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MaaS Mobilitás, mint Szolgáltatás 

 Hietanen szerint: A mobilitás mint 

szolgáltatás egy olyan elosztási 

modell, amelyben a felhasználók 

legfontosabb közlekedési igényei 

egy interfészen keresztül 

teljesülnek, és amelyet egy 

szolgáltató nyújt. 

 A személyi közlekedés minden 

formájának összefogása 

zökkenőmentes utazási láncokká, a 

foglalások és a kifizetések együttes 

kezelése az utazás minden 

szakaszára. 
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MaaS 



Miért trendi a MaaS? 

 Multimodális utazás tervezés 

 Közösségi gazdaság (Netflix, Uber) 

 Közösségi mobilitás (kerékpármegosztás, gépjárműmegosztás) 

 Technológiai fejlődés (Smart phone, Big Data, Internet of Things) 

 Mobilitási csomagok 
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MaaS integrációs szintek 
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Hagyományos bérlet 

 A közösségi közlekedési eszközök mobilitási csomagjai a hagyományos bérletek  

(különböző szolgáltatók, különböző közlekedési eszközök használata egy jogosultsággal) 
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Fiók alapú 
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 Közlekedési módok összekapcsolása, közös mobilitási számla képzése több szolgáltató 

részvételével 

     (különböző szolgáltatók, különböző közlekedési módok használata egy felhasználói fiókkal) 

 Kedvezmény nélküli vagy kedvezményes integráció 

     (integráció mértékétől függő együttműködés a szolgáltatók között) 

 Feltöltő rendszer, utólagos fizetés, mobilitási szerződés 

     (utazás előtti, utáni vagy kombinált térítési lehetőség) 

 



Fiók alapú (példák) 

 Compte Mobilité alkalmazással és kártyahozzáféréssel a közösségi közlekedés, 

a közösségi kerékpárok, az autómegosztás és a parkolók könnyű elérhetősége 

biztosított. A számla kiegyenlítésére, a teljesítményalapú fogyasztás szerint a 

hónap végén kerül sor. 

     (utazás utáni díjtérítés) 

 Hannovermobil: 9,95 eurós havi díj ellenében a szolgáltatás tartalmazza a 

gépjárműmegosztó tagságot, biztosítja a gépjárműmegosztás és a taxi 

használatához rendkívül kedvezményes tarifát, valamint egy Deutsche Bahn 

kedvezménykártyát nyújt az utasok számára. 

     (utazás előtti és utáni díjtérítés) 

 A TaM ügyfelek havi vagy éves, különböző felhasználói csoportokra szabott 

mobilitási szerződéseket köthetnek. 

      (utazás előtti és utáni díjtérítés) 
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Előfizetési csomagok 

 Közlekedési módok összekapcsolása, közös mobilitási csomagok képzése több 

szolgáltató részvételével. 

      (teljesítmény alapú mód használat mobilitási csomagok terhére) 

 A csomagok létrehozásához szükséges a szolgáltatók közötti integráció. 

      (állami és magán szolgáltatók közötti adatszolgáltatás problematikája) 

 Előre definiált csomagok, flexibilis csomagképzés. 
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Előfizetési csomagok (Példa) 

 A Whim lehetőséget biztosít útvonal tervezésre, foglalásra, jegykezelésre és 

fizetésre, közel minden közlekedési módra: közösségi közlekedés, közösségi 

kerékpár, gépjármű megosztás, gépjármű kölcsönzés és taxi; valamint 

 az utasok választhatnak három különböző mobilitási csomag közül. 
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Összehasonlítás 
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Fiók alapú Előfizetési csomag 

Felhasználói élmény 

Hozzáadott érték 

Utas befolyásolása 

Együttműködési szint 

Utasigények felmérése 

Megmaradó szolgáltatási egységek 



Köszönöm a figyelmet! 
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