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Az MVK Zrt. értékesítési rendszerének fejlődése
Értékesítési rendszer fejlesztése

Mobiljegy

Hőpapíros
jegyek és
bérletek

Jegy- és
bérletértékesítő
automaták

Mobiljegy bevezetése
Az utasok kiszolgálása és védelme érdekében arra jutott az MVK, hogy
szükség van az értékesítési csatorna bővítésére úgy, hogy a romló
járványügyi helyzetben a legbiztonságosabb módon tudjanak jegyet és

bérletet vásárolni az utasok, ennek megoldása pedig a Mobiljegy
bevezetése volt.
2020. március 27-én gyorsított eljárással bevezetésre került Miskolcon a
Mobiljegy applikáció, mellyel a nap 24 órájában bárhonnan lehetőség
nyílik az utasok számára jegy –és bérletvásárlásra.
Az alkalmazásban elérhető miskolci jegyek és bérletek palettája hónapról
hónapra folyamatosan bővült, induláskor 14, díjtermék volt elérhető
mobiljegy formában, mára pedig már 31 jegy -és bérlettípusból lehet
választani.

Mobiljegy eredményessége, statisztika
Mobiljegy értékesítés arányának alakulása százalékos kimutatásban a teljes
értékesítéshez képest
8,00%
7,00%

7,00%
6,00%

6,74%

6,73%

6,30%
6,21%

6,18%

5,80%

6,44%

6,58%

6,59%
6,52%
6,35%

5,33%

5,00%

5,01%

4,00%

3,92%

3,46%

3,21%

3,00%

2,75%

3,42%

3,11%

3,87%

2,93%

2,98%

2,00%
1,00%

2020

2021

Február

Január

December

November

Október

Szeptember

Augusztus

Július

Június

Május

Április

Március

Február

Január

December

November

Október

Szeptember

Augusztus

Július

Június

Május

Március

Április

0,08%

0,00%

2022

Hőpapíros jegyek és bérletek
•

Az MVK Zrt. 2021. szeptemberétől fokozatosan vezette be Jegy- és

bérletpénztáraiban, illetve Ügyfélszolgálati Irodájában a helyszíni,
hőpapírra történő jegy- és bérletnyomtatást.
•

Csökkenti a hamisításból adódó visszaélések lehetőségét. Az
elmúlt időszakban a szolgáltatás színvonalának javítására több
intézkedést vezetett be a miskolci közlekedési társaság.

•

Az új technológiával nyomtatott értékszelvények már nem csak
hologram csíkkal vannak ellátva, hanem egyéb biztonsági
elemekkel is, mint például láthatatlan UV alnyomat vagy a
mikroírás.

Jegy és bérletértékesítési automaták
•

2021. október 6-tól az MVK értékesítési csatornája fokozatosan 20
db

új,

a

mai

kor

követelményeinek

megfelelő,

jegy

és

bérletértékesítő automatával bővül Miskolc városában.

•

Az utasok időt spórolhatnak meg hiszen kevesebb sorban állással, a
nap 24 órájában tudnak jegyet és bérletet vásárolni, akár számlára is.

•

Az automatákat olyan helyszínekre helyeztük ki (eddig 15 darabot) a
városban, ahol eddig még nem volt lehetőség jegyet és bérletet
vásárolni, illetve azokra a helyekre, ahol szükségessé vált a kapacitás
további bővítése.

Jegy és bérletértékesítő automaták helyszínei
Avas városközpont végállomás (bérletpénztár mellett)
Bulgárföld villamos-megállóhely
Búza téri végállomás (a jegy és bérletpénztár épületének
oldalában)
Diósgyőri gimnázium villamos-megállóhely
Diósgyőri városközpont villamos-megállóhely
Felső-Majláth végállomás (bagolyvár épület falán)
Malomszög utca villamos-megállóhely
Miskolc Pláza első emelet (mozi felé vezető folyosón)

Miskolci Egyetem A4-A1 épület átjáró földszint
(ajándékbolttal szemben)
Repülőtér/Bosch végállomás (épület oldalában)
Selyemrét villamos-megállóhely
Thököly utca villamos-megállóhely
Tiszai pályaudvar (a bérletpénztár mellett)
Ügyfélszolgálati Iroda és Uitz bérletpénztár között
Újgyőri főtér bérletpénztárral szemben

Jegy és bérletértékesítő automaták statisztika I.
Automatákból származó bevételek alakulása pénztáranként és havi
bontásban
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Jegy és bérletértékesítő automaták statisztika II.
Jelenleg 15 készülék áll az utasok rendelkezésére Miskolcon, és az alábbi grafikonokon látható, hogy
hónapról hónapra egyre nagyobb teret hódít ez a fajta értékesítési csatorna. További öt automata
kerül kihelyezésre a közeljövőben, melyektől hasonló ütemű növekedést vár az MVK Zrt.

Automaták forgalmának alakulása a teljes
értékesítéshez képest
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Az MVK Zrt. Autóbuszflottájának megújítása

Autóbuszflotta korszerűsítés

CNG
buszbeszerzés

Zöld busz
program

Gázüzemű
midibuszok

CNG buszbeszerzés
Új, környezetkímélő gázüzemű autóbuszok váltották a Miskolc
Városi Közlekedési Zrt. (MVK) elavult járműveit. A CNG üzemű,
azaz sűrített földgázzal hajtott buszok forgalomba állásával
(2016.03.04) Miskolcon már nagyrészt csak alacsonypadlós,
kényelmes, klimatizált buszok járnak, amelyek megfelelnek az
EURO 6-os környezetvédelmi követelményeknek is.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat segítségével az MVK Zrt. 75 darab CNG
autóbusz beszerzését valósította meg, 40 szóló és 35 csuklós autóbusz állt forgalomba 2016.
március 4-én. A szóló buszon 30 ülő- és 75 állóhely van, a csuklós 42 ülő és 118 álló utast
képes szállítani.
A CNG buszokhoz épült CNG töltőállomás az MVK Zrt. buszai mellett magánszemélyek és
cégek számára is egész nap nyitva tart. Az automatizált fizetési rendszer kártyás fizetést tesz
lehetővé és számlát is ad.

Zöld busz program
A miskolci közlekedési vállalat elektromos autóbusz beszerzésére és az összes autóbusz egyidejű

töltésére is alkalmas töltő infrastruktúra kiépítésére nyújtott be pályázatot a Zöld Busz Programban.
A sikeres pályázat eredményeként, 10 darab BYD K9UD LF típusú, városi, háromajtós, alacsony
belépésű, szóló autóbusszal bővül az MVK járműflottája.
A tisztán elektromos meghajtású járművek beszerzésének köszönhetően az MVK széleskörű
tapasztalatokat szerezhet az elektromos járművek műszaki jellemzőiről és üzemeltetéséről,
amelyeket a jövőben is hasznosítani tud majd. Az utazási szolgáltatások színvonalának emelése
mellett, a társaság kiemelt célja járművei károsanyag-kibocsátásának csökkentése.

Gázüzemű midibuszok beszerzése
A „Zöld” irányelvek mentén kiírásra került 6 db CNG midibuszra a közbeszerzés,
Miskolc domborzati adottságaihoz pedig jól tud alkalmazkodni egy ilyen autóbusz, sok
viszonylaton forgalomba tudjuk állítani, ahova gyorsabban és hatékonyabban el tud
jutni ez a típus, mint egy csukós változat. Ilyenek például a 9-es, 11-es, 28-as, valamint
68-as autóbuszjáratok, de ötletként már felmerült az is, hogy akár egy-egy új
viszonylatra állítanánk forgalomba ezeket a járműveket. Ezek az újonnan beszerzésre
kerülő CNG járművek is klímával, vizuális, valamint belső hangos utastájékoztató
berendezéssel, utasszámláló berendezéssel, biztonsági kamerarendszerrel lesznek
felszerelve.

Köszönöm a figyelmet!
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