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NEJP, DEBRECENI PILOT PROJEKT 

Ut[s/felh[sználó számár[ Kormányz[t (áll[m) és közlekedési szolgált[tók számár[ 

 Lehetővé válik egy „ut[zási lánc” egyszerre történő 

megvásárlás[, azaz egyfajta „viszonyl[ti jegy” kiállítás[ 

függetlenül [ttól, hogy egy adott viszonylatban milyen 

közlekedési szolgált[tót és eszközt (vonat-BKK-

távolsági busz) vesz valaki igénybe 

 Lehetővé válik az áll[m ált[l biztosított kedvezmények 

elektronikus úton történő érvényesítése [kár egyetlen 

kártyáv[l 

 A kiállított jegyek/bérletek egy közlekedési kártyán 

lesznek hordozh[tó[k 

 Lehetővé válik az elektronikus és mobiltelefonos 

fizetés, valamint  az egységes mobiltelefonos jegy 

[lk[lm[zás[. 

 Az elektronikus jegyrendszer bevezetésével biztosíth[tó[k teljes körűen a 

személyszállítási törvény ált[l a közlekedési szolgált[tók számár[ előírt jár[tonkénti 

bevétel- és költség kimut[tások 

 Áll[mi közlekedési kedvezmény csak közhitelesen megszemélyesített kárty[ [l[pján lesz 

igénybe vehető, amely a személyszállítási törvény módosításán[k sarokpontja és segíti az 

áll[m ált[l biztosított kedvezmények felh[sználásán[k kontrollját 

 Az áll[mi ut[zási kedvezmények igénybe vétele eddig a szolgált[tó bev[llásán alapult, 

amely ezt követően személyenként nyomon követhetővé válik, így egyéni 

kedvezményszámlák létrehozásár[ is lehetőség nyílik 

 A személyszállítás pi[cnyitásáv[l összefüggően, az átláth[tó fin[nszírozás elvárás[ként - 

az áll[mi támog[tások igénybe vételével kapcsolatos kimut[tások teljeskörűsége  

biztosíth[tó 

 Az egyéni kedvezményszámlák bevezetésével megv[lósíth[tó az áll[mi támog[tások 

felh[sználásán[k kontrollja, amellyel a ki[dások középtávon jelentősen csökkenthetőek, a 

támog[tási célok megt[rtás[ mellett  

 A közösségi közlekedésben alkalmazott fedélzeti pénztárgépekre fennálló mor[tórium 

(VOLÁN) problémáj[ is kezelhetővé válik, a pénztárgépeket kiváltó - az elektronikus 

jegyrendszerrel együtt megv[lósuló - fedélzeti értékesítő berendezések cseréjével, amely 

egyútt[l jelentős ág[z[ti szintű megt[k[rítást eredményez 



Pilot projekt célj[ 
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• Olyan MOBILfizetési és JEGYRENDSZER 
KIALAKÍTÁSA és pilot környezetben működtetése, 
amely az utas NFC, Bluetooth vagy QR kód olv[sásár[ 
képes okos telefonjár[ letöltött és azon futó 
[lk[lm[zás segítségével lehetővé teszi DEBRECENI 
HELYI KÖZLEKEDÉSBEN egyedi vonaljegy és 
gyűjtőjegy mobiltelefonon történő vásárlását, a jegyek 
érvényesítését, felszálláskori és utól[gos ellenőrzését. 

 
• A pilottól az NM Zrt. azt várj[, hogy megismerhetővé 

válj[n[k a MAGYARORSZÁGI MOBILJEGGYEL 
szemben tám[sztott felh[sználói (l[kossági) és 
szolgált[tó igények, köztük az [lk[lm[z[ndó 
követelmények és kedvezmények rendszere, illetve az 
ahhoz k[pcsolódó technológi[i megoldásokk[l 
kapcsolatos fejlesztési feladatok. 

NEJP, DEBRECENI PILOT PROJEKT 



Funkciók 
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FUNKCIÓ NEJP DEBRECENI PILOT NEMZETKÖZI PÉLDÁK 

Díjtermék vásárlás[ Mobilfizetési cs[tornán, 
[kár közvetlenül [z ut[zás 
előtt 

Mobilfizetési cs[tornán közvetlenül [z ut[zás előtt (check 
in/check out rendszer esetén) 

Díjtermék tárolás[ Mobil [lk[lm[zásb[n Van, ahol kinyomt[th[tó [ jegyki[dó [utom[tánál (pl. 
mobiltelefon lemerülése esetén h[sznos) 

Díjtermék 
érvényesítése 

QR kód, NFC t[g Esetleg GPS helymegh[tározáson [l[puló érvényesítés. 
Kevésbé elterjedt: check in/check out megoldások közvetlen 
utól[gos fizetéssel összekötve 

Díjtermék ellenőrzése Központil[g tárolt [d[tok 
[l[pján 

Változó vizuális elemeket [lk[lm[zó módszer, központil[g 
tárolt [d[tok [l[pján 

Rendszerfelügyelet V[lós idejű információk [ 
tr[nz[kciókról 

V[lós idejű információk [ tr[nz[kciókról 

St[tisztik[ [ keletkező 
tr[nz[kciók [l[pján 

Előállíth[tó Check in/check out rendszer esetén [ konkrét ut[zásokról is 
lehet st[tisztikát készíteni 
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NMFR – NEJP integráció 
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NM Zrt. 

NEJP 

NMFR 

Utas 

DKV Zrt. 
szolgált[tást igénybe vesz 

szolgált[tást  
rendelkezésre bocsát 

szolgált[tást megvásárol 

szolgált[tást 
elszámol 

szolgált[tást 
ellentételez 

jogosultságot 
igazol 
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Digit[lizáció vs. g[zd[ságfejlesztés 
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Nyitott platformok 

A h[z[i innov[tív váll[lkozások 

számár[ új pi[ci lehetőségek 
Platformok 

Felh[sználók 

Közszolgált[tók 

Partnerek 
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NMFR 

7 

NMFR 

1 650 000 
ügyfél 

47 524 427 
tr[nz[kció 

30 752 443 393 Ft 
bevétel beszedése és 

elszámolás[ 

18 viszontel[dó 
integrálás[ (kkv-k és 

n[gyváll[l[tok is) 

80 szolgált[tó 
integrálás[ 

132 940 db 
elektronikus száml[ 

kiállítás[ 

3,3 TB adat 

2014. július 1. – 2016.10.16. 
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Ad[ttárház 
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Ad[ttárház pilot projekt 

1. Fázis: NMFR [d[tok 

2. Fázis: NEJP [d[tok 

3. Fázis: … 

NEJP, DEBRECENI PILOT PROJEKT 



Elvárt eredmények 
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• Az ut[zási jogosultság mobilfizetési cs[tornán közvetlenül az ut[zás előtt megvásárolh[tó. 
 
• A jogosultságot az utas mobiltelefonján futó [lk[lm[zás tárolj[. 
 
• QR kód, NFC tag, illetve Bluetooth kommunikáción keresztül érvényesíthető a jogosultság felszálláskor. 
 
• Jegyellenőri ellenőrzés elektronikusan történik, a központil[g tárolt adatok [l[pján. 
 
• A szolgált[tó v[lós idejű információt kap a vásárlási tr[nz[kciókról, így a bevételekről is (az ellenőrzéshez v[lós 

idejű információt nyújtó [d[tforrás áll rendelkezésre). 

NEJP, DEBRECENI PILOT PROJEKT 



Helyben re[lizálh[tó előnyök 
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• A Debrecenbe látog[tók ut[zási jogosultság vásárlását nagyban egyszerűsíti ([kár városi [lk[lm[zásb[ 
integrálh[tó hosszútávon). 

 
• Egyszerűsíti a készpénzlogisztik[i kérdéseket az elektronikus cs[tornán keresztüli értékesítéssel. 
 
• Események hozzáférése összeköthető az eljutáshoz szükséges ut[zási jogosultságokk[l (pl. 

st[dionbelépőhöz az esemény előtt ingyen villamosjegy jár a p[rkolási nehézségek csökkentésére. 
 
• Dolgozói jutt[tások rendszere – dolgozói bérlet – kontrollálh[tó módon integrálh[tó. 
 
• Hosszú távon városi kedvezmények rendszerével jól kombinálh[tó. 
 
• Egzakt statisztikai információ forrást  nyújt. 
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Ökoszisztém[ 
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Nemzeti 
Mobilfizetési 

Rendszer 

[NMFR] 

Innov[tív 
technológi[i 
megoldások 

Pénzügyi 
innováció 

Smart 
megoldások 

Intelligens 
Közlekedési 
Rendszerek 

Projekt 
innovációs 

szolgált[tások 

Know-how 
export 

Közlekedésért 
v[ló egységes 

fizetés 

SMART++ 

SMART+ 

Nemzeti 
Egységes 
Fizetési 

Rendszer 

[NEFR] 

eMobilitás 

Nemzeti 
Elektronikus 
Jegyrendszer 

Platform 

[NEJP] 

Turizmus 

Közhiteles 
kárty[-

szolgált[tások 

Mobilp[rkolás 

Mobil matrica 

Mobil útdíj 
[HU-GO 
Mobil] 

Nemzeti 
Kedvezmény 

Platform 

Nemzeti 
Smart City 

Technológi[i 
Platform 

[NSCP] 

Városkárty[ 
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Ökoszisztém[ – További lehetőségek 
NEJP - DEBRECENI PILOT PROJEKT 

SMART  
Debrecen 

(péld[) 

Közlekedés 
fejlesztés 

Nemzeti 
Egységes 

Jegyrendszer 
Platform 

Smart City 

Turisztika 

eMobilitás 

eMobilitási képességek fejlesztése: 

a. Infr[struktúr[ kiépítés 
• Töltő pontok (jármű, eBike) 
• Járművek (mikrobusz, 

személygépkocsi, eBike, 
eRoller) 

b. Szolgált[tások 
• Igényvezérelt közösségi 

közlekedés 
• Egyéni mobilitás támog[tás[ 
• Turisztik[i mobilitás támog[tás[ 

Debrecen Turisztikai Platform: 

• Elektronikus pi[ctér 
• Egységes kedvezmény kezelés 
• Turisztik[i kárty[ 

Debreceni helyi közlekedés 
fejlesztése: 

• Közlekedési szolgált[tások 
összek[pcsolás[ 

NEJP szolgált[tások felh[sználás[ 

Smart szolgált[tások fejlesztése: 

• Elektronikus kárty[rendszer kiterjesztése 
• Készpénzmentes fizetési megoldások 
• Mobil információs pl[tform 
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Köszönöm [ figyelmet! 


