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Amiről ma szó lesz

 Kik vagyunk

 Globális tendenciák és kihívások

 Globális ITS irányok - ITS World Congress Detroit

 Innovációk

 Partnereink



Állami innovátor vállalat, amely a versenyszféra 
követelményei alapján működik

Kik vagyunk?



 Innováció

 Komplex,integrált szolgáltatások

 Integratív fejlesztési és technológiai szemlélet

 Kockázatvezérelt projektmenedzsment

 Saját know-how portfólió létrehozása

 A CSAPAT!

Kik vagyunk?
Vállalati értékek



Stratégia



33.000
ember hal meg az utakon évente csak az USA-ban

120 milliárd USD 
kidobott pénz (várakozási idő, elfüstölt üzemanyag)

30%
parkolni próbáló autósok által generált forgalom

200 millió
„nem összekapcsolt jármű”

Világ lakosságának kétharmada
városi környezetben fog lakni 2040-re

Globális tendenciák 
Nagy számok és kihívások



Google mint 

autógyár

Számítógépek mint 

személyi trénerek
Mobiltelefonok mint 

okos otthonok távirányítói

Autók mint guruló 

számítógépek

Globális tendenciák 
Világok találkozása



Globális tendenciák 
Városok kihívásai



USA
 Az autóipar fellendülőben
 „Hurrá hangulat” az autóiparbanUS DOT kiemelt támogatása
 A Connected Car az ITS legnagyobb innovációs platformjává válik  felgyorsuló 

fejlesztések és pilotok (2017-től sorozat gyártás a GM-nél)

EURÓPA
 Új közlekedési kultúrák megjelenése, zöld megoldások (pl: MAAS concept, Helsinki)
 Nemzetközi együttműködés sürgetése (ERTICO aktivitás)

ÁZSIA
 Vasúti fejlesztések folytatódnak
 Óriás városok súlyos problémáidöntések csak adatelemzések után

Globális ITS irányok
Detroit 2014



„Henry Ford a Ford megalkotásával a mozgás szabadságát adta oda az 
embereknek. Ma ott tartunk, hogy az utak tele vannak dugóban álló 
autókkal és elveszítettük a mozgásszabadságunkat… Nem feltétlenül az a 
cél, hogy több autót gyártsunk.”

(Bill Ford, CEO, Ford Motor Company)

Globális ITS irányok
Detroit 2014



 Minden GM modellbe rendelhető (5 USD/hó)

 Vészhelyzetben, vagy csak navi segítségre

 Applikáció elérhető 3 platformon

 Együttműködés a világ vezető mobilszolgáltatója és 
autógyártója között

Innovációk
GM Onstar



Innovációk
GM Onstar

http://www.youtube.com/watch?v=E2oq3_3sxyg
http://www.youtube.com/watch?v=E2oq3_3sxyg


ÁZSIA

Innovációk
Verizon Autoshare



Innovációk
Connected cars



Innovációk
Connected cars



Lehetőség
A connected car pilot 

projektekben való részvétel, 
valamint új alkalmazási 

területek beépítése

Innovációk
Connected cars



Innovációk
Traffic Management System



Innovációk
Traffic Management System



 Finnországban a kiadott vezetői engedélyek száma évről évre csökken

 Az új generáció már nem a tulajdonlást tartja elsődlegesnek…hanem hogy
mindig elérhetőek legyenek (staying connected) és a megosztást (sharing
economy)

 Helsinki városában indult 2014-ben egy olyan pilot program, ami virtuálisan
kiiktatná az autó tulajdonlást és a lakosságnak a város nyújtana egy komplex
igényvezérelt szolgáltatást, amit az utasok a mobil applikációjukról tudnak
megrendelni.

* MAAS: Mobility as a service

Innovációk
MAAS concept*



Innovációk
MAAS concept*



Innovációk
MAAS concept*



Innovációk
MAAS concept*



US DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
Intelligent Transportation Systems, Joint Program Office

 Program manager, communications, outreach
 Connected Vehicle(CV) Pilot Program

STATE OF MICHIGAN, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 
Operations Field Division

 Connected Vehicle Technical ManagementCV együttműködés

ERTICO, ITS EUROPE

Partnereink



PANASONIC
Automotive Business Development Center, Yokohama, Japan

 Autóipari fejlesztő

CHANGAN
Automotive Engineering Institute, Kína

 Egy ázsiai autógyártó (OEM)

HONDA R&D Co.
Automobile R&D Center, Tochigi, Japan

 Autógyártó(OEM) fejlesztője

TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 
 Universal traffic management system
 Szakmai együttműködés, kapcsolatfelvétel

További kapcsolatfelvételek



PARKMOBILE
Angol mobilparkolás szolgáltató, viszonteladói együttműködés

TOYOTA
 External Affairs, Toyota Planning Center, MI, USA

DENSO INTERNATIONAL AMERICA, INC.
 Electronics Platform (e-PF) Department

ÁZSIA

További kapcsolatfelvételek



Következő lépések

Know-how export
 NMFR
 …

Külkapcsolatok fontossága
 EU- s vagy globális projektekben és szakmai fórumokon való részvétel

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 
 ITS Europe Stratégai workshop-ján való részvétel 2014. november 11-12.NMF Zrt., mint 

ERTICO projekt partner 
 NMF Zrt. Innovációs Projekt Iroda létrehozása
 ERTICO teljes körű tagság 2015-től
 ITS World Congress 2015 Bordeaux-ban való megjelenés

Előadó
Bemutató megjegyzései
Összefoglalva, 



.

Dávidházy Gábor
Projekt igazgató

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
1027 Budapest, Kapás u.6-12.

+36 70 338 5846
davidhazy.gabor@nemzetimobilfizetes.hu

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!
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