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PROJEKT HÁTTÉR 

 A hazai közlekedési rendszerek műszaki és szabályozási 

szempontból nemzetközi és európai összehasonlításban 

egyaránt elmaradnak az igényektől   

 

 Fő probléma az átjárhatóság hiánya az egyes rendszerek 

között 

 

 A szabályozási háttér szintje az egyes alágazatok esetén 

eltérő  

 

 Az alágazatok közötti adatcsere hiánya  

 

 Szigetszerű működés  

 

 Egységes közlekedési know-how hiánya 

 

 

 

 



 STRATÉGIAI CÉLOK 

H 

 A hazai közösségi közlekedési rendszer 

versenyképességének növelése, 

országos megrendelői szerepkör 

erősítése 

 

 Közlekedési közszolgáltatások 

hatékonyabb ellátása  

 

 Utasok igényeinek jobb kielégítése  

 

 Utazási igényekhez, szokásokhoz 

igazodó közösségi közlekedés 

megvalósítása  

 

 Közforgalmú személyszállítási 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

átjárhatóság  

 

 Közösségi közlekedés gazdálkodásának 

optimalizálása  

 



PROJEKT HÁTTÉR 
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1. projektelem: HKIR Központ, (NM Zrt.) 

 

2. projektelem: HKIR Kiszolgáló 

Rendszerek és Fedélzeti Eszközök (KTI) 

 

3. projektelem: HKIR Megrendelői 

Rendszerek (KTI) 
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VÁRHATÓ EREDMÉNYEK-I. 

 

H 
 K 
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 az elektronikus jegyrendszer alapján pontos és valós idejű és 

tartalmú forgalmi, utazási, bevételi és tranzakciós adatok 

szerezhetők, amelyekkel  

 

a finanszírozás során valós adatokon alapuló elszámolási rendszer 

alakítható ki a megrendelő és a szolgáltató között, valamint az igénybe 

vett utazási kedvezmények vonatkozásában is 

 

 az ismert utazási igények és szakmai megfontolások alapján elvégezhető 

a menetrendek (alágazaton belüli és alágazatok közötti) összehangolása 

 

az összehangolt menetrendekkel összefüggésben az egyes 

szolgáltatások összekapcsolása (útvonaltervező) 

 

pontos adatok alapján alakíthatóak ki a jövőbeni működtetési és 

fejlesztési feladatok 



VÁRHATÓ EREDMÉNYEK-II. 

 

H 
 K 

I          

 megvalósítható az utazási kedvezményre jogosultság közhiteles 

adatokon és eSZIG-en alapuló érvényesítése, ezzel megszűnnek a 

kedvezményre jogosultsággal történő, vagy hamisítás jellegű 

visszaélések 

 

 az elektronikus értékesítési és fizetési rendszerek bevezetésével 

csökkennek a készpénzforgalommal szükségszerűen felmerülő 

visszaélések 

 

 az utazások nyomon követhetővé válása következtében a 

szolgáltatások mennyiségi, minőségi fejlesztése történhet meg az 

utazási szokásokhoz, igényekhez történő optimalizálás révén 



EGYSÉGES, ORSZÁGOS, 

ITS ALAPON MŰKÖDŐ 
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Az utasok számára  a közösségi közlekedést 

kiszámíthatóbbá, kényelmesebbé azaz vonzóbbá 

teszi, ezzel hozzájárulva a személyszállítási 

teljesítmény megőrzéséhez, a közösségi 

közlekedést használók számának növeléséhez az 

egyéni közlekedéssel szemben 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


