
Innováció
a közlekedésben



Kik vagyunk?

Egy állami innovátor vállalat, 
amely a versenyszféra követelményei alapján 

működik.



Stratégia & innováció



Mi is az innováció?

Az innováció egy kreatív ötletből születető 
folyamatot jelöl, 

amely  megvalósítja az ötletet.

Joseph Alios Schumpeter / 1934
osztrák-amerikai közgazdász és politikatudós, 

Ausztria pénzügyminisztere 1919-ben



Innovációk
Magyarországon



Parkolás indítása
kényelmesen

Hazai innováció
GPS parkolás



Kapcsolat a vezető 
és az autó között!

Hazai innováció
Vemoco



Traffipax információs
szolgáltatás

Hazai innováció
Traffi Hunter



Helyközi & nemzetiközi 
közlekedés

Hazai innováció
Telekocsi szolgáltatások

170.000 fő

120.000 fő
500 km/utazás fő

238 km/utazás fő

2007-ben indult

2012-ben indult



Telekocsi
használati adatok

27 ezer - hirdetés a balatoni utakra
85 ezer potenciális utashelyet jelent
(1682 busznyi utast tesz ki)



Telekocsi
hatásai

- környzetvédelem
- mobilitás növekedése
- felhasználók 

megtakarítanak

HátrányokElőnyök
- minőség nem 

biztosítható
- magasabb baleseti 

kockázat
- adóbevételek 

csökkenhetnek?

Kisebb 
összköltség

Közösségi 
közlekedés 

forgalma 
csökkenthet



Innovációk
külföldön



Külföldi innováció
Telekocsi szolgáltatások

Városi közlekedés



Telekocsi
megjelenése

700 millió $ 
befektett tőke



07

Telekocsi
luxus taxi



Külföldi innováció
Forgalom követése

1,5 Mrd$
50 millió

felhasználó



Külföldi innováció
Biztonságos vezetés

300$



Külföldi innováció
Mozgási adatok

adatok gyűjtése
nap mint nap



Adatok 
gyűjtése
(személyek 

& 
járművek)

BIG DATA
ELEMZÉSE

Személyre szóló 
információk

Innováció alapjai
Mért adatok 



Elemzett információk
hasznosítása

Egyedi ajánlatok

AJÁNLATOK
SZOLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE ➡biztosítások

• Casco
• felelősség➡személyes  
kapcsolatok

Területek Hatások

• olcsóbb díjak
✓kezelhetőbb  

a kockázat
✓fejlődő közledési morál

• kapcsolatok fejlődése



Hazai innovációs 
lehetőségek

Szabad 
parkolóhely 

kereső

Parkolás & 
színházjegy
vásárlása

Parkolj & 
Utazz



Hazai innovációs 
lehetőségek

Színházjegy
Parkolás

közeli színházba

estére színházjegy

kiemelt kedvezménnyel

Parkolj
Utazz

Szabad

Parkolóhely

applikációval 

önkéntes alapon

közösséget építünk

egy fizetés

egy utazási lánc 

egy kombinált jegy



Hazai innovációs 
Partneri alapokon

1

2

3 4
5

Partneri 
együttműködések

Innovációs projektek 
megvalósítása 
+ kommunikálása

Igények felmérése,  
stratégiához 

illesztése

Elvárt 
eredmények 

kijelölése

EREDMÉNYEK
ÉRTÉKELÉSE



Innovációs  környezet
dinamikusan változik

Mobiltelefonok fókuszban1

Tabletek dinamikus fejlődése2

Notebookon csökkenő jelenléte3
Személyi számítógépek irodai 
környzetben alkalmazzák4



Mobilparolás
Országos lefedettség

72 parolási 
üzemeltetőnél

225 zónában

158.595 parkoló 
helyen



Mobilparolás
Országos lefedettség

336.730 
E-matrica 

1,14 Mrd Ft 
értékben



Mobilfizetések
elemzése

5,6 millió 
tranzakció

2,9 Mrd Ft 
értékben

Szezonális 
hatások



Mikor sikeres
az innováció?

A kreativitás akkor válik innovációvá, 

ha meg is valósul, vagyis ha az ötletet, 

elképzelést végül 

a napi gyakorlatban is alkalmazzák.



Köszönjük
figyelmüket!

Kérdések? Pataki Gábor
kereskedelmi és termékfejlesztési igazgató 

pataki.gabor@nemzetimobilfizetes.hu

mailto:pataki.gabor@nemzetimobilfizetes.hu
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