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EmlékEztEtő
az MTA Közlekedés- és Járműtudományi Bizottságának üléséről

Időpont: 2018. szeptember 19. szerda, 14:00 - 16:00 
Helyszín: BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék  

(Budapest, XI. Sztoczek u. 2., St428) 

Az MTA Közlekedés- és Járműtudományi 
Bizottsága (KJTB) 2018. szeptember 19-én 
tartotta ez évi harmadik ülését, amelynek té-
mája az elektronikus jegyrendszer magyaror-
szági bevezetésével kapcsolatos, folyamatban 
lévő projektek és azoktól várható eredmények 
áttekintése volt. Az ülést a KJTB elnöke,  
Dr. Timár András nyitotta meg, sajnálat-
tal tájékoztatva a megjelenteket arról, hogy  
A MÁV-START elektronikus jegyrendszeré-
nek (JÉ projekt) értékelése és várható fejlesz-
tése című előadás elmarad, mert a megtar-
tására felkért szakember szeptember 11-én 
tájékoztatta: „a JÉ projekt üzleti tulajdono-
sa, a MÁV-START nem engedélyezte a rész-
vételt és előadás megtartását a KJTB ülésén”. 

Elsőként Dr. Berki Zsolt (FŐMTERV ZRt.) 
tartotta meg bevezető előadását E-ticketing 
és a mobilitási szolgáltatás címmel. Röviden 
ismertette a hazai közösségi közlekedésben 
az elektronikus jegyrendszer alkalmazá-
sával kapcsolatos igények kialakulásának s 
a rendszer-koncepciót befolyásoló alapve-
tő tényezők (országosan egységes legyen, a 
díjszabási és kedvezményezési anomáliákat 
tompítsa, a műszaki megoldás hasznosítsa 
a jó külföldi tapasztalatokat, költségei elvi-
selhetők legyenek, elégítse ki a közlekedés-
menedzselés adatigényeit, stb.) többszöri 
változásának folyamatát. Az igények figye-
lembevételével megkezdődött kutatások a 
technológiai megoldásokra, a topológiai 
modellre, a szabályozási és üzleti modellek 
felderítésére, illetve az adatbank kialakí-

tására irányultak. Az eredetileg fejlesztett 
országos rendszer (ELEKTRA) helyett je-
lenleg önálló projektek fejlesztése folyik a  
MÁV-nál és a BKK-nál, amelyek egységes 
rendszerbe (nemzeti személyszállítási in-
telligens közlekedési platform) foglalása 
komoly nehézségekbe ütközhet. Ugyanak-
kor jelentősen fejődött az elektronikus ala-
pú jegyértékesítés, és kutatások folynak az 
integrált utastájékoztatási, jegyértékesítési 
és forgalomirányítási rendszerek közössé-
gi közlekedési információs rendszerré fej-
lesztésével kapcsolatosan is. Bár az egyes 
szolgáltatók gyűjtik a saját üzleti adataikat, 
azokból ma nincs mód az utazási láncok 
leképezésére, modellezésére. Utóbbiaknak 
az elektronikus jegyrendszerben gyűjtött 
adatokból történő előállításához új hipoté-
zisekre és azok verifikálására van szükség, 
a topológiai modellt vissza kell emelni az 
elemzésekbe. Valószínű, hogy az utólagos 
integráció az alrendszerek szűk keresztmet-
szeteit nem tudja majd feloldani, s azok kül-
ső adatkapcsolatai is szegényesek. Figyelem-
be kell venni a közlekedési szokásjellemzők 
várható (időbeli, térbeli és módbeli) változá-
sait is (közösségi járműmegosztó rendsze-
rek, autonóm járművek, stb.). Végül hang-
súlyozta, hogy az elektronikus jegyrendszer 
hazai bevezetését célzó kutatások és azok 
eredményein alapuló projektek végrehajtá-
sa során az eddigi „oximoron” (egymásnak 
részben ellentmondó követelményeket egy-
ségbe foglalni kívánó) megközelítésmód he-
lyett a „szinoníma” (egymáshoz illeszkedő 
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követelményeket egységbe foglaló) jellegű 
megközelítésmód alkalmazására célszerű és 
szükséges mielőbb áttérni.

Az előadáshoz Dr. Monigl János (FŐMTERV 
ZRt.), aki betegsége miatt kimentését kérte, 
felkért hozzászólóként készített kiegészí-
tést Rendszerszemlélet és integráció az elekt-
ronikus jegyrendszer előkészítésekor cím-
mel. Hozzászólását az elnök felkérésére az 
előadó ismertette. Ebben emlékeztetett az  
ELEKTRA Hungaria rendszer megvalósítá-
sával kapcsolatos szándéknyilatkozat (2003) 
és együttműködési megállapodás (2006) ma 
is helytálló alapelveire: teljeskörűség, egyön-
tetűség, utas-oldali átjárhatóság, szolgáltatói 
együttműködtethetőség. A rendszer felépíté-
sének vázlata elkészült, de fejlesztése megre-
kedt (bár 2010-ben angol szakértők bevonását 
is megkísérelték). A hozzászóló részletesen 
kitért a fontos (együtt)működési szempon-
tokra. Ezek: az utazási médiumok szerepe 
és alkalmassága, az utazási jogosultság meg-
szerzése, a díjtermék-típusok leképezése, ke-
zelése és ellenőrizhetősége (díjtermék-kata-
lógus alkalmazása és előnyei), a tranzakciós 
adatkezelés és a kommunikáció módja. Az 
előzetesen elfogadott egységes követelmé-
nyeken alapuló átfogó rendszer helyett idő-
vel önálló vállalati rendszerek kialakítása 
kezdődött meg, amelyek egységes (országos) 
rendszerbe foglalása és a képződött adatok 
hasznosítása komoly műszaki nehézségekkel 
és többletköltségekkel jár majd. 

Dr. Horváth Balázs (Széchenyi István 
Egyetem) Az elektronikus jegyrendszerrel 
előállított adatok hasznosítási lehetőségei 
c. előadásában hangsúlyozta, hogy a köz-
lekedési rendszerek tervezésének alapja a 
közlekedési igények mennyiség, térbeliség, 
időbeliség, mód és ok szerinti adatainak 
kellő részletességű ismerete. Az elektroni-
kus jegyrendszer működése során nap, mint 

nap folyamatosan keletkező adatok óriási 
tömege éppen ilyen – az utazási igényekre 
és a közlekedési szokásjellemzőkre vonatko-
zó – ismeretek megszerzéséhez rejt értékes 
(a kampányszerű utasszámlálásokat feles-
legessé tevő) információkat, akár kinyerjük 
azokat, akár nem. Megfelelő felhasználásuk 
esetén viszont javulhat a közösségi közleke-
dés szolgáltatásainak minősége, költségará-
nyosabbá és egyszerűbbé tehető a díjszabás 
is. Az előadó szemléletesen bemutatta, hogy 
az utazási jogosultságot igazoló adathordo-
zótól, a díjszedés és ellenőrzés CI (Check-
In), CICO (Check-In/Check-Out) vagy BIBO 
(Be-In/Be-Out) módjától függően folyama-
tosan rögzített nyers adattömegből eltérő 
feltevések alapján és különböző pontos-
sággal – pl. a munkanapokon közel azonos 
időben ugyanazon típusú utazási kártyával 
rendszeresen végrehajtott utazások kigyűj-
tésével – előállíthatók az utazási láncok mo-
dellezéséhez használható adatok. Hangsú-
lyozta: már a megvalósítandó rendszer(ek) 
koncepciójának kialakításakor alapvető 
szempontként kell figyelembe venni, hogy a 
nyers adatokból a közlekedéstervezés és más 
stratégiai tervezési tevékenységek (pl. terü-
letfejlesztés) céljára valóban hasznos adatok 
legyenek kinyerhetők.  

Ezután Dr. Denke Zsolt (BKK-Budapesti 
Közlekedési Központ) tartotta meg  
Dr. Kormányos Lászlóval közösen készített  
A budapesti elektronikus jegyrendszer, mint 
mobilitási szolgáltatási eszköz című előadá-
sát. A BKK elektronikus jegyrendszer pro-
jektjére vonatkozó DBOM (Design, Build, 
Operate, Maintain) jellegű szerződést 2014 
októberében kötötték meg a német Scheidt & 
Bachmann céggel. Finanszírozók: az EBRD 
(16,9 Mrd Ft) és a Fővárosi Önkormányzat 
(5,3 Mrd Ft). Eszerint a vállalkozónak az 
elektronikus jegyrendszerbe kell integrálnia 
a két már működő (TVM jegyértékesítési és 
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Futár utastájékoztatási) rendszert is, s előb-
binek képesnek kell lennie napi több mint 
2 000 000 tranzakció lebonyolítására. A cél 
olyan számla alapú elektronikus jegyrend-
szer kiépítése és működtetése, amely érintés 
nélküli (ún. contactless) adathordozókkal 
(mágneskártya) működik, alkalmas érték-
növelt szolgáltatások nyújtására (pl. bérlet-
megújítás), támogatja az internetes értékesí-
tést, lehetővé teszi az időalapú jegy díjplafon 
melletti alkalmazását, a metróban és a HÉV 
állomásokon CICO, a járműveken CI jellegű 
jogosultság-ellenőrzéssel. Egyidejűleg ha-
tékony bevételvédelmet biztosít és képes a 
hamisítások visszaszorítására, valamint al-
kalmas a zónarendszerre, az elővárosi tarifa 
kezelésére, az országos rendszerek közötti 
átjárhatóságra is. A felsorolt követelmények 
körének menet közbeni módosítása is hoz-
zájárult a határidők többszöri halasztásá-
hoz. Bár próbaüzemük megkezdődött, lassú 
ütemű a 810 db beléptető-kapu és az 530 db 
érvényesítő készülék felszerelése a metró- és 
HÉV állomásokon, valamint a 11 000 db ér-
vényesítő készülék felszerelése a járművekre. 
Vita tárgya viszont a kedvezmények érvé-
nyesítésének köre és módja pl. hogy kiter-
jedjen-e az érvényesítési kötelezettség (CI) a 
bérlettel utazókra is. A mobiltelefonok széles 
körű elterjedésével viszont lehetővé vált az 
utasok döntő többségét kitevő telefon-tulaj-
donosok közösségi közlekedési rendszerben 
való napi/heti mozgásának nyomon követé-
se (az adatkezelési szabályok szigorú betar-
tása mellett is) – ezt a lehetőséget is érdemes 
figyelembe venni az elektronikus jegyrend-
szer végleges kialakításának, jellemzőinek 
és funkcióinak meghatározásakor, illetve a 
rendszer további fejlesztéséhez.

Az előadásokhoz többen hozzászóltak és 
kérdéseket tettek fel az előadóknak. A hoz-
zászólók hangsúlyozták, hogy az elektroni-
kus jegyrendszer előnyei megengedhetetlen 

mértékben csökkennek, ha az utazási jogo-
sultság ellenőrzése nem terjed ki az utazók 
döntő többségére (a BKV által elszállított 
utasok alig több mint 5%-a nem bérletes és 
nem 65 év fölötti nyugdíjas). Amennyiben 
nem terjedne ki, akkor ugyanis a rendszer 
alkalmatlanná válna a közlekedésterve-
zésben felhasználható megbízható adatok 
(közlekedési szokásjellemzők és utazási/
mobilitási láncok) előállítására. Többen 
hangsúlyozták, hogy az utazók igényeihez 
rugalmasan igazodó, korszerű elektroni-
kus jegyrendszer mielőbbi létrehozása és 
működtetése alapvető fontosságú. Ehhez a 
szükséges hazai kutatási eredmények és kül-
földi üzemeltetési tapasztalatok rendelke-
zésre állnak. Az elektronikus jegyrendszer 
fontos előnyeként többen hangsúlyozták 
a közösségi közlekedés rendszerében mű-
ködő köztulajdonú vállalatoknak nyújtott 
költségvetési (közpénz) támogatás pontos 
és megbízható megállapítását lehetővé tevő 
statisztikai adatbázis létrehozását, azaz az 
átláthatóság megteremtését. Kérdésre adott 
válaszként elhangzott, hogy a BKK elektro-
nikus jegyrendszerében sem a P+R parkoló-
jegy utazási kártyaként való felhasználását, 
sem a térfigyelő kamerák ellenőrzésbe való 
bevonását nem tervezik egyelőre.

Ezután a Bizottság tájékoztatót hallgatott 
meg a folyamatban lévő ügyekről és a KJTB 
ez évi 4. üléseként a Magyar Tudomány 
Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2018. 
november 21-én sorra kerülő tudományos 
ülésszakának javasolt programjáról és a 
felkért előadókról. A javasolt programot és 
a felkért előadókat a KJTB jelenlévő tagjai 
egyhangúan elfogadták.

Budapest, szeptember 19. 

 Dr. Timár András Dr. Török Ádám
 elnök titkár
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