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Jegykiadógép 

 

 

A jegykiadógép követelmények jellemzően a menetrendszerű közforgalmú személyszállítási 

szolgáltatások országos, regionális és elővárosi (helyközi) területein használható, az utas 

jeggyel történő ellátását segítő eszköz iránti elgondolásokat körvonalazzák. 

 

A jegyről: 

 

Egy leendő utas a menetrendszerű közforgalmú személyszállítási szolgáltatások 

igénybevételére jogosultságot a jegyváltás eljárása során szerez. A jegyváltás jellemzője, 

hogy legkésőbb az utazás megkezdésekor megtörténik, a díjlerovás előrefizetés jellegű. A 

jegy jogos tulajdonosa, felhasználója az utas. Aki a jegyének érvényességi ideje alatt, az 

utazásának megkezdésére jelentkezéstől az utazásának befejezéséig tekintett utasnak. A jegy 

egy komplex szolgáltatási szerződésnek értelmezhető, amely alapján az utast az alapesetben 

megillető személyszállítási szolgáltatáson túl, de ahhoz kapcsolódó további jogosultságok 

illetik meg pl.: poggyászának szállítása, a kapcsolódó infrastruktúra használata (pályaudvar, 

váróterem, WiFi), az utazás tartama alatt vonatkozik rá a balesetbiztosítás, a poggyász 

kártérítés, járatkésés esetén pedig részbeni díjvisszatérítést igényelhet. 

 

A jegy funkciói közül ma hiányzik a költségkénti elszámolásának lehetősége, nincs pénzügyi 

bizonylat jellege. A fennálló jogszabályok alapján a jegy nem képez könyvelhető bizonylatot. 

A hivatásforgalmi utazások kifizetett viteldíjainak kiadáskénti lekönyveléséhez az utas 

könyvelhető bizonylatot igényel, aminek teljesítése érdekében a szolgáltató számlát vagy 

egyszerűsített számlát kényszerül kibocsátani. Ilyen módon az utazás igénybevételére 

jogosító jegy elválik a költség lekönyvelésére alkalmas bizonylattól. Lehetővé téve az utazó 

és a viteldíjat elszámoló személy valamint az államháztartás felé költséget elkönyvelő 

vállalkozás különválását. 

 

Több alkalommal megkezdett elektronikus jegyrendszer (e-ticketing) bevezetésénél rendre 

azon probléma merült fel, s áll fenn ma is: az e-jegy, mobil jegy, internet jegy esetében 

mindössze addig mellőzhető a papír felhasználás, amíg az utas –a fennálló jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően- nem igényel számlát a költségeinek elszámolhatósága 

érdekében. Ha a jegykiadás gépesítése a pénzbevétel nyilvántartás szempontjából tekintett és 

megoldott, akkor pénztárgépesített jegykiadógépet kell használni, ekkor viszont a számlát 

nem igénylő utasok számára a jegy ár megfizetéséről nyugta bizonylatot kell kiállítani. 

Másként mondva: pénztárgép alapú e-jegy kiszolgálás esetén lényegében megmarad a papír 

bizonylat, ami ugyan utazásra már nem jogosít, de a bevétel bizonylatolási kötelezettség miatt 

bevételi bizonylatként (nyugta vagy számla) tovább funkcionál.  

 

A jegy egy gyűjtőfogalom, amely alatt úgy az egy útra érvényes menetjegy, mint a több útra 

érvényes bérletjegy egyaránt értett. A jegy klasszikus formában úgynevezett teljes vagy 

egészárú, ami azt jelenti: az utas a teljes jegyárat megfizeti, amely fennálló pénzügyi 

rendszerben egy nettó viteldíj és a hatályos ÁFA összege. A magyarországi gyakorlatban a 
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jegyár kétféle csoportba sorolható kedvezményt tartalmaz. Egyik a hatóságilag meghatározott 

kedvezmények köre, amelyek nyújtása alapján az ellátásért felelős -az államháztartás vagy az 

önkormányzat- hozzájárul a viteldíjhoz egészen a 100%-os kedvezmény mértékéig (pl.: 65 

éven felüliek). A másik az üzletpolitikai jellegű kedvezmények, amelyek az utas részére 

biztosítanak árkedvezmény amelyek az árhatóság részéről megengedettek, de nem képeznek 

hozzájárulási alapot. 

 

A magyarországi jegyrendszer jellemzője a kizárólagosan egy, jogosult személy által történő 

felhasználhatósága a jegyeknek. A jegy jogosulthoz rendelése szükséges az adott személyhez 

kötődő kedvezmény (pl.: tanulói jogviszony) okán, vagy az időtartamon belül korlátlanul 

felhasználhatóság következtében (egy napi-, heti-, havi bérletjegyet csak és kizárólag egy 

azon személy használhat fel az érvényesség tartama alatt). A személyhez rendeltség 

következtében a jegyek döntő többségének felhasználásakor nem elegendő a jegyet hordozó 

matéria vagy virtuálisadat alapján időtartam illetve az országos, regionális és elővárosi 

(helyközi) közlekedésben az időtartam mellett a viszonylati érvényesség vizsgálata, hanem azt 

is szükséges eldönteni az utazás érvényességének megállapításához, hogy a jegyet utazásra 

felhasználó (vagy éppen felhasználni kívánó) személy-e a jogosult használója az adott 

jegynek. 

 

A jegy kezelése (papír vagy e-jegy esetében egyaránt) alatt a jegy érvényességének 

vizsgálata és az utazásra jelentkezés (felszállás) vagy utazásban való részvétel megjelölése, a 

megkezdés időpontjának rögzítésével értett. A menetjegy esetében a jelölés lehet betépés, 

lyukasztás, csonkolás, ráírás vagy elektronikus adat változtatás illetve a kezelő készülékben 

regisztráció. A kezelés eredményeként előállt jegyállapotot két fogalommal szokás jelölni: 

egyik a menetjegy érvényesítése az utazásra, a másik a menetjegy érvénytelenítése tovább 

felhasználásra. A bérletjegy esetében a papír alapú rendszerben jelölés nem történik, az utazás 

regisztrációja a bérletjegytől függetlenül történik. E-jegy rendszerben az elektronikus adatokat 

vizsgáló (validáló) eszköz által automatikus dokumentálása történik a bérlet felhasználásnak. 

 

A jegy ára az érvényben lévő tarifálás szerint kerül kikalkulálásra. A jegykiadás fejlődésével 

az előre nyomtatott jegyek helyett a jegyváltáskor előállított jegyek kerültek felhasználásra. A 

jegy előállítás alatt egyaránt értett a vizuálisan érzékelhető nyomtatott jegykészítés vagy az 

elektronikus adatként adathordozón (értéktároló média) vagy azonosító kódhoz (ID-hez) 

rendelten tárolt információ. A jelen tarifa rendszer alapján történő jegykiadás akár 

kezelőszemélyzetes jegykiadógéppel, akár utas önkiszolgálású, elektronikus jegykiadó 

automatákkal kiszolgálható. Legyen a jegyrendszer papír avagy elektronikai adat alapú.  

 

Az e-jegyről: 

 

1995.-re datálódik a Volán társaságok első nekifogása a papíralapú jegyrendszer leváltására 

elektronikus adatként létező e-jegyre (BUSCOM proximity card). Az elmúlt évek során több 

alkalommal beindult egy teljeskörű e-jegyrendszer kidolgozása (pl.: 2003-2005 Elektra 

Hungaria), ami rendre kisiklott. Lényegében a kisiklás egyik (ha nem fő oka) a teljeskörűség 

elvárása, ugyanis egy e-jegy rendszerben sem válthatóak ki teljes körűen a papírjegyek, 
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például - a korábbiakban olyan sokat emlegetett - londoni Oyster teljeskörűsége mellett teljes 

magától érthetőséggel ad egy emeletes busz gépkocsivezetője papíralapú jegyet az utasnak, ha 

annak nincs e-jegy kártyája. És Stockholmban is, az intermodális központi pályaudvaron 

lehetséges elővételi pénztárban, pénztáros által kiszolgált, papíralapú, előrenyomtatott, 

helyijárati menetjegyet váltani. (Sőt, vannak villamosok, amelyeken sem elektronikus, sem 

papír jegykezelő nincs, hanem mozgó kalauz kezeli a jegyeket.) 

 

Tehát nem ördögtől való gondolat: a helyközi és a távolsági közlekedésben bevezetésre 

kerülő valamely konkrétan kidolgozott e-jegy rendszer esetében biztosan megmarad 

Magyarországon is a papíralapú jegyvásárlásnak az igénye, ezért a jegyrendszer papír alapú 

része sem ronthatja a Vitézy kormánybiztos úr által nemrég meghirdetett új igényt, a pozitív 

"utazási élmény" érzését az utasnak, de nem lehet a bevétel visszaélés melegágya sem.  

 

Tökéletes elektronikus adat - és ezzel bevétel - biztonságról korrekt bevétel megosztásról, 

elszámolásról (clearing) szól a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. koncepciója az e-jegy pénzügyi 

jellegű műveleteinek tekintetében. A bevételkezelés adatbiztonsága akár a papír alapú, akár az 

e-jegy rendszerű menet- és bérletjegy rendszer egyik lába, a másik azonban továbbra is a 

különböző kedvezmények és az időtartamon belüli korlátlan felhasználási lehetőség 

következtében fennálló jogosultság megállapítás és ezzel együtt a jegyátruházás kizárása, 

amelyek terén az e-jegy rendszerben a jelenlegihez mérten változás nem várható (maradnak a 

mai ellenőrzési lehetőségek).  

 

A bankkártyával történő és más fizetési lehetőségek a pénzkezelés logikájából "az vigyáz rá, 

akié" indulnak ki, ezért a banki szolgáltató részéről nem vizsgált a betett pénzt felhasználó (a 

kártyával fizető) személy. Bankkártyával az fizet (vagy vesz fel készpénzt), aki a PIN kódot 

ismeri (a kockázat a pénzt betevőnél, a pénz jogos tulajdonosánál).  

 

Utazásnál viszont fordított a helyzet: a kedvezmények vagy az időkorlátos felhasználás okán 

csak egy jogosult felhasználója lehet egy jegynek, ugyanis a jegyvásárló nem károsul egy 

jogosulatlan utazással a szolgáltató azonban elesik jogos, a szolgáltatásáért járó bevételtől. 

Ezért a közlekedési szolgáltató a bérlettel és a kedvezményes jeggyel utazó személyre 

vonatkozóan ellenőrzést kénytelen végezni, hogy kizárhassa a jogosulatlan utazást. Az 

ellenőrzés azonban nem terjed ki a személy kilétének megállapítására, hanem mindössze az 

adott jegy jogosult felhasználói státusának megállapítására (tehát egy anonim arcfénykép, 

amelyhez semmiféle további adat nem rendelt alkalmas lehet a jogosult felhasználó –jelenleg- 

személyzet által végezhető beazonosítására). 

 

A jegykiadást segítő eszközről: 

 

A jegyváltáskor történő jegy előállítást megvalósító, (jegyelőállító, jegygyártó) eszközök 

három csoportba sorolhatóak, úgymint: 

 

egyszerű jegykészítő jegykiadógép. Ezen gépek jellemzője, fő funkciója: úgy papír mint e-

jegy rendszerben a jegy materializált vagy virtuális (elektronikus adatkénti) előállítása.          
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E mellett a jegy által megtestesített érték (jegyár) gyűjtését, tételes nyilvántartását is 

elláthatják. A jegykiadógép használata Magyarországon lényegében az idők folyamán 

folytonosan lehetséges volt és lehetséges ma is. Az egyszerű jegykiadó gépek használatának 

egyetlen problémája az érvényes szabályozás következtében: a hivatásforgalmi utazók 

munkáltatói részére a költség elszámolás lehetőségének biztosítása, mert arra az egyszerű 

jegykiadógép által készített jegy nem alkalmas. Az utazási jegy költség elszámolhatósága 

érdekében papír alapú, egyszerűsített adattartalmú, kézi számla bocsátható ki. 

 

A jegykiadás kézi, papír alapú számla bizonylatolása elmaradhatna egy nevesített jegy 

bevezetésével, amely alapján az utazási költséget elszámolni kívánó vállalkozás részére 

elektronikus számla lenne küldhető a szolgáltató részéről. Egy elektronikus számla 

kibocsátásához ismerni kell a számlát befogadó vállalkozás e-mail címét. A fennálló 

szabályozás szerint az elektronikus számlaküldéshez szükséges kétoldalú megállapodások 

rendszere a közlekedésben legfeljebb a nagy létszámú alkalmazottal működő munkáltatók 

esetében működtethető. Általánossá tételéhez egy közhiteles e-mail cím állomány létrehozása 

lenne szükséges, amely tartalmazza a vállalkozások elektronikus elérhetőségét. Praktikusan 

hivatalos cég adatként kezelve, kapcsolódhatna a vállalkozások székhely/telephely adatához, 

ott megadva egy hivatalos e-mail címet. (Egy ilyen országos adatbázis kidolgozása a 

megfelelő rendeletalkotási munka után, államigazgatási hatáskörben végezhető el.)  

 

pénztárgépesített jegykiadógép. Az egyszerű jegykiadógép pénztárgépesítő vizsgálata 

(vizsgája) eredményeként a bevétel centrikusság lesz az eszköz jellemzője. A jegy 

megjelenése voltaképpen egy bevételi bizonylat formátum. A pénztárgépi minőség lehetővé 

teszi (úgy papír alapú, mint e-jegyrendszerben) a jegy egyszerűsített számla formátumú 

megjelenítését, biztosítva ezzel a hivatásforgalmi utazások „jegyeinek” költségkénti 

lekönyvelését. Lényegében a jegykiadással együtt megvalósítható egyszerűsített számla 

készítés érdekében 1994. évtől az új beszerzések a Volán társaságoknál jegykiadó 

pénztárgépekre irányultak. 

 

A pénztárgépesített jegykiadógéppel szerzett hatósági vizsgáztatási-engedélyezési 

tapasztalatok szerint egy későbbi üzemeltetési követelmény vagy egy szabályzó változás 

kielégítése (amiből több is előfordult az elmúlt 20 év során) és a gép programján átvezetése 

nehézkesen végezhető, alkalmasint szinte lehetetlen volt. 

 

számlázó célgép. A jellemzője: a számla formátumú bevételi bizonylat kiállítása (ami 

egyben a jegy is). A 23/2014 NGM rendelet lehetővé teszi olyan cél számlázó gép 

használatát, amely a nevesített vevők (akik számlát igényelnek) számára egyszerűsített számla 

kiadását végzi (ez a számla egyben a menetjegy). A nem nevesített vevők (utasok) számára 

pedig nyugta formátumú bizonylatolást (jegykiadást) tesz lehetővé. A számlázó célgép a 

számlakibocsátás köré szervezett működéssel bír. A pénztárgépi vizsgáztatás mellőzésével 

biztosítja a költségként elszámolható jegybizonylatot. 
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Papírmentes jegykiadás: 

 

A 23/2014 NGM rendelet már pénztárgépesítés nélküli számlázó célgéppel is lehetővé teszi 

a számlázás megvalósítását. A számlázó gépnél és a pénztárgépnél a számla lehet egyben 

maga a jegy. Azonban úgy a pénztárgép mint, a számlázó célgép alkalmazása a nem 

nevesített vevők (utasok) számára nyugta kiadását teszi kötelezővé. Tehát ezek az eljárások 

és eszközök egy e-jegyrendszerben is papír alapú bevételi bizonylatot állítanak elő (bár ez a 

bizonylat már jegy funkciókkal nem fog bírni). 

 

A papír felhasználás jelentős mértékű csökkentése egy e-jegyrendszerben történő 

 tisztán jegykiadó gépi működésű (egyszerű jegykiadógép) eszközzel valósítható meg, 

amely az utazó számára jegyet ad, a hivatásforgalmi utazók számára pedig nevesített jegyet 

és a jegykiadás háttérfeldolgozása során – a nevesített jegy adatai alapján- emberi 

közreműködés nélkül állítható ki és küldhető meg az elektronikus számla. 

 

A tarifa rendszer: 

 

Néhány éve egységessé lettek téve a közösségi közlekedés tarifái, így a közúti és vasúti 

közforgalmú személyszállítás azonos tarifálású. Az egységes tarifa a rendszer korábban már 

megvolt belső ellentmondásait nem számolta fel, amelyek a továbblépést (került az bármilyen 

jelzővel is zászlóra tűzésre) alapvetően akadályozták és akadályozzák ma is. 

 

Elsőként: a szolgáltatás igénybevétellel arányos díjfizetés lehetetlensége a nagy km távolságú 

övezetek következtében. A ’70-es évek végéig a MÁVAUT díjszabás kilométer alapú 

tarifálású volt (utolsó díjszabás:45 fillér/ km). Az övezetes díjszabás bevezetése a „kalauz 

nélküli” közlekedés egyszerűbb viteldíj meghatározását szolgálta (akkor még nem voltak 

zsebszámológépek és –ha volt- a jegykiadó gép, amely ténylegesen csak jegynyomtató volt, 

mindössze a kézzel beállított árat nyomtatta a jegyre). A mai járműfedélzeti jegykiadó gépek 

képesek lennének a teljesítmény arányos tarifálás szerinti viteldíjképzésre akár km vagy 

100m alapon. Ehhez viszont egy lineáris tarifa lenne szükséges. 

 

Másodikként: az övezetes díjszabás anomáliái. Különösen a MÁV díjszabási övezeteinek 

átvételével kialakult durva (nagyléptékű) övezeti km ugrások oda vezettek, hogy 

 úgy a menetjegy, mint a bérletjegy esetében 

o számosan léteznek olyan gyakorlati utazási relációk, amelyekben a két 

részletben történő jegyváltások kevesebb összes viteldíjat eredményeznek, 

mint a teljes viszonylatra történő jegyváltás pl.: egy 12,2 km és egy 36,9 km 

utazási szakaszból álló utazásra egy 15 km-es (310,-Ft) és egy 40 km-es (745,-

Ft) övezeti jegyet kell váltani, míg a teljes útra egyben vásárolt jegy 60 km-es 

(1.120,-Ft) övezetre szól. Másként fogalmazva: már egyetlen átszállásos 

utazási viszonylatnál is előfordul, hogy az utast anyagi veszteség éri, ha a teljes 

útra egyben váltja meg a jegyét. 

o természetesen léteznek olyan átszállásos utazási relációk is ahol az övezetes 

tarifa következtében a teljes utazási hosszra váltott jegy övezet csökkenést 
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eredményez a rész szakaszokra váltott jegyek összegéhez képest, vagyis az 

utas számára előnyös a teljes utazási távolságra egyben megváltani a jegyét. 

 a menetrendi (elméleti vagy megállapodásos) km érték alapján történő díjszabás, 

helyett a megállók közötti távolság szerinti díjszabás alkalmazása előidézheti, hogy 

oda és vissza irányban más-más övezetbe tartozó díjat kell fizetni azért, mert  

különböző okokból az úttengelyre állított merőlegestől (pl.: forgalmi okból) eltérített 

megálló párok esetében az oda és a vissza irányú utazás akár 10 vagy 20km-rel 

nagyobb ill. kisebb övezetbe tartozik. (Ezen probléma kiküszöbölésének egy 

lehetséges eszköze a lineáris és kis övezet léptékű -legfeljebb kilométerenkénti 

övezetű- tarifa.) 

 

Harmadikként: a nem lineáris tarifálás. A degresszív tarifa értékek a minél hosszabb 

utazásokat preferálják (teszik olcsóbbá az utasok részére). A közúton ez általában egy járat 

terjedelmében értelmezett, míg a vasúton akár átszállásos útvonal esetén is. A 

közlekedéspolitika elvárásai a közúti közlekedés távolsági (országos) közlekedési útvonalairól 

a vasút felé tereli az utast. A non linearitás az egyik gátja a közúti átszállásos és az 

intermodális utazás egyetlen jegyváltással kivitelezhető díjlerovásának. Ugyanis ezen utazás 

típusoknál a több részletben (darabban) történő jegyváltás esetében minden egyes jegy 

tartalmazza az első övezetet (övezeteket), amelyek a legmagasabb díjtételűek. Ezért a 

szolgáltatók elemi gazdasági érdeke a teljes utazási távolságra történő jegyváltás lehetővé 

tétele helyett az utazási szakaszokra történő jegykiszolgálás. 

 

Negyedikként: a térítésmentes utazások. A menet és bérletjegyes utasok (utazások) mellett az 

állampolgárok részére életkortól, munkáltatótól stb függően biztosított olyan utazási 

lehetőségek számbavétele, amelyet az állam nyújt, de sem papír, sem e-jegy váltással nem jár. 

A térítésmentes utazásokat egy-egy szolgáltató teljesíti, amiért –jelenleg átalány jellegű- 

díjazás jár. A korábbi évek elképzelései: a súlyméréses (a jellemzően nem egységsúlyú utasok 

miatt), a fel- leszállás számláló (a zsúfolt járatokon), a személyzettel végeztetett regisztráció 

(az érdekeltség okán) teljes körű, objektív értékeket biztosító megoldást nem eredményeztek. 

A regisztrációs jegy eleve halálra volt ítélve, ugyanis egy olyan jegy, amelyért az utas térítést 

nem fizet, az könnyen önálló „életet élhet”, elválhat az utastól, az utasástól. 

 

Ötödikként: a helyi és helyközi közlekedési szakaszok egységes kezelése. (Dr Fónagy János 

államtitkár is utalt az egységes tarifálás szükségességére a városi, elővárosi és helyközi 

személyszállításban a IX. Határok nélküli partnerség konferencián). A helyi (városi) és a 

helyközi (városok közötti) –elővárosi, regionális és országos- menetrendszerű közúti 

közforgalmú személyszállító szolgáltatások közlekedési hálózatai átfedésekkel rendelkeznek. 

Például: Szeged városába érkező helyközi járatok a városi közlekedési útvonalakon 

(párhuzamosan egyes helyijáratokkal) érnek a Volán pályaudvarra. A városba alig 10db közút 

vezet, amelyen közösségi közlekedés zajlik. Miközben a városba érkező-induló vagy áthaladó 

menetrendi mezők száma több tucat.  
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A jelen gyakorlat szerint:  

 ha egy város belterületén van helyi közlekedési szolgáltatás, akkor (többek között) a 

rentabilitás, a bevétel maximalizálás érdekében a helyközi járatok nem vehetnek fel 

helyi utast. A jelentősen eltérő tarifa miatt ez a helyközi járatok túlzsúfolásának 

elkerülése érdekében indokolt korlátozás. Egy helyijárati közlekedésű járművön 

váltott menetjegy (pl.: Szegeden) 400,-Ft miközben az átlagos utazási távolság nem éri 

el a 6 km-t. Helyközi tarifa szerint 10 km-re a viteldíj 250,-Ft (370,-Ft-ért pedig már 

20 km-re lehet elutazni). A városi kerékpározás hívei mellett a többi kerékpárost a 

ritka helyijárati járatsűrűség (miközben a helyközi járatok a városi szakaszon nem 

vehetnek fel utasokat) és az 1 megálló távolságra is 400,-Ft-os viteldíj kényszeríti ki.  

 ha a város területén nincs helyijárati közlekedés, akkor viszont engedélyezett, sőt 

elvárt a helyközi járatokon helyi jellegű utazásra utasok felvétele és a városi szakaszon 

gyakori (kis távolságokra lévő) megállóhelyek használata. Ilyen esetben a helyközi 

vonalba beágyazott helyi szakaszok létezhetnek, akár egyedi tarifával. 

 

Jelentős szemléletváltozás előfutára lehet az utóbbi idők budapesti törekvései mögött, amikor 

a MÁV ill. a Volán járatainak bekapcsolását igyekszik megvalósítani a Főváros és a BKK a 

menetrendszerű helyi közlekedés lebonyolításába. 

 

Hatodikként: a határokon átnyúló közlekedés tarifálása. Az elmúlt évben zárult Uniós ciklus 

alatt térségünkben a határok átjárhatóságának javítása (határátkelők, utak, hidak építése) volt 

a cél. A mostani az átjárhatóság hétköznapi gyakorlását tűzi célul. Ezen cél megvalósításához 

–várhatóan- menetrendszerű közlekedés biztosítása szükséges. Ez a személyszállítás azonban 

a jelen gyakorlat szerint nem alakítható ki, mert belföldi utast nem vehetnek fel- a nemzetközi 

járatok, (a nemzetközi járatok díjszabása ÁFA mentes jegyárral kialakított). A határon 

átközlekedő járatok gazdaságos üzemeltetésének feltétele lenne a határ mindkét oldalán 

történő belföldi utas szállítás lehetőségének megteremtése. 

 

Az üzemelő jegykiadó, volt pénztárgépek használatáról:  

 

A 2013. márciusa előtt vizsgáztatott jegykiadógép típusok pénztárgépi engedélyének 

megszűntével a pénztárgép használatára nem kötelezett alkalmazónak is csak 2014.12.31-ig 

nyílt lehetősége gépeik pénztárgépkénti használatra. Ezt követően a rendelet értelmében a 

pénztárgép elveszítette pénztárgépi minőségét, amit a jogkövető magatartás értelmében 

legkésőbb 2014.12.31. napjával a pénztárgépi minőségéből, szakszerviz közbeiktatásával a 

gépet az üzemeltető felhasználónak ki kellett volna vonatni.  

 

Mivel ez az üzemeltető tulajdonos döntése alapján vagy megtörtént, vagy nem a ki nem vont 

gép pénztárgépnek tűnik, miközben hivatalból ez a minősége megszűnt. (Mindezzel addig baj 

nem lesz, amíg valamely gazdálkodó szervezet könyvelője, könyvvizsgálója fel nem fedezi, 

hogy olyan készpénzfizetési számlát könyveltek el költségnek, amely AP számon 

nyilvántartott gép típus számla kibocsátás időpontjában már nem pénztárgép típus.) 
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Az engedélyes és a visszavont engedélyű pénztárgépek listája a NAV honlapján 

megtalálható, ezért egy gazdálkodó szervezet az adóhivatal ellenőrzésénél nem hivatkozhat 

arra, hogy azért könyvelte le, mert ezt adták neki. 

 

A korábbi és a jelenleg érvényes (48/2013 NGM rendelet) "a pénztárgép rendelet" a 

menetrendszerű szárazföldi személyszállítás tevékenységét nem sorolja a pénztárgép 

használatára kötelezett tevékenységek közé. Azonban még 2013. évben az NGM felé feltett 

rendeletértelmező kérdésre azt a választ kaptuk: ha a pénztárgép használatára nem kötelezett 

vállalkozás bevétel bizonylatoló eszközt kíván használni, akkor az csak NAV engedélyes 

pénztárgép lehet, ezért kérem és javaslom, a jegykiadó, jegyelőállító vagy hasonló elnevezés 

használatával jellemezni a jegykiszolgálást támogató gépet, mert, ha a bevétel bizonylatolás 

jelleg felől megközelített az eszköz, akkor - szerencsétlen esetben - a közlekedési szakma által 

igényeltnek tekinthetik az arra illetékesek a pénztárgép használatát a járműfedélzeti 

jegykiadáshoz.  

 

Járműfedélzeti online pénztárgép? 

 

A bevétel bizonylatolás online kapcsolatú pénztárgépe a fix kialakítású (állandó vagy 

esetileg kitelepített helyen működő) üzletbe tervezett. A mobilis üzlet esetében az AVAM 

(Aktív Védelmű AdóMemória) szerkezeti elemet tartalmazó nem online pénztárgép 

használata a követelmény.  

 

A taxik pénztárgépesített taxamétere iránti követelmény az AVAM elem beépítése. 

Értelemszerűen az autóbusz üzemére - bár menetrendszerint, járati útvonalon közlekedik és a 

viteldíj beszedés előre történik- az üzem közbeni helyváltoztatás jellemző, így a buszok 

fedélzeti bevétel bizonylatoló gépében az AVAM elem a műszakilag megfelelő adatvédelmi 

eszköz. (Elővételi pénztári és, bizományosi jegyárusítás bevétel bizonylatolására a jegykiadó 

online pénztárgép műszakilag természetesen alkalmas.) 

 

Amennyiben az elvárás valamely okból mégis a pénztárgépesített jegykiadógép, akkor 

javasolható a taxaméterekhez hasonló, az államháztartás részére a bevétel eltitkolás 

garanciáját jelentő AVAM elem beépítése, amely a változó terepi helyzetekben is biztonságos 

működést tesz lehetővé. 

 

 

Az OBU-król: 

 

Az OBU-val kombinált pénztárgép, majd e-jegy kezelő beszerzések ilyen-olyan okból 

történt meghiúsulása következtében olyan OBU-k kerültek járművekre felszerelésre, amelyek 

az OBU iránt támasztott követelményeket ugyan maradéktalanul ellátják, de legjobb esetben 

is csak számlázó célgép kialakításra alkalmasak. A pénztárgépi zártság követelményeit új 

dobozolásban, új felszerelésben, új szoftverezéssel lehetne megoldani, mert a NAV 

követelmények a gyakorlatban csak olyan egyéb alkalmazást tesznek lehetővé pénztárgépen, 

amely a pénztárgépi program felügyelete alatt áll (tehát az OBU mostani programja mellé, 
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úgymond a pénztárgépi programot betenni nem lehet, mert az esetleg - egy programmódosítás 

következtében - a pénztárgépi programtól függetlenül bizonylatolásokba foghatna). 

 

Rendszer szintű kockázatok: 

 

Az önálló, autonóm eszközök, amelyek folyamatos kapcsolódás nélkül működőképesek, 

legfeljebb időszakonként igényelnek rendszerkapcsolatot, alkalmasak támadások kivédésére, 

katasztrófa helyzetben történő felhasználásra. Ilyen eszköz flottát egy hacker támadás csak 

lokálisan, egy-egy eszköz szintjén érint. A kommunikációs hálózat összeomlása vagy akár 

csak helyenként bekövetkező zavarása az időszakos kapcsolatú eszközök esetében 

üzemzavart, üzem felfüggesztést nem idéz elő (az online kapcsolatú pénztárgép használat ez 

okból is kerülendő). A GPS adatokra épülő jegykiadás vagy utastájékoztatás képes 

összeomlani a műholdak elhangolása esetén. Ilyen elállítás katonai szempontból az ú.n. Öböl 

háború idején került végrehajtásra. 

 

A jövő várható megoldásai: 

 

A közeljövő egy lehetséges irányultsága az intelligens elektronika nyújtotta különféle 

funkciókat ellátó és szolgáltatásokat nyújtó készülékek integrációja a haszongépjármű 

fedélzeten. Az integrációval megszüntetve –gyakran- a forgalom biztonságot veszélyeztetően 

–a kilátást itt-ott takaróan- utólagosan beszerelt, a műszerfalra telepített vagy csak a 

szélvédőre tapasztott önálló készülékeket, mert azok mindegyikének a vezető által láthatónak, 

a kezelésűk okán pedig vezetésközben elérhetőnek kell lenniük. 

 

A jövő eszköze a közforgalmú személyszállítás céljára gyártott haszongépjárművek esetében 

a ma még komfort vagy luxus járműkategóriában már beépítésre kerülő fedélzeti információs 

központ, amely monitoros kijelzővel és érintő képernyővel (vagy más kezelőszervvel) szolgálja 

az ember –gép kommunikációs kapcsolatot (HMI). Ehhez az információs központhoz 

csatlakozhatnak az autóbuszok esetében a kezelést, kijelzést igénylő funkciókkal bíró 

eszközök. Pontosabban ezen eszközök kommunikációs egységeit helyettesítheti az 

információs központ. Egyfelől olcsóbbá téve ezen eszközöket, másfelől pedig mentesítve a 

műszerfalat és környékét az eszközök (karnyújtási távolságú) elhelyezésétől. Ez a HMI 

egység a jármű mozgási állapotától függően automatikusan bejelentkezve (vagy azon 

manuálisan „előhívva”) az aktuális funkciót ellátó eszközök kijelzését/kezelését biztosítja a 

járművezető számára. Így pl.:  

 a monitoron tolatáskor, a tolató kamera képe kijelezhető,  

 menetközben, az itiner funkciók elérhetőek (menetrendszerűség, menetidőtartás 

kijelzés vagy útvonal szerkesztő),  

 a jármű álló helyzetében, a bevételbeszedés eszközeinek (jegykiadó, érvényesség 

ellenőrző készülékek)  

információit jelezhetőek ki, illetve ezen eszközök számára tehető lehetővé utasítás közlés 

egy-egy érintéssel vagy gomb megnyomással. 
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A járműfedélzeti információs központ további csatlakozó egysége lehet a kommunikációs 

egység, amelyen keresztül történhet a diszpécser és a járművezető közötti írásos vagy 

élőbeszédes kommunikáció, a segélyhívás, egyes járműparaméterek (utastér hőmérséklet, 

motorműködés, ajtók helyzete, stb) távoli lekérdezése (kijelzése). A kommunikációs egységen 

keresztül cserélheti a közlekedési adatokat az itiner egység és a bevétel beszedés ill. a 

jegyérvényesség vizsgálat eszközei, ezen az egységen keresztül kérdezhetőek le a fedélzeti 

kamerák, történhet a jármű belterében a WiFi szolgáltatás. 

 

Az információs központ csatlakoztathatja a járműfedélzeti akusztikus és vizuális utas 

információs egységeket is. 

 

Tehát egy új jegykiadó gép –működjön az papír alapú vagy e-jegy rendszerben, avagy 

mindkettőben- szervesen csatlakozhat a fedélzeti rendszerbe, azaz a kijelzése, a kezelése a 

HMI modulon keresztül történhet, míg a háttér rendszerrel (back office) a kommunikációs 

egységen át tarthatja a kapcsolatot. 

 

 

Összegezve: 

nem volna jó, ha maga a közforgalmú közlekedési szolgáltató szakma: 

- nem kívánna a tarifarendszeren (árképzés és kedvezmények) változtatni, 

- nem kívánna intermodális utazási jegy kiszolgálást biztosítani, 

- nem kívánna élni a pénztárgépesítés nem kötelező voltának lehetőségével, 

- nem kívánna a viteldíj (különösen papíralapú) számlázásától mentesülni, 

- nem kívánna saját igényeit, elvárásait megvalósító jegykiadó eszközt meghatározni,  

- nem kívánna a mindenre kiterjedő igényhalmaz helyett azokra a követelményekre 

koncentrálni, amelyek még, ha jelentősen is csökken a készpénzért történő 

jegyértékesítés annak 100%-os bevétel biztonságára törekvést testesítik meg. 

 

 

 

Kelt, Szegeden 2015. október. 
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Jegyzetek 
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