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A NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT.



Kik vagyunk?

Állami innovátor vállalat, amely a 
versenyszféra követelményei alapján működik



A működés jogi keretei

Mobilfizetési törvény
• 2011. évi CC. törvény a nemzeti mobilfizetési rendszerről

• 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről 
szóló törvény végrehajtásáról

Személyszállítási törvény
• 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

• 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus 
adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát 
biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi 
adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, 
továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről
A Korm. rendelet az NMF Zrt.-t jelöli ki koordinációs szervezetként



Kormányzati elvárások

Egységes, átlátható közszolgáltatások biztosítása

Összkormányzati szinten nyereséges üzleti modellek alkalmazása

Korszerű, interoperábilis szolgáltatások létrehozása

Készpénzmentes fizetési megoldások bevezetése

Transzparens közpénzfelhasználás biztosítása

Valós felhasználói igényekre szabott megoldások létrehozása

Technológiai, szolgáltatási és közösségi innováció



SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK



Hazai partnerek
NFM
Digitális Nemzet
Közlekedés
Közösségi közlekedés
Közszolgáltatások
MVM NET 450 szolgáltatás fejlesztés
Hírközlési szolgáltatások

BM
eKözigazgatás
Elektronikus azonosítás
Közhiteles megszemélyesítés
Közigazgatás (önkormányzatok)

ME
Innováció
Pénzügyi szolgáltatások

NGM
Elektronikus fizetés
Pénztárgép

MFB
NIH

NFH, KIFÜ
KKK
NKH

Pénzjegynyomda
NAV

NÚSZ
KEK KH
NISZ

Közl. szolg.
NMHH

EMMI
Egészségügy
Szociális ellátások

Egyetemi 
kutatóhelyek



Nemzetközi kapcsolatok
UNITED STATES, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
Intelligent Transportation Systems, Joint Program Office

 ITS Globál szakmai egyeztetések
 Know-how export
 Projektek indítása

STATE OF MICHIGAN, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
Operations Field Division

 CONNECTED CAR Pilot projektbe való bekapcsolódás

ERTICO, ITS EUROPE
 Stratégai workshopon való részvétel 2014. november 12-13.
 Teljes jogú tagság 2015-től
 Új projektek indítása (H2020)
 Know-how export
 NMF megjelenés: ITS World Congress Bordeaux 2015 



NEMZETI MOBILFIZETÉSI RENDSZER



Mobilfizetés

Eszközök
Valós piaci verseny 6 (11) országos lefedettségű viszonteladó

Innováció naprakész fejlesztések a mobilfizetésében

Platform - Egységes, átjárható rendszer

Mindenhol elérhető (Mobil parkolás: 2014. júl. 1-től 72 helyen)

Cél
a mobilfizetéssel igénybe vett közszolgáltatásokra ne költsenek többet 

annál, mint amennyit igénybe vesznek



Mobilfizetés

Potenciális társadalmi előnyök
• Átparkolások kezelése
• Mozgáskorlátozott kedvezményekkel való visszaélés visszaszorítása: 

2-3 milliárd Ft-os plusz bevétel
• Lakossági kedvezmények rugalmas kezelése
• Parkoló automata nélküli rendszerekkel jelentős üzemeltetési 

megtakarítás érhető el
• Büntetés helyett 1 órás parkolás -> szolgáltató állam
• Városi élettér szolgáltatások bevezetése, pl.: P+R

Szolgálatói állam kép erősítése



„Ökoszisztéma”

Parkolási 
szolgáltatók

72db

NÚSZ Zrt.
Útdíj, E-Matrica

Nemzeti 
Mobilfizetési 

Rendszer
…

Viszonteladók
11db…

…

1,5 millió parkoló autós kiszolgálása

5,6 millió vásárlási tranzakció kezelése

2,9 milliárd forint díjbevétel 
beszedése, szolgáltatói elszámolása és kifizetése 



KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS



Előzmény
Nemzeti Közlekedési Napok 2012

Közösség és közlekedés
Siófok, 2012. október 1-3.







A JÖVŐ



Stratégia (2014-2018)



Kulcstényezők

• Innováció

• Komplex, integrált szolgáltatások

• Integratív fejlesztési és technológiai szemlélet

• Kockázatvezérelt projektmenedzsment

• Saját know-how portfólió létrehozása



ITS komplexitás



Kockázat-vezérelt 
projektmenedzsment

KV-PM

Kockázatok
Rövid

határidő

Nagy felhasználószám

Limitált 
teszt-próbaüzem

Környezeti 
feltételek 
változása

Agilis hozzáállás és 
eredményesség növelése

Proaktív kockázatkezelés az előre 
nem látható eseményeknél



Közeljövőkép

Innovatív technológiai, állami vállalat szakmai képe

Mobilfizetés mint készpénzfizetési alternatíva
egyre több ember számára izgalmas fejlesztések, technológiai megoldások

Progresszív szervezeti kommunikáció public dialogue,

social media, fiatalok számára releváns kommunikációs tartalmak

Közösségfejlesztő kommunikációs attitűd

NEJP-bumm 2016. év végéig az NM Zrt. széleskörű ismertsége

Nemzeti Mobilfizetés mint organikus márka



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
www.nemzetimobilfizetes.hu
info@nemzetimobilfizetes.hu

http://www.nemzetimobilfizetes.hu/
mailto:info@nemzetimobilfizetes.hu
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