónapban piackutatásban? 

1 – Igen   2 – Nem  Ha részt vett (igen) akkor vége! 

2 Szokott-e tömegközlekedési eszközt használni, ha utazik? 

1 – Igen   2 – Nem  Ha nem akkor vége! 

3 Neme 

1 – Férfi   2 – Nő  

4 Kérem, karikázza be a 3 lehetséges válasz közül az életkorát!  

1 – 10-20 év  2 – 20-40 év  3 – 40-65 év 
 

Főkérdőív 

5 Milyen tömegközlekedési járművet használ a leggyakrabban? 

1 - Autóbusz 

2 - Vonat 

3 - Villamos 

4 - Metró 

6 - egyéb: ……………………………. 

6 Melyikkel utazik a legszívesebben? Ha több is van, jelölje be mindet!  

1 - Autóbusz  

2 - Vonat 

3 - Villamos 

4 - Trolibusz 

5 - HÉV 

6 - Földalatti  

7 - Metró 

7 Kérlek, indokolja meg a választ!  

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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8 Milyen gyakran használ tömegközlekedési járművet?   

1 – havonta (… db)  2 – hetente (… db)  3 –naponta (… db)  

9 Mi befolyásolja a kiválasztásában?  

……………………………………………………………………………………………………… 

10 A mi befolyásolja, ha nem tömegközlekedési járművet használ?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11 Mit gondol a jelenlegi BKV-ról? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

12 Most képzelje el, hogy ha nem csak ezek a lehetőségei lennének, hanem bejönne 

egy új szolgáltatás, ami elektronikus rendszerű. Mit kellene tennie, milyennek 

kellene lennie, hogy őket válassza?  

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

Mondok néhány állítást, ami az új rendszerrel kapcsolatos, kérlek, döntse el, mennyire ért egyet 

velem! Értékelje az iskolai osztályzatokhoz hasonlóan (az egyes jelentése, hogy egyáltalán nem, 

az ötös a teljes mértékben, a köztes értékekkel árnyalhatod a véleményed).  

 

Olyanoknak való, mint Ön  1 2 3 4 5 NT/NV 

Kedvező árak  1 2 3 4 5 NT/NV 

Modern  1 2 3 4 5 NT/NV 

Minden korosztálynak 

megfelel-e  
 1 2 3 4 5 NT/NV 

Teljesen más, mint a többi  1 2 3 4 5 NT/NV 

Megéri az árát  1 2 3 4 5 NT/NV 
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9 MELLÉKLET 

Szakmai szótár  

Fogalom Magyarázat 

Díjplafon 

A díjstruktúra függvényében adott időszakon belül, adott számú időalapú 

jegy felhasználása után automatikusan napijegyet kap az utas, azaz a meg-

adott időszakon belül ingyenessé válik számára az az utazás (pl. 3 időalapú 

jegy után napijegyet kap). Ez a díjstruktúra lehetővé teszi, hogy az utas a 

számára legkedvezőbb menetdíjat fizesse, anélkül, hogy előre el kellene 

döntenie, mennyit utazik. 

Szerveralapú 

rendszer 

Az utazással kapcsolatos minden információt a rendszer központi szervere 

tárol. A járműfedélzeti és a metróállomásokon üzemelő érvényesítő eszkö-

zök álladó online összeköttetésben vannak a háttérrendszerrel. Az 

utasmédia csak néhány adatot tartalmaz, díjterméket nem tárol, az érvénye-

sítéshez, ellenőrzéshez stb. szükséges adatok a háttérrendszerben van nyil-

vántartva. 

NEK-kártya Nemzeti Egységes Kártyarendszer keretében kibocsátott kártya. 

BKK-kártya Budapesti Közlekedési Központ által kibocsátott kártya. 

Díjtermék A menetdíjrendszerben a bérletek és jegyek összefoglaló elnevezése. 

Utasmédia 

Az az eszköz, amelyen a díjtermék kibocsátásra kerül. Jelenleg a vonalje-

gyek és bérletek nyomtatása papírra történik, azaz kibocsátásuk papíralapú 

utasmédián történik. Az elektronikus jegyrendszer bevezetésével a díjter-

mékek érintésmentes kártyához lesznek rendelve, vagyis kibocsátásuk 

érintésmentes kártyaalapú utasmédián fog történni. 

NFC 

Érintés nélküli technológián alapuló kommunikációs szabvány, amely le-

hetővé teszi két eszköz kis távolságról (8-10 cm) történő adatkommuniká-

cióját. 

PAYG (Pay as 

you go) típusú 

utazás 

Az utazás(ok) elszámolása utólag az utas pénzszámláján vezetett egyenleg 

terhére történik. 

PIA (Pay in 

advance) típusú 

utazás 

Az utas közösségi közlekedési szolgáltatások igénybevételéhez szükséges 

díjtermékeket az utazás megkezdése előtt vásárolja meg. 

Smart paper A jelenlegi papíralapú jegynél magasabb biztonsági szinttel rendelkező, az 

érintés nélküli technológiát (NFC) használó, papíralapú utasmédia. 

Érintés nélküli 

bankkártya 

Bármely bank által, az American Express, JCB, VISA és MasterCard kö-

zös (EMV) szabványa szerint kibocsátott, érintés nélküli fizetésre is alkal-

mas (payWave, PayPass) bankkártya. 
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Virtualizáció 

A számítástechnikában a virtualizáció egy olyan megoldás ahol a számító-

gépes erőforrások fizikai tulajdonságait és összetevőit elrejtve, virtuális 

gépeket hoznak létre, melyek erőforrásai a fizikai gépek határáig dinami-

kusan bővíthetőek és szabályozhatóak, miközben ezek a virtuális rendsze-

rek a felhasználók számára tényleges valós gépeknek látszanak és úgy is 

kezelhetők.  

Interoperabilitás A különböző informatikai rendszerek együttműködésre való képessége 

 



44 
 

10 FELHASZNÁLT IRODALOM  

RAFFAI MÁRIA: Objektumok az üzleti modellezésben. Az objektumorientált fejlesztés elvei és 

módszerei. Budapest, 2001, Novadat Kiadó  

SVÉDLIK CSABA: Marketing a 21. században. Kihívások, trendek, szemléletváltás. Mór, 2007 

KHEOPS Automobil-kutató Intézet 

ESZES ISTVÁN - BÁNYAI EDIT: Online Marketing. Budapest, 2007, Műszaki Könyvkiadó 

MATT HAIG: Online stratégia kialakítása. Nélkülözhetetlen útmutató az internetes kereskede-

lemhez. Pécs, 2005, Direkt Kft. Alexandra 

ALLAGA GYULA ET. AL.: Automatikus azonosítás elméletben és gyakorlatban. Vonalkódtechnika 

(1). Budapest, 1995, PRIM Kiadó  

ALLAGA GYULA ET. AL.: Automatikus azonosítás elméletben és gyakorlatban. Kártyás rendszerek 

(2). Budapest, 1997, PRIM Kiadó  

Internetes források: 

Koós András (BKV Rt. projektigazgató) előadása: ELEKTRA Budapest elektronikus jegy-

rendszer 

 

Pataki Csanád és Almási János előadása: Vonatjegyek értékesítése mobiltelefonnal 

 

Almási János előadása: Elektronikus kártyarendszer a MÁV szemszögéből 

 

www.mavinformatika.hu 

http://www.itbusiness.hu/auth/forgetpassword 

http://androidhungary.com/2011/01/mire-hasznalhatjuk-majd-az-nfc-technologiat/  

http://kartyanyomtato.diamonditsolutions.hu/html/plasztikkartyak.html 

http://penziranytu.mnb.hu/%28Bank%29kartyazzunk 

http://www.bkk.hu/wp-content/uploads/2012/01/eticketing_megvaltan.pdf 

http://www.mavinformatika.hu/
http://www.itbusiness.hu/auth/forgetpassword
http://androidhungary.com/2011/01/mire-hasznalhatjuk-majd-az-nfc-technologiat/
http://kartyanyomtato.diamonditsolutions.hu/html/plasztikkartyak.html
http://penziranytu.mnb.hu/%28Bank%29kartyazzunk

