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Háttér  

E tájékoztató feljegyzés a tömegközlekedésre és a turisztikai helyszínekre kiterjedő integrált városi 

elektronikus jegyértékesítési rendszerről 2013. január és 2013. június között folytatott STOA-projekten alapul. 

A projekt az integrált elektronikus jegyértékesítési rendszerek kiépítésével, az elérhető technológiai 

alternatívákkal és a főbb érdekelt felekkel, illetve azok szerepével és érdekeivel foglalkozik. Az integrált 

jegyértékesítés több mint egy évtizede szerepel az uniós közlekedéspolitika napirendjén. A több közlekedési 

módra kiterjedő jegyértékesítési rendszer átfogó elképzelése szerint egyetlen jegy biztosít hozzáférést 

valamennyi közlekedési módhoz. E rendszerek célja, hogy a jegyértékesítési rendszer minél egyszerűbbé és 

vonzóbbá tétele révén elősegítsék a különböző közlekedési módok összekapcsolását és a közöttük való váltást. 

A különböző érdekelt felek (mindenekelőtt a tömegközlekedési szolgáltatók) immáron több éve arra 

törekednek, hogy a papíralapú jegyeket elektronikus eszközzel váltsák fel, és a legtöbb európai ország – 

legalábbis a fővárosokban – már bevezette, vagy most készül bevezetni az elektronikus jegyértékesítési 

rendszereket. Néhány kísérleti projekt ellenére Európában nem került sor az elektronikus jegyértékesítés 

széles körű elterjedésére, és a határokon átnyúló alkalmazása is ritka. A legtöbb rendszer csak egy viszonylag 

kisebb területen (helyi vagy regionális szinten) működik, és nem feltétlenül terjed ki valamennyi közlekedési 

módra, továbbá csak néhány rendszer foglal magában egyéb, nem közlekedési vonatkozású fizetési 

lehetőségeket. A rendszerek főszabály szerint képesek az együttműködésre, jelenleg azonban nem mutatható 

ki közvetlen kölcsönhatás vagy kölcsönös elfogadás. Bár a technológiák már elérhetők és egyszerre több 

feladat ellátására is alkalmasak, az integrált rendszerek gyakran nem jutnak el a végrehajtás szakaszába. Az 

integrált elektronikus jegyértékesítési rendszerek végrehajtása összetett folyamat, amelyhez a különböző 

szereplők összehangolt tevékenységére van szükség. A technológiai jellemzők mellett döntő szerepet 

játszanak a jogi és gazdasági szempontok. A projekt eredményei a szakirodalom áttekintésén alapulnak; 

emellett elemezték a meglévő és kialakulóban lévő elektronikus jegyértékesítési rendszereket, valamint 

áttekintették a vonatkozó szakvéleményeket, tanulmányokat és felméréseket.  

Mit takar az integrált jegyértékesítés? 

Az integrált jegyértékesítés azt jelenti, hogy egyetlen jeggyel valamennyi közlekedési módhoz hozzáférés 

vásárolható. Ez rendszerint magában foglalja, hogy a különböző tömegközlekedési szolgáltatók egymás 

között összehangolják az árképzési struktúrákat és információkat, és a jegyek egy adott régión belül 

valamennyi közlekedési módra igénybe vehetők. Az elektronikus jegyek elektronikus formában tárolják az 

információkat, és többféle szolgáltatásra felhasználhatók. A fogyasztók számára jelentett legfontosabb előny, 

hogy több szolgáltató együttműködése révén egyetlen kártyával valamennyiük termékeihez hozzáférhetnek. 

Ez magában foglalhatja a menetrendekre és a viteldíjakra vonatkozó információkhoz való egyszerű 

hozzáférést is. A társaságok számára az elektronikus jegyértékesítési rendszerek előnye, hogy a pénzügyi 

műveletek automatizálása révén garantáltak a bevételek; emellett a gyűjtött adatok pontos információkat 

nyújtanak az utasforgalomról, amelyek később felhasználhatóak a közlekedéstervezésben. A hosszú távú 

célkitűzés egy olyan rendszer biztosítása, amely nem igényel külön eljárást az utasok részéről. A jelenlegi 

„check-in/check-out” rendszerekben az utasoknak egy olvasó elé kell tartaniuk az elektronikus jegyüket a 

járműre való felszálláskor, illetve az utazás végén. Az úgynevezett „be-in/be-out“ rendszerekben már nincs 

szükség arra, hogy az utasok egy adott belépési ponton ténylegesen regisztráljanak, mivel a rendszer 

automatikusan észleli a járműveken az intelligens kártyákat (vagy az egyéb fizetésközvetítő eszközöket) és 

nyilvántartja azokat. A rendszer automatikusan kiszámítja a viteldíjakat; emellett egyre több rendszer kínál 
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„legjobb ár opciókat” az utazás hossza, a korábban megtett utak vagy más alkalmazandó kedvezmények 

függvényében.  

Milyen technológiai lehetőségek állnak jelenleg rendelkezésre?  

Az elektronikus jegyértékesítés területén jelenleg két eszköz áll rendelkezésre:  

 Az intelligens kártyák jelentik a legelterjedtebb elektronikus jegyértékesítési technológiát, nemcsak a 

közlekedés területén. A beépített mikrochip révén biztonságos környezetben kerül sor az adatok 

tárolására, feldolgozására és írására. A kártyán – rendszerint rádiófrekvenciás azonosításra (RFID) 

vagy közeltéri kommunikációra (NFC) alkalmas chipeken – tárolhatók a kártyabirtokos személyes 

adatai, valamint a kiegészítő szolgáltatások és alkalmazások is. Az intelligens kártya és a leolvasó 

közötti kommunikáció érintés útján vagy anélkül történik.  

 A mobiltelefonos jegyértékesítés olyan szolgáltatás, amelynek révén az utasok szöveges vagy grafikus 

tartalmat fogadhatnak mobileszközeiken. A jegykibocsátók és a tömegközlekedési szolgáltatók ebből 

származó előnye az előállítási és elosztási költségek csökkenése. Az intelligenskártya-technológiákkal 

összehasonlítva az elektronikus jegykezelési infrastruktúrába való kezdeti befektetések itt 

alacsonyabbak lehetnek, mivel a mobiltelefonok szolgálnak jegyautomataként. Az adattovábbításra a 

távközlési szolgáltatók már meglévő infrastruktúráin keresztül kerül sor.  

Mi motiválja a különböző szereplőket az elektronikus jegyértékesítési rendszer kialakításában 

való részvételre? 

Az integrált elektronikus jegyértékesítési rendszer végrehajtása bonyolult folyamat. Az integrált 

jegyértékesítési környezet különböző szereplőket foglal magában, amelyek mindegyike más szerepet tölt be, 

és mindegyikük tekintetében különböző ösztönzők vagy gátló tényezők érvényesülnek a folyamatban való 

részvétellel kapcsolatos döntésük meghozatalában. Az érdekelt feleknek meg kell állapodniuk a műszaki 

feltételekben (például hardver- és szoftverkompatibilitás, adatkezelés) és az intézményi és irányítási 

kérdésekben (például a vezető szerepet betöltő intézmény kijelölése, jövedelemelosztási modellek). A politikai 

és gazdasági feltételek, valamint a rendszer végrehajtásának keretet adó konkrét körülmények függvényében 

a rendszer pontos természete és a bevont érdekelt felek is szükségképpen megváltoznak.  

Partnerség az integrált jegyértékesítés értékláncában 

 

A legfontosabb szereplők a következőképpen osztályozhatók:  

Tömegközlekedési szolgáltatók 

 

Lehetséges szerep: jól felépített piaci szegmens biztosítása (meglévő vagy új utasok, akik 

számára vonzó az új eszköz); tájékoztatás nyújtása a viteldíjakról és az árakról. 

Lehetséges előnyök: az utasszám emelkedése esetén a bevételek növekedése; az utasok 

gyorsabb átengedése; a működési költségek csökkenése; a tranzakciós költségek 

csökkenése; az utasokra vonatkozó pontos adatok szerzése. 
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Idegenforgalmi ágazat 

 

Lehetséges szerep: az európai városok – mint legfontosabb idegenforgalmi célpontok és a 

szórakoztató tevékenységek főbb központjai – már jól felépített piaci szegmenst kínálnak. 

Lehetséges előnyök: innovatív márkaépítési és marketinglehetőségek biztosítása; a 

turisták magatartására vonatkozó pontos adatok szerzése; további lehetséges 

szolgáltatások (például okostelefon-alapú idegenvezetés a városban, helyalapú 

szolgáltatások). 

Távközlési szolgáltatók 

 

Lehetséges szerep: hozzáférés biztosítása a fogyasztók mobileszközeihez; NFC-

alkalmazások fejlesztése.  

Lehetséges előnyök: az NFC-technológia által kínált kiegészítő szolgáltatások újabb 

utasok számára jelenthetnek vonzerőt, és hozzájárulhatnak a korábbiak megtartásához; a 

GSM-/UMTS-műveletek után járó esetleges többletdíjak. 

Pénzügyi szolgáltatók 

 

Lehetséges szerep: átjárható alkalmazási szoftverek kifejlesztése; műszaki támogatáshoz 

és szakértelemhez való hozzáférés; kártyák kibocsátása és népszerűsítése.  

Lehetséges előnyök: az elektronikus fizetés általános elfogadottságának előmozdítása; a 

kisebb összegű tranzakciók felváltása és a készpénzkezelési költségek csökkentése; 

további tranzakciók lehetősége. 

Kormány és más közigazgatási hatóságok 

 

Lehetséges szerep: stratégiai vezető szerep betöltése (például ösztönzők biztosítása, 

szabványok alkalmazásának előmozdítása); a rendszer kiépítésének támogatása (például 

többletfinanszírozás révén); a meglévő rendszerek egységesítésében való részvétel és az 

érdekelt felek koordinálása. 

Lehetséges előnyök: a forgalmi torlódások és a járművek kibocsátásainak csökkenése a 

tömegközlekedést igénybe vevők számának emelkedése esetén; a közösség 

azonosságtudatának erősítése. 

Jelenlegi és potenciális végfelhasználók 

 

Lehetséges szerep: a termék megvásárlása a preferenciáik és a részvételi hajlandóságuk 

alapján. 

Lehetséges előnyök: a felhasználás jelentős egyszerűsödése, a közlekedési mód 

rugalmasabb megválasztása és egyszerűbb átszállás; idő és pénz megtakarítása. 

Melyek a végfelhasználóknál jelentkező előnyök? 

Igénybevételének egyszerűsödésével a tömegközlekedés vonzereje is növekszik. Számos tanulmány, felmérés 

és szakvélemény rámutat arra, hogy az integrált elektronikus jegyértékesítési rendszerek „rejtett” közösségi 

támogatásban részesülnek. Ugyanakkor gyakran nem egyértelmű, hogy kit kell végfelhasználó alatt érteni (a 

tömegközlekedést gyakran igénybe vevő személyek, autóvezetők stb.). A végfelhasználók legszembetűnőbb 

sajátossága, hogy nem alkotnak homogén társadalmi csoportot. Közlekedési magatartásuk az adott utazás 

céljától (például ingázás, szabadidő, üzleti út), annak gyakoriságától (például naponta, rendszeresen, 

alkalmanként), a megtett út hosszától és a célállomástól (például vidék vagy város) függ. A közlekedési 

magatartásban ezenfelül meghatározó szerepet játszanak a szokások, a hozzáállás és a preferenciák – ezek 
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pedig jórészt az egyedi körülményektől függenek. Például, jóllehet a jelek szerint az egyszerű felhasználás és a 

tisztaság jelentős hatással van a turisták tömegközlekedéssel való elégedettségére, az ingázók (különösen az 

autóvezetők) hatékonyságot, megbízhatóságot és hozzáférhetőséget várnak el. A szolgáltatások említett 

jellemzői a modális átállás fenntarthatóságában is fontosak. Az integrált elektronikus jegyértékesítési 

rendszerek közvetlenül érintik ezeket a jellemzőket, jóllehet nem valamennyit. Ugyanakkor a technológia 

elfogadottságának aránya nem csupán magának a technológiának az elérhetőségén és megbízhatóságán 

múlik, hanem olyan tényezőktől is függ, amelyek a különböző országokban vagy régiókban eltérhetnek 

egymástól. Elfogadottságuk érdekében az újításoknak illeszkedniük kell az adott társadalmi közegbe. Ez 

magában foglalja a gazdasági, társadalmi és kulturális tényezőket, valamint az életmódot és az adott korra 

jellemző gondolkodásmódot.  

Adatbiztonság 

A tömegközlekedés igénybevételekor egy sor „bennfentes információra” van szükség például a viteldíjakról 

és az elérhető jegyváltási lehetőségekről. A viteldíjak automatikus kiszámítása mentesítheti a potenciális 

utasokat a vásárlással kapcsolatos nehéz döntések meghozatala alól. Ugyanakkor e szolgáltatás kihasználása 

érdekében a felhasználóknak személyes adatokat – például életkor, nem, az utazás gyakorisága és az utazási 

preferenciák – kell közölniük, gyakran a pontos címzett ismerete nélkül. A személyes adatok gyűjtése 

bizonyos ellentmondásokat vet fel. Egyrészt a rögzített adatok rendkívül hasznosnak bizonyulhatnak a 

szolgáltatók számára, mivel felhasználhatók a hosszú távú stratégiai és taktikai tervezésben, valamint az 

operatív tervezésben. Másrészt az adatgyűjtés fontos adatvédelmi kérdéseket vet fel, mivel a többféle 

szolgáltatásra felhasználható jegyek révén pontos kép nyerhető egy személy vásárlási szokásairól, és 

részletesen elemezhetőek az egyének utazási szándékai. Nem egyértelmű, hogy a potenciális felhasználókat 

mennyire érintik érzékenyen a nyomon követési technológiák, illetve hogy ez mennyiben hátráltatja a 

végrehajtást.  

Szakpolitikai következtetés  

Az integrált jegyértékesítési rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok alátámasztják, hogy a végrehajtás jelentős 

erőfeszítéseket kíván, mivel számos érdekelt félnek kell megállapodásra jutnia az előírásokról, az általános 

célról és a szabályozásról, az interfészekről, a tervezésről és a jövedelemelosztásról. Mivel több szereplőről 

van szó, ez nem egyszerű feladat. Az egyes érdekelt felek különböző szerepet töltenek be és mindegyikük 

tekintetében különböző ösztönzők vagy gátló tényezők érvényesülnek a folyamatban való részvétellel 

kapcsolatos döntésük meghozatalában. A sikeres végrehajtáshoz alapvető fontosságú ezen elvárások, 

preferenciák és prioritások körülírása a különböző érdekek és lehetséges kölcsönhatásaik megértése 

érdekében. A közös jövőkép kialakítása segíthetné ezen elvárások strukturálását és kezelését; az ütemtervek 

pedig hozzájárulhatnának az intézkedések közös megegyezéssel való megállapításához. Ezenkívül a 

végrehajtásra a különböző városokban és régiókban eltérő feltételek mellett kerül sor. Az egyik esetben 

érvényes földrajzi, társadalmi-gazdasági és műszaki előfeltételek nem feltétlenül húzhatók rá egy másik 

esetre. Az „egyenmegoldások” nem célszerűek, és nem is kivitelezhetőek. Ehelyett a többi alkalmazással 

összeegyeztethető felhasználói interfészre van szükség, amely egyúttal figyelembe veszi a helyi 

körülményeket és sokszínűséget. Ezenfelül különös jelentősége van a felhasználók igényeinek. Mivel a 

felhasználók nem alkotnak homogén csoportot, a termékeket úgy kell kialakítani, hogy megfeleljenek 

bizonyos célcsoportok igényeinek. Nem rendelkezünk pontos ismeretekkel a potenciális végfelhasználókról, a 

változó és a kívánt közlekedési mintákról és arról sem, hogy a jegyértékesítési rendszer miként építhető be a 

legmegfelelőbben a felhasználók életébe. A jegyértékesítési rendszerek létrehozását megelőzően fel kell mérni, 

hogy a felhasználók szükségesnek tartják-e a változásokat, és ha igen, melyeket. További kutatásokra van 

szükség az integrált jegyértékesítési rendszer modális átállásra gyakorolt hatásairól. Az elektronikus 

jegyértékesítés csak egy a minőségi tömegközlekedés számos szempontja közül, ezért más sajátosságokat is 

szem előtt kell tartani.  

 

 

 

 

 

 



A tömegközlekedésre és a turisztikai helyszínekre kiterjedő integrált városi elektronikus jegyértékesítési rendszer 

 

 5 PE 513.551  

 

 

 

 

 

 

A STOA 2014 januárjában közzétett, azonos című tanulmánya alapján (PE 513.551). 

 

Szerkesztők: 

Technológiaértékelési és Rendszerelemzési Intézet (ITAS), Karlsruhei Technológiai Intézet (KIT), az 

ETAG (Európai Technológiaértékelési Csoport) tagjaként. 

 

Szerzők:  

Maike Puhe, Markus Edelmann , Max Reichenbach (ITAS - KIT) 

 

A dokumentumban megfogalmazott vélemények kizárólag a szerzők álláspontját tükrözik, amely nem 

feltétlenül azonos az Európai Parlament hivatalos álláspontjával.  

A dokumentum nem üzleti célú sokszorosítása és fordítása a forrás megadása és a kiadó előzetes 

értesítése mellett megengedett, és annak egy példányát a kiadónak meg kell küldeni. 

 

Amennyiben további információra van szüksége, írjon az alábbi címre: 

Peter Ide Kostic, STOA Unit 

Directorate for Impact Assessment and European Added Value  

Directorate-General for Parliamentary Research Services 

European Parliament 

Rue Wiertz 60 - RMD 00J0016, B-1047 Brussels 

E-mail: stoa@europarl.europa.eu 
 

 

        


