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„E-ticketing” – Mi, magyarok mindent máshogy értünk…



Smart Ticketing – Itthon

Innováció

Adaptáció

Evolúció



Innováció – Merni kell folyamatosan kérdezni!
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Több kérdés lesz, mint válasz, …de ezek vezetnek EREDMÉNYRE.

http://artpetty.com/wp-content/uploads/2012/08/Questions.jpg
http://artpetty.com/wp-content/uploads/2012/08/Questions.jpg
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Miért is dolgozunk?

Az elektronikus jegyrendszernek köszönhetően kényelmesen, gyorsan, 

egyszerűen igénybe vehetők a budapesti közösségi közlekedési 

szolgáltatások.

Ennek bevezetésével Magyarország legnagyobb, legtöbbek által igénybe vett 

közlekedési hálózatához kapcsolódóan megvalósul egy korszerű, könnyen 

és egyszerűen használható jegy- és bérletrendszer, amely 

az ügyfelek igényeihez rugalmasan és innovatívan alkalmazkodik.
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… mert az utasok megérdemlik…
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Mi ebben a nagy dobás?

• Teljeskörű online ügyintézés
• Fokozott bevételvédelem
• Hatékony közlekedés-szervezés

ONLINE

• Ügyfélszámla alapú rendszer
• NEM veszít pénzt az ügyfél
• Legjobb ár/érték
• Átfogó, pontos kép az utazási 

szokásokról

ID-Account
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Valóban az ügyfél az első? Vagy magunknak állítunk emlékművet?
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Ha a papír alapú jegyet vezetjük ki, akkor miért klónozzuk azt drágán Smart PAPER-ként?



11

Hol tartunk ebben a fejlesztési folyamatban?

• Központi szerverinfrastruktúra kialakítása

• Virtuális szerverkörnyezet kialakítása

• Front office eszközök letelepítése

• Teszt és oktatóterem kialakítása

• BKK + BKV dolgozói kártyák 

kibocsátása (24.000 db)
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AFC konferencia – 2016. szeptember 16.



Evolúció – Mindent a maga idejében!
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Mi hiányzott a projektben? – A FÓKUSZ !

 Architektúra: szerveralapú

 Utasmédia: érintés nélküli (utazási kártya, érintés nélküli 

bankkártya)

 A kedvezmény-jogosultság automatikus ellenőrzését

biztosítja (NEK, NEJP)

 Az értéknövelt szolgáltatásokat lehetővé teszi (pl. 

automatikus bérletmegújítás),

 Az internetes távértékesítést támogatja

 Az időalapú jegy és a díjplafon-konstrukció bevezetését 

lehetővé teszi

 A metróban automatikusan működő be- és kiléptető 

kapuk fogadására képes

 Hatékony bevételvédelmet biztosít és a hamisítások 

visszaszorítására képes

 NFC technológia fogadására felkészül (ISO 14443)

 Nyitott a zónarendszerre, elővárosi tarifa kezelésére, 

interoperabilitásra
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Proof of Concept – Az architektúra és integráció igazolása
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„Hiszem, ha látom…” – Tesztkörnyezet kiépítése

16
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„Ha egy anya, egy gyermeket 9 hónap alatt, akkor …”



Adaptáció – Ne a tervek, hanem a célok mellett tarts ki!
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Mi volt a lényegi változás az indulás óta?

• 5 év telt el az eredeti koncepció rögzítése óta…

• Új technikai lehetőségek, új fogyasztói elvárások 

• Törvényi változásokból adódó rendszertervi változtatások

• Szerződés értelmezési problémák 

• Hiányos eredeti műszaki dokumentáció és tervezés

• Agglomerációs közlekedés új megrendelői és szervezeti 

struktúrája

• M3-as metró felújítása, pótlóbuszok kezelése

• Építészeti problémák számos metróállomáson (M1, M2)

• Validált forgalmi modell (M3 átépítés)

• Finanszírozó – Megrendelő – Szállító – Alvállalkozók:

nem rugalmas pénzügyi folyamatok (change orders)

• NEK, NEJP kapcsolódás, nyitott kérdések, ütemezés

• E-SZIG
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Az országos központi rendszer jelenleg nyitott kérdései

A BKK AFC projekt megvalósításához szükséges technológiai dokumentáció, illetve jogszabályban 
rögzített előírások, eljárásrendek hozzáférhetőségi státusza

Rendelkezésre áll?

123/2014. (IV. 10.) Korm. Rendelet alapján 6.§. 2. bekezdés kidolgozza és ajánlásként közzéteszi a szabványok és műszaki előírások 
alapján a működési mintaszabályzatait, technológiai alkalmazási és technológiai végrehajtási módszertanát, továbbá a csatlakozás és 
igénybevétel feltételeként előírt elektronikus információbiztonsági követelményeket

Nem

123/2014. (IV. 10.) Korm. Rendelet alapján 6.§. 6. bekezdés a szabványokra és a műszaki előírásokra figyelemmel meghatározza és 
ajánlásként közzéteszi az adatok és adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és 
technológiai előírásokat

Nem

123/2014. (IV. 10.) Korm. Rendelet alapján 6.§. 9. bekezdés közzéteszi a közlekedésért felelős miniszter által jóváhagyott műszaki 
előírásokat, alkalmazási és végrehajtási módszertanokat Nem

123/2014. (IV. 10.) Korm. Rendelet alapján 6.§. 10. bekezdés kidolgozza és honlapján közzéteszi a Nemzeti Személyszállítási 
Intelligens Közlekedési Rendszerek Platformhoz történő csatlakozáshoz és annak igénybevételéhez szükséges – a közlekedésért 
felelős miniszter által jóváhagyott – műszaki és egyéb csatlakozási feltételeit, általános szerződési feltételeket (ÁSZF), 
üzletszabályzatot, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat, információkat
és segédleteket a mindenkor hatályos állapot szerint

Nem

123/2014. (IV. 10.) Korm. Rendelet alapján 6.§. 15. bekezdés közzéteszi a nem elektronikus adathordozón rögzített, időalapú 
hozzáférést biztosító jegyrendszer kiszolgálását biztosító informatikai rendszer előírásrendszerét és feltételeit Nem
A 2014. évi LXXXIII. tv. az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről (NEK törvény) NEK kártyakibocsátás, kulcskezelési 
technológia, Igen
2012. évi XLI. törvény alapján: közlekedési kártya kibocsátásával, a tv által meghatározott megszemélyesítési adatok megismerésével 
kapcsolatos technológiai információk Nem 
Közlekedési kártyával kapcsolatos végleges logisztikai folyamatok  Nem 
Közlekedési kártyával kapcsolatos kulcskezelési jogosultságok és technológiák Nem



Utasmédia Regisztráció Termék-
vásárlás

Termék-
érvénye-
sítés

Ellenőrzés, 
bevétel-
védelem

Elszámolás Elemzés, 
üzemel-
tetés

: változások miatt érintett elem

Az értéklánc minden pontját érintették a változások
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Validált forgalmi modellezés – 2016.



„Semmi sem állandó, csak a változás maga.” /Herakleitosz/

Validált eszköz darabszámok:

Beléptető kapuk: 659 db  700 db

Platform validátorok: 443 db  532 db 

+ 46 db (M3)

Fedélzeti validátorok: 10 581 db  10 856 db

Kamerák: 531 db  470 db
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Mi jelent az „átfogó újratervezés”?

• Újratervezés – technikai + jogi + pénzügyi + 

üzemeltetési           

• Ütemterv felülvizsgálata – új 

feladat/mérföldkő menedzsment 

• Új megközelítés – integrált szállítói felelősség

• Finanszírozás felülvizsgálata – pénzügyi 

források módosítása

• Új szakmai marketing – intenzívebb belső és 

külső (iparági) kommunikáció
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Az EBRD nem volt egyszerű eset, de most egy hullámhosszon vagyunk…
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Aktuális, napi kihívásaink – Nem unatkozunk…

• Újratervezésből eredő feladatok

• CO13

• CO16

• MCO

• Ellenőri kézi készülékek bevezetése

• HHC Re-test

• Állomástelepítések véglegesítése

• Járműszerelések ütemezése

• SW integráció előkészítése

• Pénztárrendszer

• TVM/SAP/NAV integráció

• Bevezetési stratégia kidolgozása

• E-szig integráció

• MÁV JÉ projekt kooperáció

• NM Zrt. szorosabb együttműködés
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BKK AFC 
Iroda

12 fő
BKK „Projekt 
tag”

36 fő
S&B + 
Alvállalkozó

74 fő
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Elég lesz a forrás?

• BKK üzleti terv• EBRD hitel 
nyitott keret

• Fővárosi 
Fejlesztési 
Megállapodás

• EBRD hitel 
leszerződött keret

44,4 
MEur

4,6 
Mrd Ft

10,0 
MEur
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Hol tart a pénzügyi kifizetés?
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Időben készen lesz?

AFC 2

Fázis 2 zárás eddig 3-4 hónapos csúszásban van az ellenőri kézikészülékek (HHC) sikertelen tesztje miatt. 
Az újratervezés EBRD-vel való egyeztetése további 2 hónapos adminisztratív késést okozott eddig.

?
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Ideje békét kötni…
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Csak közösen lehetünk sikeresek, egymás kárára nem.

NEJP 

NESZIP

NEK

MÁV JÉ

BKK AFC

MNV - Volánok 

BM E-SZIG
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Köszönöm a figyelmet!


