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NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt. ) feladata korszerű elektronikus és mobilfizetési rendsze-
rek létrehozása, stratégiai célkitűzése, hogy a magyar lakosság a közszolgáltatások egyre széle-
sebb körét mobilfizetéssel költséghatékonyan vehesse igénybe.

CÉLOK
•	 A hazai közszolgáltatások kényelmes, biztonságos és költséghatékony mobilfizetéssel történő 

elérésének biztosítása a lakosság számára; 
•	 Az állami és önkormányzati hatáskörbe tartozó közlekedési és egyéb közszolgáltatások mobil-

vásárlás és mobilfizetés útján történő lebonyolítása; 
•	 Mobilvásárlás és a mobilfizetés széles körű elterjesztése olyan közszolgáltatások esetében is, 

amelyeknél ez ma még nem lehetséges. 

NEMZETI MOBILFIZETÉSI RENDSZER
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 2014. július elsején indította el a közterületi parkolás, az autópálya-
használati díj és az e-útdíj mobilfizetését az országosan egységes platformon keresztül biztosító 
Nemzeti Mobilfizetési Rendszert (NMFR). A rendszer bevezetésének köszönhetően Magyaror-
szág egész területén vásárolható mobilfizetéssel autópálya matrica, igénybe vehetőek a mobilpar-
kolás és a HU-GO Mobil Elektronikus Útdíjfizetési rendszer szolgáltatásai is. A tudatos autósok 
a rendszer indulásakor hat, jelenleg pedig már tizenhét viszonteladó szolgáltatásai közül választ-
hatják ki a számukra legkedvezőbb szolgáltatást. 

A működés során bebizonyosodott, hogy teljesültek az NMFR-rel szemben támasztott elvárá-
sok: kinyílt a piac, folyamatosan csatlakoznak a viszonteladók, nő a felhasználók száma és még 
mai napig is tart a mobilpakolás forgalmának növekedése. Mára már olyan önkormányzatok is 
igénybe vehetik a szolgáltatást, amelyek számára üzleti alapon eddig nem volt kifizetődő mobil-
parkolás szolgáltatás bevezetése.
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A mobilfizetés projekt sikeresnek mondható azért is, mert egy olyan rendszer születésének és 
sikeres működésének lehettünk tanúi, ahol a számos érintett állami társaság egy jó cél érdekében 
tud együttműködni.

NEMZETI ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZER PLATFORM (NEJP) PROJEKT

A Magyar Kormány stratégiai programjaiban célul kitűzött közforgalmú közlekedés megújítá-
sára és az „ugyanazon elektronikus igazolással” igénybe vehető, teljes átjárhatóságot biztosító 
elektronikus viteldíjfizetési rendszer bevezetésére a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által koordinált 
Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP) az egész országra és a közforgalmú közle-
kedés minden formájára kiterjedő megoldást nyújt. 
A NEJP kapcsolódó fejlesztéseivel és szolgáltatásaival képes hozzájárulni ahhoz, hogy Magyar-
ország Európában példaértékű kényelmi megoldást biztosítson a közösségi közlekedésben részt-
vevő lakosságnak, illetve ahhoz, hogy hazánk sikeresen fejleszthessen átjárható megoldásokat az 
intelligens közlekedési rendszerek terén. 

AZ ITS SZAKMA VILÁGTÉRKÉPÉN AZ NM ZRT.
Nemzetközi színtérre lépett a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. akkor, amikor az ERTICO – ITS Euro-
pe, (Intelligens Közlekedési Rendszerek Európai Szervezete) meghívta a Társaságot tagjai közé 
és tagja lett a MOBiNET -  európai uniós társfinanszírozású, európai közlekedési ernyőmegol-
dásokat kidolgozó - projektnek. A MOBiNET víziója egybecseng a hazai Nemzeti Elektroni-
kus Jegyrendszer Platform (NEJP) alapgondolatával, amelynek az lényege, hogy a felhasználók 
egy egységes, átjárható rendszerben a lehető legegyszerűbben tudjanak igénybe venni mobilitási 
szolgáltatásokat.
Az Európai Mobility as a Service 20 európai állami és piaci szereplő, köztük a Nemzeti Mobil-
fizetési Zrt. együttműködésével alakult meg 2015 októberében. A Finnországból indult kezde-
ményezés központi gondolata, hogy megreformálja azt az elképzelést, miszerint a közlekedés 
alapvető eszköze a saját tulajdonú autó. Alapkoncepciója szerint a közlekedésre úgy tekintünk, 
mint egy integrált szolgáltatásra személyautók, autóbuszok, kerékpárok és számos egyéb közle-
kedési eszköz igénybevételével.
Európai és tengerentúli befektetőkkel és vállalkozókkal is folynak a tárgyalások a Társaság által 
kidolgozott know-how értékesítéséről.
Az elkövetkező lapszámokban az NM Zrt. szakcikkek formájában folyamatosan tájékoztatást 
kíván adni az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésével kapcsolatos innovatív tevékeny-
ségéről.
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