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1. Rövidítések/Mozaikszavak 

AFC  elektronikus jegyrendszer 

BKK  Budapesti Közlekedési Központ 

BKV  Budapesti Közlekedési Vállalat 

EBRD  Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

NEK  Nemzeti Egységes Kártyarendszer 

NGO  Civil szervezetek 

PR  EBRD Végrehajtási Követelmény 

PT  közösségi közlekedés 

SEP  Érdekeltek Bevonását Célzó Terv 



 

 

 

2. Bevezetés 

A jelen Érdekeltek Bevonását Célzó Terv (angolul: Stakeholder Engagement Plan) a 

budapesti elektronikus jegyrendszer tervezett bevezetése kapcsán készített, az érintettek 

bevonásának azonosítási követelményeit és a panaszkezelési mechanizmust határozza 

meg. 

Az Érdekeltek Bevonását Célzó Terv az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 

2008-ban kiadott Környezetvédelmi és Szociális Politika Végrehajtási Követelményeinek 

(angolul: Performance Requirements) megfelelően készült. Az EBRD az érdekeltek 

bevonását a jó üzleti gyakorlat és a társadalmi szerepvállalás, valamint a fejlesztéseik 

minőségi fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlennek tekinti. 

A jelen dokumentum a projekt elemeit és megvalósítási fázisait, illetve ezek hatását és 

előnyeit tartalmazza, valamint a különböző érdekelteket, csoportokat, továbbá egyéb 

szervezeteket (pl. vállalkozások, hatóságok, civil szervezetek) azonosítja és írja le. Ezen 

felül összefoglalást nyújt a kommunikációs folyamat működéséről, a visszajelzések és 

észrevételek fogadásáról és megfontolásáról, valamint a panaszkezelésről. 

Az Érdekeltek Bevonását Célzó Terv rendszeresen frissítésre kerül. Amennyiben a 

tevékenységek, a projekt elemei és fázisai módosulnak vagy új, az érdekeltek bevonását 

érintő lépésekre kerül sor, a dokumentum ezeknek megfelelően módosításra kerül. 

 



 

 

 

3. A projekt háttere és leírása 

Magyarország fővárosaként Budapest az ország politikai, kulturális és üzleti központja, 

egyben közel kétmillió lakosával az Európai Unió hetedik legnagyobb városa. 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mint a főváros közlekedésszervezője a 

közlekedésfejlesztési projektek kialakításáért és irányításáért egyaránt felel. Tevékenységi 

körébe a közösségi közlekedési szolgáltatások tervezése, az utastájékoztatás, a 

forgalomirányítás, a szolgáltatók megbízása, a jegy- és bérletértékesítés, valamint -

ellenőrzés egyaránt beletartozik.  

A BKK létrehozásának egyik fő célja az volt, hogy a közösségi közlekedés 

intézményrendszere átláthatóbbá váljon, az ügyfelek/utazóközönség számára a 

tömegközlekedés vonzóbbá váljon, valamint a közösségi közlekedés részarányának 

növelésével a közúti forgalom csökkenjen. A közösségi közlekedés vonzerejének 

növeléséhez számos tényező járul hozzá: a hálózat nagysága és szerkezete, a menetrend 

és annak betartása, továbbá a járművek állapota. A tarifarendszer és a jegyár-színvonal 

csakúgy, mint a jegyek és bérletek – egyszóval a „jegyrendszer” – elérhetősége 

hasonlóképpen fontos tényezők.  

A jelenlegi tarifa- és értékesítési rendszer a BKK fenti céljainak elérését nem teszi lehetővé.  

A jelenlegi rendszer működésének jellegzetességei:  

 teljes egészében papíralapú 

 költséges 

 a pénztárak földrajzi lefedettsége hiányos 

 a heti hét napon, napi 24 órában történő szolgáltatás-nyújtás nem biztosított 

 a jegyárusító helyeken gyakori a sorban állás 

 nem innovatív 

 nem utasbarát.  

A BKK létrehozásával és a közlekedésirányítás intézményrendszerében történő 

szemléletváltás elindulásával a rendszer radikális megreformálásának ideje érkezett el. A 

Fővárosi Közgyűlés 2011. április 6-án hozott 601-603/2011. számú határozataival az 

elektronikus jegyrendszer előkészítésével és megvalósításával a BKK-t bízta meg. Az erre a 

célra létrehozott munkacsoport ezt követően elkészítette a projekt előzetes 

megvalósíthatósági vizsgálatát, amelyet a Közgyűlés 2012 januárjában fogadott el. 

 



 

 

 

Az új jegyrendszer alapelvei arra a városfejlesztési alaptételre vezethetők vissza, amely 

szerint Budapest legfőbb érdeke, hogy a közösségi közlekedés rendszeres használatára a 

lehető legtöbb embert ösztönözze. Az autót használók számának legcsekélyebb növekedése 

is időveszteséget okoz mind az egyénnek, mind pedig a közösségnek, továbbá a környezet 

szennyezéséhez járul hozzá. 

Az elektronikus jegyrendszer bevezetése a közösségi közlekedést használó utasok/ügyfelek 

számára modern és felhasználóbarát platformot nyújt. A rendszer a szolgáltatás 

színvonalának emelkedését éppúgy elősegíti, mint a közösségi közlekedési rendszer 

finanszírozásának fenntarthatóságát. Az új rendszerben közvetlenül érintett „érdekeltek” az 

utasok azon százezrei lesznek, akik a közösségi közlekedés szolgáltatásait rendszeresen, 

napi szinten veszik igénybe. A javasolt projekt várhatóan minőség-, és hatékonyságbeli 

fejlődést eredményez, valamint a budapesti közösségi közlekedésről kialakult is képet is 

kedvező irányban változtatja meg. 

 

A projekt fő célkitűzései a következők: 

- új tarifarendszer bevezetése (egyszerű használat, rugalmas árak, pl. átszállási 

lehetőségek új jegy vásárlása nélkül) 

- a jegy- és bérletvásárlás megkönnyítése több jegy-árusítóhely létesítésével, valamint 

az értékesítési csatornák kiszélesítésével (pl. mobiltelefonos és internetes vásárlási 

lehetőség) 

- a bliccelés visszaszorítása az ellenőrzés újjászervezésével és szisztematikusabbá 

tételével (pl. jegyellenőrök metróállomásokon végzett munkájának kiváltása 

automatikusan működő be- és kiléptető-kapuk telepítésével) 

- jegy- és bérlethamisítás felszámolása 

- a BKK elszámolóközpontjának a jövőben bevezetésre kerülő Nemzeti Egységes 

Kártyarendszerrel való összekapcsolása 

- hozzájárulás a közösségi közlekedés fenntartható finanszírozásához a szolgáltatási 

színvonal növelésével.  

A javasolt elektronikus jegyrendszer: 

- szerver-központú architektúrán alapul, és érintés nélküli utasmédiát használ 

- a kedvezmény-jogosultság ellenőrzését elsősorban a Nemzeti Egységes 

Kártyarendszer segítségével biztosítja 

- alkalmas a hamisítás visszaszorítására 



 

 

 

- lehetővé teszi az értéknövelt szolgáltatásokat, támogatja az internetes 

(táv)értékesítést 

- lehetővé teszi az időalapú jegy- és a díjplafon-konstrukció bevezetését, valamint a 

„pay-as-you-go” („annyit fizess, amennyit utazol”) szolgáltatást  

- a metróban és egyes hévállomáson a be- és kiléptető-kapuk telepítését, valamint 

azok magas színvonalú üzemeltetését egyaránt lehetővé teszi 

- lehetővé teszi a jegy- és bérletellenőrzés hatékonyabbá tételét 

- hozzájárul a közösségi közlekedés fenntartható finanszírozásához.  



 

 

 

4. Az érdekeltek  

Érdekeltekként azonosítjuk mindazon csoportokat, amelyek a projekt előkészítésére és 

megvalósítására hatással vannak és/vagy amelyekre a projekt hatással lehet. Az érdekeltek 

sikeres bevonásának egyik sarokköve, hogy a folyamat korán, már a projekt előkészítési 

fázisában meginduljon és a folyamatos visszajelzésre lehetőség legyen. A projekt 

előkészítési fázisában történő, az érdekeltektől származó adatok begyűjtése révén nemcsak 

kölcsönös haszonra lehet szert tenni, hanem a megvalósítás szempontjából gyümölcsözőbb 

eredményekre is. 

A kommunikációs eljárás meghatározása céljából számos olyan érdekelt került azonosításra, 

akik az elektronikus jegyrendszer bevezetésében érdekeltek lehetnek és/vagy akikre az 

elektronikus jegyrendszer bevezetése hatással lehet. 

A dokumentum ezen részében a legfontosabb érdekelt csoportok bevonásának folyamatát 

és a velük folytatott dialógus menetét foglaljuk össze. Az alábbi lista belső (pl. BKK-

munkavállalók), megközelítőleg belső (pl. Budapest városvezetése, a BKV mint közlekedési 

szolgálató-társaság munkavállalói), valamint külső (utasok/ügyfelek, kormányzati 

intézmények, illetékes hatóságok, kapcsolódó társaságok, illetve civil szervezetek) 

érdekelteket különböztet meg. 

 

 

4.1. Belső vagy megközelítőleg belső érdekeltek 

 

4.1.1. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkavállalói és szakterületei  

A BKK és projektjei hosszú távú sikere nemcsak munkavállalóink szaktudásától, hanem 

elkötelezettségétől is nagyban függ. A BKK saját munkavállalóira úgy tekint, mint az 

elektronikus jegyrendszer bevezetése által nagymértékben érintettekre, érdekeltekre. Azt 

szeretnénk, ha kollégáink ezt a projektet magukénak éreznék, hiszen mind a projekt 

sikerének előkészítésében, mind megvalósításában fontos szerepük van. A projekt 

eredményeként bekövetkező munkaköri és pozícióbeli változások bemutatása érdekében az 

elektronikus jegyrendszer projektcsapata a kollégák és munkatársak számára nyílt napot fog 

tartani. A munkavállalók képzési és átképzési lehetőségeinek biztosítására ún. 

Humánerőforrás-támogatási Koncepció került összeállításra. Ez a tervezet a nyílt nap 



 

 

 

keretében bemutatásra kerül, ekkor a munkavállalók a számukra felvázolt lehetőségekkel 

kapcsolatos esetleges kérdéseiket feltehetik, észrevetéleiket tolmácsolhatják. A belső vagy 

megközelítőleg belső érdekeltek körébe tartoznak a jegyellenőrök, a jegypénztárosok, az 

ügyfélszolgálati munkatársak, az illetékes IT-munkatársak, a biztonsági, beszerzési, jogi, 

gazdasági, sajtó- és marketingkommunikációs, valamint a közlekedésszervezési és 

fejlesztési osztály: ezek az elektronikus jegyrendszer bevezetésében valamennyien 

érintettek. 

Kommunikációs módszer: nyílt napok, hírlevelek, helyzetjelentések, személyes találkozók, 

emlékeztetők.  

 

4.1.2. Munkavállalói érdekvedélmi szervezetek 

A BKK a munkavállalói érdekcsoportokkal való konzultációt különösen fontosnak tekinti. 

Ennek megfelelően havonta legalább kétszer olyan átfogó megbeszélésre kerül sor, 

amelynek keretében a BKK vezetősége a szakszervezeteket a Társaságot és munkavállalót 

érintő eseményekről, valamint a bevezetésre kerülő szabályozásokról tájékoztatja, továbbá a 

kérdések feltevésére is mód van. 

Ahogyan azt a Humánerőforrás-támogatási Koncepció is tartalmazza, a munkavállalók egy 

részét az elektronikus jegyrendszer bevezetése közvetlenül is érinti, mivel az eddigi ellátott 

munkájukat a rendszer bevezetése kiváltja vagy jelentős mértékben módosítja. 

A BKK számára ezért is kiemelten fontos, hogy a projekthez belső támogatási programot 

indítson. Az elektronikus jegyrendszer-projekt megvalósítására kijelölt munkacsoport és a 

humánerőforrás-terület az ügyfélszolgálati központok megvalósításán dolgozó 

szakterületekkel, továbbá az érintett munkavállalói érdekképviseleti szervekkel szorosan 

együttműködve dolgoznak  a projekt megvalósításán. Ezen együttműködés 

eredményeképpen olyan program indul el, amely segíti a munkavállalókat abban, hogy a 

belső kommunikációs csatornákon a változásokkal és az átképzésekkel kapcsolatos minden 

szükséges információhoz hozzájussanak. A munkavállalói szervezetekkel folytatott 

párbeszéd során személyes konzultációkra és egyéb együttműködésre is sor kerül. 

A BKK 2013. május 14-17. között négy, az elektronikus jegyrendszer-projekttel kapcsolatos 

információs fórumot rendezett a munkavállalók számára, ahova a munkavállalói 

érdekképviseletek is meghívást kaptak. A munkatársak és érdekképviseleti szervezetekbe 

tömörült képviselőik esetleges kérdéseiket vagy észrevételeiket a jegyrendszer@bkk.hu e-

mail címre küldhetik, de lehetőségük van arra is, hogy véleményüket név nélkül a Társaság 

telephelyeinek különböző pontjain elhelyezett ún. „ötletládák”-ba dobják. 

mailto:jegyrendszer@bkk.hu


 

 

 

Tekintettel a projekt jelenlegi állására, a BKK az érdekképviseleteket a projekt aktuális 

helyzetéről külön fórum keretében szeretné tájékoztatni, mivel a pozíciók felmérése az 

átképzések/átcsoportosítások problematikájával foglalkozó HR-koncepció útjára indításával 

egyidejűleg kezdődik meg; ezek pedig különösen fontos témák az érdekképviseleti csoportok 

számára.  

Az ütemtervnek megfelelően, a projekt előrehaladtával a megbeszélések egyre gyakoribbá 

válnak. Ettől függetlenül, az írásbeli kommunikáció addig elkészült anyagai az 

érdekképviseletek számára külön továbbításra kerülnek, így biztosítva a folyamatos, írásbeli 

kérdésfeltétel lehetőségét.  

 

Kommunikációs forma: nyílt fórumok, személyes találkozók, hírlevelek 

4.1.3. A BKK Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 

A BKK Igazgatósága által hozott 3/2012 (I.24.) számú határozatnak megfelelően a 

projektcsapat a projekt előkészítésének haladásáról negyedévente jelentést készít.  

Kommunikációs módszer: negyedéves jelentések, éves jelentések, jóváhagyásra váró 

előterjesztések 

 

4.1.4. A BKV (Budapesti Közlekedési Zrt.) érintett munkavállalói és osztályai 

2012 májusától a budapesti közösségi közlekedés irányító szerve a BKK, míg a 

közszolgáltatói szerződés értelmében a BKV közlekedési szolgáltató.  

Tekintettel arra, hogy az elektronikus jegyrendszer-projekt megvalósítása igen összetett és a 

BKV a kötöttpályás- és a trolibusz-ágazatban kizárólagos, a buszágazatban pedig 

ugyancsak a legjelentősebb szolgáltató, a BKV és a BKK közötti együttműködés a rendszer 

pontos előkészítéséhez és gördülékeny bevezetéséhez elengedhetetlen. A BKV 

vezérigazgatója a konstruktív és hatékony kommunikáció, valamint az elektronikus 

jegyrendszerért felelős projektcsapattal való együttműködés érdekében valamennyi érintett 

igazgatóságon operatív kapcsolattartót jelölt ki. 

Az elektronikus jegyrendszer-projekt nem csak a BKK mint közlekedésszervező 

munkavállalóit, hanem a közlekedési szolgáltató cégeknél dolgozókat is átfogóan érinti. A 

buszokat, trolibuszokat és villamosokat fedélzeti jegyérvényesítőkkel, valamint az ezekhez 

kapcsolódó kábelekkel és kiegészítő elemekkel egyaránt ellátják. A metróállomásokon és a 

kijelölt HÉV-állomásokon a jegyérvényesítés automatikus be- és kiléptető-kapuk 



 

 

 

segítségével zajlik majd, míg a további helyszíneken a jegyérvényesítők a peronokon 

kerülnek felszerelésre.  

A fentieknek megfelelően a BKK célja, hogy az érdekeltek bevonására irányuló eljárást a 

BKV valamennyi, az elektronikus jegyrendszer-projekt által érintett munkavállalójára és 

érintett operatív személyzetére (így például a buszsofőrökre, a járműkarbantartókra, a 

metróállomási forgalomfelügyelőkre, IT-munkatársakra, illetve a technikai személyzetre) 

kiterjessze. A projekt ütemezésének megfelelően a BKK a BKV dolgozói számára nyílt 

fórumot fog tartani, így biztosítva a kérdések feltételének és észrevételek közlésének 

lehetőségét.  

Kommunikációs módszerek: személyes találkozó és konzultáció, egyéb kapcsolattartás, 

hírlevelek, oktatás 

 

4.1.5. Budapest Főváros Önkormányzatának illetékes osztályai 

Az önkormányzat illetékes szakterületei (pénzügyi, jogi, városüzemeltetési, városfejlesztési, 

kontrolling stb.) és szakértői a projekt különféle elemeinek és folyamatainak előkészítésébe 

vagy felügyeletébe kerülnek bevonásra. Az együttműködés fő célja a projekthez tartozó 

javaslatok koordinálása. A BKK elektronikus jegyrendszer megvalósításán dolgozó 

projektcsapata minden fent említett osztályon operatív kapcsolattartóval rendelkezik. 

Kommunikációs módszerek: javaslatok koordinálása, személyes egyeztetések, az 

adminisztratív eljárásoknak megfelelő levélváltások 

  

4.1.6. Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 

A főpolgármester által képviselt Fővárosi Önkormányzat jogi személyiséggel rendelkezik. Az 

önkormányzat jogait és kötelezettségeit a Fővárosi Közgyűlés mint döntéshozó-testület 

gyakorolja ill. teljesíti. A projekttel kapcsolatos valamennyi komoly és jelentős döntést a 

Fővárosi Közgyűlés mint a BKK tulajdonosa hoz meg. 2011 áprilisában a Fővárosi 

Közgyűlés jelölte ki és bízta meg a BKK-t a projekt előkészítésének megkezdésével, 2012 

januárjában ugyanez a testület hagyta jóvá a projekt megvalósíthatósági koncepcióját. Az 

EBRD-vel kötött előfinanszírozási szerződés elfogadására 2012 decemberében került sor. A 

BKK a projekt státuszát illető információkkal félévente, közgyűlési beszámoló keretében 

szolgál. A közgyűlési beszámolók az önkormányzat honlapján hozzáférhetők.  

Kommunikációs módszerek: beszámolók, éves jelentések, jóváhagyásra váró 

előterjesztések 



 

 

 

 

4.2. Külső érdekeltek 

4.2.1. Ügyfelek/Utasok 

Az elektronikus jegyrendszer bevezetése közvetlenül fogja érinteni az utasok/ügyfelek azon 

százezreit, akik a közössségi közlekedés szolgáltatásait akár naponta, akár csak 

időközönként igénybe veszik. A BKK különösen fontos szempontként kezeli az elektronikus 

jegyrendszer mint projekt egyik legnagyobb kihívását: az új rendszer használatáról szóló 

információknak az utazóközönség felé történő eljuttatását. 

A BKK – a lakossági fórumok és nyilvános konzultációk rendezése mellett – offline 

(hirdetések, sajtóközlemények, napilapokban megjelenő cikkek, szórólapok, használati 

útmutatók, nyilvános helyeken elhelyzett plakátok stb.) és online (tévéreklámok, közösségi 

média: a BKK honlapja, a projekt honlapja, Facebook- és Twitter-bejegyzések, oktató jellegű 

YouTube videók) kommunikációs elemeket is alkalmazni fog. 

A BKK a főbb metró- és HÉV-állomásokon az utasok és ügyfelek számára az új kapuk és 

jegyérvényesítők használatát, valamint utasmédiájuk feltöltését illetően személyes 

ügyféltámogatást kíván nyújtani. 2013 nyarán a BKK különböző gyártóktól származó 

automatikus be- és kiléptető-kapuk próbaüzembe helyezését tervezi egy kijelölt 

metróállamáson (az M3-as vonalán, a Corvin-negyed megállónál). A tesztidőszak várhatóan 

három hónapos lesz, de szükség esetén ez az időszak további három hónappal 

meghosszabbítható. A próbidőszak és a kapcsolódó kommunikációs stratégia egyik legfőbb 

célja az utasok tájékoztatása és oktatása az automatikus beléptető-kapuk használatáról. 

A Környezeti és Társadalmi Hatástanulmánynak megfelelően a BKK integrált és átfogó 

ügyfélszolgálati rendszert alakított ki, amely egyben az ügyfelekkel folytatott kommunikáció 

egyik eszköze is.  

Kommunikációs módszerek: lásd az ügyfélkommunikációs tervet 

 

4.2.2. Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 

A finanszírozás a projekt előkészítésének egyik kulcsfontosságú eleme, ennek megfelelően 

a BKK az Európai Újjáéítési és Fejlesztési Bankot (EBRD) mint legjelentőseb finaszírozót 

fontos érdekeltnek tekinti.  



 

 

 

A finanszírozási tárgyalások során a fővárosi közösségi közlekedés intézményi átalakítását 

célzó koncepciót, valamint az elektronikus jegyrendszer projekt megvalósíthatósági 

vizsgálatát az EBRD megismerte és támogatásáról biztosította. 

Ezért is fontos, hogy az EBRD a projekt-megvalósítás előrehaladását illetően (státusz- és 

monitoring-jelentések) naprakész legyen. Ezek az információk a bank valamennyi osztálya – 

mint a banki ügyekkel, az infrastruktúrafejlesztési hitelekkel, a beszerzéssel vagy éppen a 

környezetet érintő ügyekkel foglalkozó részlegek – részére egyaránt elérhetők lesznek.  

A Környezetvédelmi és Szociális Akciótervben foglaltaknak megfelelően, a BKK a projektben 

az naptári évben elért előrehaladásról évenként jelentést készít.  

4.2.3. Kormányzati intézmények 

 

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium/KTI 

Magyarország, valamint Budapest agglomerációjának közlekedése egyaránt a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Infrastruktúráért Felelős Államtitkárságának felelősségi körébe 

tartozik. Ugyancsak e minisztérium kötelezettsége, hogy az utazásikedvezmény-

jogosultságot, valamint az egységes belföldi tarifarendszert meghatározza.  

A KTI (Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.) tevékenységi köre a közlekedés 

valamennyi ágában zajló (vasúton, közúton, országhatáron belüli vízi és légi) személy- és 

áruszállításra, valamint infrastruktúra-fejlesztésre egyaránt kiterjed. Olyan egyéb ügyekkel is 

foglalkozik, mint a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, a közlekedés 

energiafelhasználása, valamint intelligens technológiák alkalmazása. Mivel az elektronikus 

jegyrendszer-projekt bevezetése mindkét intézményt érinti, a BKK a minisztériummal és az 

intézettel ugyancsak döntéshozói szintű kapcsolatokat épített ki. 

 

 Nemzeti Egységes Kártyarendszer 

A BKK és a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) bevezetéséért felelős Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium (KIM), valamint a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) között szakmai együttműködés alakult ki. 

Ennek célja az újonnan kiállított diákigazolványok utasmédiaként való elfogadásának 

megkönnyítése, illetve azoknak a jövőben bevezetendő elektronikus jegyrendszer 

struktúrájába történő beillesztése. A KIM és a BKK között a NEK-rendszerű kártyák 

utasmédiaként történő, közvetlen elfogadásáról 2012 augusztusában született 

együttműködési keretmegállapodás.  



 

 

 

Az új kártyáknak ez elektronikus jegyrendszerbe történő integrálásával, valamint az 

elektronikus jegyrendszer bevezetésével az utasok azonosítása és a pótdíjbehajtás kezelése 

hatékonyabbá válik, egyben a bliccelés, a hamisítás és az utazási kedvezményekkel való 

visszaélés mértéke – amelyek a Fővárosi Önkormányzatnak és a Magyar Államnak egyaránt 

több milliárd forintnyi veszteséget okoznak – drasztikusan csökkenthető lesz. 

 

 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

A projekt bevezetése a közösségi közlekedési szolgáltatásokat jelenleg személyi 

igazolvánnyal igénybe vevő, az ügyfelek jelentős részét kitevő nyugdíjasokat szintén 

nagymértékben érinti. 

A nyugdíjasok az új rendszerben új, igénylés alapján megszerezhető utasmédiát kapnak. A 

BKK központi rendszer segítségével kívánja elérni azon célt, amely szerint az utazási 

kedvezményeket csak az azokra valóban jogosultak vehessék igénybe. A BKK és az 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság közötti együttműködés legfontosabb célja az e 

cél elérését megkönnyítő kapcsolatteremtés.  

Kommunikációs formák és eszközök a kormányzati intézményekkel: személyes konzultációk 

a technológiai együttműködésről, szakemberek eszmecseréje, egyéb kapcsolattartás.  

 

 

4.2.4. Illetékes hatóságok 

 Nemzeti Közlekedési hatóság (NKH) 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság a közlekedéshez kapcsolódó valamennyi hatósági, 

felügyeleti tevékenységet – különös tekintettel az engedélyek kiadására és a biztonságra – 

hazánkban egyedüli szervezetként látja el. Az NKH mint a közlekedés-igazgatás központi 

hatósága a piaci szereplők tevékenységét és működését felügyeli és ellenőrzi. 

Az új rendszer legnagyobb infrastrukturális beruházása az automatikusan működő be- és 

kiléptető-kapuknak a metró- és a fontosabb, kiválasztott HÉV-állomásokon történő kiépítése. 

Az állomások infrastruktúrájának lehetséges átalakítási szükségleteinek vizsgálata – és a 

vonatkozó követelmények kidolgozása – már megkezdődött. A folyamatban a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakemberei 

egyaránt részt vesznek. 

 



 

 

 

 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 

Az EBRD Környezetvédelmi és Szociálpolitika c. dokumentumának 8. sz. Végrehajtási 

Követelménye szerint a kulturális örökségnek a jelenkor és a jövő generációi számára 

történő megőrzését a bank egyaránt alapvető fontosságúnak tartja. 

A projekt megvalósítása során automatikusan működő be- és kiléptető-kapuk 48 

metróállomáson és a fontosabb, kiválasztott (2-7) HÉV-állomásokon kerülnek kiépítésre. A 

kapuk a Világörökség részét képező, az Andrássy út alatt húzódó Milleniumi Földalatti Vasút 

állomásainál (M1-es metróvonal) is felszerelésre kerülnek. 

Az EBRD 8. sz. Végrehajtási Követelménye értelmében a BKK az elektronikus jegyrendszer-

projekt tervezése és kivitelezése során felelős azért, hogy a kulturális örökségben jelentős 

kár ne essen. A projekt bevezetésével és főként az M1-es metró állomásaival kapcsolatos 

szakmai egyeztetések az Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központtal (Budapest 

Főváros Kormányhivatalának Kulturális Örökségvédelmi Irodája) már 2012 tavaszán 

megkezdődtek. A konzultáció technikai, jogi és műszaki kérdésekre is kiterjed.  

A projekt az M1-es metróvonal hét állomását érinti. A hivatal szakértőivel folytatott előzetes 

megbeszélések értelmében a szemmagasság alatt lévő belépőkapukat az M1-es metróvonal 

valamennyi állomásán ki lehet építeni. A hivatal ugyanakkor a helyi szerver-infrastruktúra 

telepítése, a kábelek útvonala és a szükséges építészeti munkák megtervezése kapcsán a 

későbbiekben tenne észrevételeket. 

 

 Budapesti Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Ahogy az a fentiekben már rögzítésre került, az elektronikus jegyrendszer bevezetésének 

legnagyobb infrastrukturális fejlesztése az automatikus be- és kiléptetőkapuknak a metró- és 

fontosabb HÉV-állomásokon történő kiépítése. 

Mivel a metrókapuk kiépítése komoly biztonsági kérdéseket vet fel, a BKK a Budapesti 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi és Mentésügyi Részlegével már több 

alkalommal is szakmai konzulációt folytatott. A szakmai együttműködés legfőbb célja a 

balesetek illetve haláleseteknek tűz, áramkimaradás vagy bármilyen más vészhelyzet esetén 

való elkerülése. 

 

Kommunikációs módszerek és eszközök az illetékes hivatalokkal: személyes konzultációk, 

workshop-ok, egyéb kapcsolattartás. 

 



 

 

 

4.2.5. Kapcsolódó vállalatok, vállalkozások és szervezetek 

 Magyar Államvasutak (MÁV), Volánbusz 

A jegyrendszerek interoperabilitásának megvalósításával fokozható a környezetbarát és 

fenntartható fejlődést szolgáló közösségi közlekedés használata. 

A BKK, a MÁV és a Volánbusz együttműködésének legfőbb célja, hogy a különféle 

tömegközlekedési módok ne egymással, hanem az egyéni közlekedéssel versenyezzenek. 

Mindazonáltal az egyéni és a közösségi közlekedési módoknak egymást a legfontosabb 

környezetvédelmi tényezők figyelembe vétele mellett kell kiegészíteniük. 

A fenti vállalatok együtt törekszenek arra, hogy a közösségi közlekedés használatát – a 

jegyek vásárlását beleértve – megkönnyítsék. Az elektronikus jegyrendszer megvalósításán 

dolgozó projektcsapat a MÁV és a Volánbusz illetékes részlegeivel (pl.: jegyértékesítés, 

projektfejlesztés) alakított ki szakmai együttműködést, míg a BKK a fent említett vállalatokkal 

menedzsment-szinten tart kapcsolatot. 

 

 VT-Transman 

A VT-Transman magyarországi ill. budapesti, magántulajdonú buszközlekedési szolgáltató, 

amely 2013-ban a fővárosi buszközlekedés 20%-át bonyolítja le. 

Az elektronikus jegyrendszer-projekt nemcsak a BKK mint közlekedésszervező-hatóság 

alkalmazottait, hanem a közlekedési szolgáltató-vállalatok alkalmazottait is átfogóan érinti. A 

elektronikus jegyrendszer projektcsapatával való együttműködés eredményeképpen a VT-

Transman szolgáltatási szerződései az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó 

előkészületek technikai és szerződéses részletekekre egyaránt kiterjedő feltételeit (pl.  

projektben szükséges együttműködés; újonnan gyártott buszoknak a fedélzeti  elektronikus 

jegykezelő-eszköz elhelyezését elhetővé tevő technikai tartalma) is tartalmazzák már. 

A BKK azt tervezi, hogy a BKV érintett munkavállalóinak tartandó fórumhoz hasonlóan a VT-

Transman munkavállalói (buszsofőrök) számára ugyancsak nyílt fórumot szervez, így 

lehetővé téve a  kérdések feltételét és észrevételeik megosztását.  

 

 Budapesti Turisztikai Hivatal 

Mivel a magyar fővárosba látogató turisták a projekt fontos érdekeltjei, az idegenforgalommal 

foglalkozó cégekkel való együttműködés különösen fontos. A turistáknak és az 

idelátogatóknak a közösségi közlekedésben bekövetkező változásokkal kapcsolatban 



 

 

 

mindenképpen tájékozottnak kell lenniük. Tisztában kell lenniük az elektronikus jegyrendszer 

működésével, valamint azzal, melyek azok a helyek (azaz a vasútállomások, repterek, 

ügyfélszolgálatok, jegyautomaták stb.), ahol az új típusú utasmédia megvásárolható. A 

legfőbb cél a marketingkommunikációs stratégiában való együttműködés kialakítása,  

valamint esetleges közös alkampányok megvalósítása.  

 

 Nemzetközi kártyatársaságok és magyar bankkártya-kibocsátók 

Az elektronikus jegyrendszer az első szakaszban érintés nélküli utasmédiákkal, később 

pedig már érintés nélküli bankkártyákkal is működik majd. Véleményünk szerint fontos, hogy 

a kártya használatának népszerűsítése érdekében a nemzetközi kártyavállalatokkal is 

együttműködjünk. Az utasokat a kártyák használatára ösztönző, közös oktató-kampányok 

szervezése ugyancsak kulcsonfontosságú. Közös célunk, hogy az utasokat az egy utazásra 

jogosító – általában kis összegbe kerülő – jegyek vásárlása esetén az érintés nélküli kártyák 

használatára bátorítsuk. A nemzetközi kártyavállalatok számára a közlekedési szektor 

jelentős ügyfélpotenciált jelent. 

 

  Magyar Bankszövetség 
 

Az érintés nélküli bankkártyák közvetlen használatával kapcsolatban a magyarországi 

kártyakibocsátó társaságokkal alakítottunk ki szakmai együttműködést. A BKK és a Magyar 

Bankszövetség 2012 márciusában a magyar bankok és a két legnagyobb nemzetközi 

kártyatársaság (Visa és Mastercard) szakértőinek részvételével szervezett a témával 

kapcsolatos, félnapos konferenciát és workshop-ot. A konferencia sikerét jelzi a 

Bankszövetség nyilatkozata, amely a konferencia résztvevőinek magas számát emelte ki. A 

konferenciának köszönhetően a BKK a Bankszövetséggel vezetőségi szinten alakított ki 

kapcsolatot. 

 

 Nemzetközi közlekedésszervező társaságok 

A BKK előkészítésében álló elektronikus jegyrendszer-projekt nemzetközi viszonylatban is 

jelentősnek számít, mivel egy teljesen papíralapú és költséges rendszert kíván olyannal 

felváltani, amely az iparág legújabb szabványainak és követelményeinek teljes mértékben 

megfelel. A BKK a közösségi közlekedésben hasonló elektronikus jegyrendszer-projekeket, -

fejlesztéseket korábban vagy jelenleg bevezető, észak-amerikai és nyugat-európai 

közlekedésszervező társaságokkal és szolgáltatókkal (MTA-New York, SEPTA-Philadelphia, 



 

 

 

CTA-Chicago, WMATA-Washington, TfL-London) folyamatosan konzultál. Így a BKK a 

leghasznosabb nemzetközi tapasztalatokból és gyakorlatokból a projekt előkészítése és 

megvalósítása során is profitálhat. 

Kommunikációs módszerek és eszközök a kapcsolódó vállalatokkal és vállalkozásokkal: 

technológiai együttműködés, személyes konzultációk, workshop-ok, egyéb kapcsolattartás 

(vezetői és szakértői szinten), emlékeztetők, információcsere 

 

4.2.6. Civil szervezetek 

 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

A Környezetvédelmi és Társadalmi Hatástanulmányban említetteknek megfelelően a BKK a 

fenti szervezetekkel közvetlen, szakmai együttműködést folytat. Bármilyen változás, 

fejlesztés, újítás (pl. új weboldal, szín, helyszíni teszt) bevezetése vagy valamilyen 

létesítmény tervezése és létrehozatala a fenti szervezetekkel való egyeztetésünkkel, 

véleményük kikérésével jár. Mindez értelemszerűen a változások bevezetése előtt történik 

meg, tanácsaikat pedig figyelembe vesszük. 2013 áprilisában a BKK valamennyi, fenti 

egyesület képiselőjével szervezett szakmai fórumot. Az együttműködés célja, hogy a 

szervezetek felvázolhassák javaslataikat és észrevételeiket, amelyeket a projekt műszaki 

dokumentációjának elkészítésekor figyelembe fogunk venni. Az egyeztetések a 

kommunikációs stratégia terén történő együttműködést is lefedik. 

 

 Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 

Ahogy fent említettük, az elektronikus jegyrendszer bevezetése az ügyfelek nagy részét 

kitevő nyugdíjasokra is hatással lesz. A BKK a szövetséggel a kommunikációs stratégiai 

folyamatba való bevonást célzó együttműködést alakít ki. 

 

Kommunikációs módszerek a civil szervezetekkel: workshop-ok, személyes találkozók, 

hírlevelek 



 

 

 

5.  Ügyfélkommunikációs módszerek és terv  

A projekt által leginkább érintettek azon ügyfelek/utasok százezrei, akik a közösségi 

közlekedési szolgáltatásokat napi szinten veszik igénybe. A fő kommunikációs cél az 

utasoknak/ügyfeleknek a változásokról és az új rendszer használatáról szóló tájékoztatása. 

Mivel a célcsoportok (diákok, nyugdíjasok, ingázók, fogyatékossággal élő ügyfelek stb.) igen 

különbözőek, a BKK a projekt megvalósításának különböző fázisaihoz kapcsolódó 

követelményeknek megfelelően a kommunikációs formák széles skáláját fogja alkalmazni. A 

fő kommunikációs célok az alábbiak:  

- A projekt megvalósításáról szóló, rendszeresen frissülő tájékoztatás nyújtása az 

azonosított érdekeltek részére  

- Együttműködés az azonosított érdekeltekkel  

- Az új rendszer használatának megismertetése az érdekeltekkel (különösen 

ügyfelekkel) 

- Az új tarifarendszer és a díjtermékek megismertetése az ügyfelekkel 

A fenti célok elérése érdekében a BKK, az alábbi táblázatban foglalt ütemezésnek 

megfelelően, a kommunikációs csatornák következő, széles skáláját kívánja használni: 

Ütem Időszak Kommunikációs célok Módszerek, mód 

Automatikusan 

működő be- és 

kiléptető-kapuk 

tesztje 

2013. III. 

negyedév 

Az új rendszer elemeinek a 

nagyközönséggel történő 

megismertetése,  

bevonásuk a folyamatba, 

valamint az új kapuk 

használatára vonatkozó 

oktatásuk 

Sajtóközlemény, statikus és 

dinamikus utastájékoztatási 

elemek, nyomtatott hirdetések, 

szavazások, nyereményjátékok  

A korábbi 

jegyautomata-

hálózat kiváltása 

2013. IV. – 

2014. IV. 

negyedév 

Az új gépek lehetővé teszik 

a jegyek és bérletek heti 

hét napon, éjjel-nappali 

vásárlását 

 

Nyomtatott hirdetések, online 

PR-cikkek, sajtó számára 

bemutató szervezése egy 

híresség részvételével készült 

rövidfilmmel. A BKK a 

jegyértékesítők mint az új 

készülékek „nagykövetei” 

bevonásával segíti majd az 

ügyfelek tájékoztatását 

Megkezdődik a 

központi rendszer 

kiépítése, kártyák 

kibocsátása az 

2014. III-IV. 

negyedév 

Átfogó kommunikáció az új 

rendszer bevezetésének 

kezdetéről. Tájékoztatás a 

rendszer céljáról, az azzal 

Sajtóközlemény, nyomtatott és 

online hirdetések, PR-cikkek, 

dinamikus és statikus 

utastájékozatatási elemek. 



 

 

 

ingyenesen utazók 

számára, 

megkezdődik az új 

jegyérvényesítők 

felszerelése  

kapcsolatos változásokról  

és az építkezések 

időtartamáról, valamint 

arról, hogy az ingyenesen 

utazók bérletüket hogyan 

kapják meg. 

Célcsoport: nyugdíjasok és 

állami alkalmazottak. A 

célcsoportok hatékony elérése 

érdeklében civil szervezetek (pl. 

fogyatékkal élők és nyugdíjasok 

képviseleti szervezetei) 

bevonása  a kommunikációba 

(közös kampányok). 

Az első nagy lépés 

az éves és havi 

bérletek 

kibocsátása.  

2015. I-IV. 

negyedév 

Az első nagy lépés 

kommunikációja: az első, 

érintés nélküli kártyákon 

alapuló bérletek 

kibocsátása  

Nyomtatott és online hirdetések, 

közösségi média használata, 

bannerek, szórólapok, 

közterületi hirdetések 

(járműreklám, citylight poszter, 

óriásplakát), a célcsoportokra 

koncentráló  oktatási és ambient 

reklámkampányok, a civil 

szervezetek bevonásával.  

Megkezdődik 

hagyományos 

papír-alapú 

jegyeknek az 

időalapú jegyekkel 

történő kiváltása. 

Az automatikus 

kapuk telepítése 

minden 

metróállomáson 

befejeződik. 

2016. I-III. 

negyedév 

A folyamat második nagy 

lépése. A fő 

kommunikációs cél az 

utasok tájékoztatása az új 

tarifákról és az új 

díjtermékek előnyeinek 

kiemelése. Fontos elem, 

hogy a régi típusú jegyek 

már nem lesznek 

elérhetőek, valamint az, 

hogy 3 hónapos 

próbaidőszak után a 

metróállomásokon 

élőmunka-erős ellenőrzés 

nem lesz. A kapuknak 

köszönhetően a bejárati 

ellenőrzés sokkal 

hatékonyabbá válik, az új 

rendszer bevezetésével a 

konfliktusok elkerülhetővé 

válnak. 

Nyomtatott és online hirdetések, 

közterületi hirdetések 

(járműreklám, citylight poszter, 

óriásplakát), intenzív PR-jelenlét 

a televízióban és a rádióban, a 

célcsoportokra koncentráló  

oktatási és ambient 

reklámkampányok, elsősorban 

népszerű helyszíneken. Turisták 

tájákoztatása kormányzati 

szerveknek és civil 

szervezeteknek a 

kommunikációba való 

bevonásával, honlapok, 

szórólapok és online tartalmak 

segítségével. 

Érintés nélküli 

bankkártyák 

utasmédiaként való 

közvetlen 

használata 

2016. IV. 

negyedév 

Az érintés nélküli 

bankkártyák tulajdonosai 

kártyájukat jegyként 

használhatják. Az ilyen 

ügyfelek és a turisták 

kiemelt célcsoport, a BKK-

nak tehát rájuk kell 

koncentrálnia.  

Kormányzati szervek, civil 

szervezetek, turisztikai cégek, 

PayPass- és PayWave-kártyát  

kibocsátó bankok bevonása a 

kommunikációba, közös 

kampányok (ambient, POS), 

online és nyomtatott hirdetések. 

 



 

 

 

A kommunikációs módszerek részletes bemutatása: 

 

Rádiós hirdetések: 

A fő cél a szélesebb közönség figyelmének felhívása a közösségi közlekedés ill. a BKK 

közösségi közlekedési rendszerének minden használóját érintő, jelentős változásra. A rövid, 

alacsony információtartalmú üzeneteknek az ügyfelek jelentős részét kell elérniük.  

 

Nyomtatott hiretések: 

A nyomtatott sajtót – mind cikkekben, mind pedig fizetett hirdetések formájában – főleg a 30. 

életév feletti ügyfelek tájékoztatására kívánjuk használni. Preferáltak az ingyenes, a 

közönséget közvetlen terjesztéssel azonnal elérő, nagy példányszámú lapok. A közösségi 

vélemény befolyásolóinak elérésére referencia-bázisokat használunk. A nyomtatásban 

megjelenő hirdetések a külterületi reklámokat, online felületen megjelenő bannereket 

erősítik, magyarázzák. 

 

Online kommunikáció 

A 18 év feletti közönség közvetlenül és tartósan főképp online platformok segítségével 

érhető el, hiszen itt a számunkra fontos, budapesti közönség is aktív. A kommunikációra a 

tervek szerint mind cikkekben, mind pedig fizetett hirdetésekben is sor kerül. A projekt 

tervezett weboldalán folyamatos, oktató és tájékoztató jellegű kommunikáció folytatható, 

ugyanitt a közterületi kampányok üzeneti magyarázhatóak. 

 

Szociális média – Twitter- és Facebook-bejegyzések 

A szociálismédia-felületek – elsősorban a Facebook és a YouTube – szintén a fiatal, 14-35 

év közötti közönség elérésére használhatóak, kiegészítő, ráerősítő kommunikációs 

eszközként, integrált kampányokban. A Twitter mint eszköz Magyarországon még nem olyan 

népszerű, az új infrastrukturális eszközök (ki- és beléptető-kapuk, jegyautomaták) 

kihelyezésekor azonban valós idejű hírek továbbítására jól használható. A Facebook az új 

rendszerhez kapcsolódó hírek terjesztése céljából optimális, míg a BKK az oktatási, 

tájékoztatási videók elhelyezésére a YouTube-ot fogja használni. Mindezek a projekt 

honlapján is megtekinthetők lesznek. 

 



 

 

 

BKK weboldala 

A BKK oldala hírek, közlemények széles körű terjesztésére alkalmas. A Facebook és Twitter 

csatornák hírei a bkk.hu oldalra és a projekt létrejövő weboldalára mutatnak. A projekt oldala 

a későbbiekben nem csak tájékoztatási, hanem vásárlási funkciókra is alkalmas lesz.  

 

Utastájékoztatási rendszer 

A BKK mint forgalomszervező széleskörű utastájékoztatási rendszerrel rendelkezik. Ennek 

részei a statikus és dinamikus utastájékoztatási elemek, változásjelzők a megállókban, a 

forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer (FUTÁR), vizuális és akusztikus 

tájékoztatóplatformok a járműveken és metró- ill. HÉV-állomásokon, valamint 

buszmegállókban (szórólapok, plakátok, útmutatók stb.). 

 

Járműfelületek 

A különböző tömegközlekedési eszközök ill. műtárgyak (buszok, villamosok, aluljárók, 

trolibuszok, HÉV-járatok) külső és belső felületei rendkívüli marketingkampánynak, 

promociónak, közvéleménykutatásnak és tesztnek a járműveket napi rendszerességgel 

használó ügyfelek milliói felé történő közlésére, valamint más kommunikációs platformra való 

csábítására és tájékoztatására is alkalmasak. 

 

Személyes ügyféltámogatás  

A különböző papíralapú díjtermékek (valamennyi jegytípus, bérletek, stb.) megszüntetése és 

az elektronikus alapú termékek bevezetése az automatikusan működő be-és kiléptető-

kapuknak 48 metró- és 2-7 HÉV-állomáson történő telepítéséhez hasonlóan, több ütemben 

történik meg. 

A fent bemutatott kommunikációs csatornák mellett a BKK személyes támogatást biztosít 

majd az utasok/ügyfelek (különösképp az idősek és fogyatékossággal élők) számára az új 

automatikus kapuk és jegyérvényesítő készülékek, valamint az új utasmédia feltöltésével 

kapcsolatban. 

Az ügyféltámogatási munkatársak a BKK munkavállalói közül kerülnek toborzásra a 

Humánerőforrás-támogatási Koncepciónak  megfelelően.  

 

 



 

 

 

6. Panaszkezelés 

Az ún. társadalmi egyeztetés lehetőségének bevezetése mellett a BKK az ügyfélszolgálati 

feladatok ellátását egységes, integrált rendszerben valósítja meg. A BKK által nyújtott 

szolgáltatással, a BKK által igénybe vett közösségi közlekedési szolgáltatók által nyújtott 

szolgáltatással kapcsolatos panaszok, bejelentések, észrevételek egyaránt az 

Ügyfélszolgálathoz nyújthatók be.  

Mind panasz, mind bejelentés esetében a választ az ügyfélnek a BKK küldi meg. A 

személyszállítási szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos utas-panaszokat a BKK vizsgálat 

lefolytatása, és megalapozott szakmai állásfoglalás beszerzése céljából az illetékes 

szolgáltatóhoz továbbíthatja. 

A bejelentésekkel kapcsolatos iratokat, illetve a telefonos bejelentés hanganyagát öt évig 

meg kell őrizni és azt az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatni. 

Az utasok/ügyfelek panaszaikat akár szóban (személyesen, telefonon), akár írásban 

(levélben, telefaxon, elektronikus úton) megtehetik.  

Telefonon közölt panasz esetén az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadás és 

ügyintézés biztosított. A beszélgetés hanganyaga rögzítésre kerül. A szóbeli panaszokat 

azonnal meg kell vizsgálni és ha lehetséges, azonnal orvosolni kell. Ha a szóbeli panasz 

azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy annak orvoslásával a bejelentő nem ért egyet, a 

szóbeli panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni. A telefonon beérkező kérdések, illetve 

panaszok felvételére, megválaszolására munkatársaink a hét minden napján, 0-24 órában 

üzemelő call centerben állnak rendelkezésre. 

Az írásbeli panaszokat a lehető legrövidebb időn belül ki kell vizsgálni és a panaszosnak 30 

napon belül minden körülmények között választ kell küldeni. A válaszadási határidő 

elmulasztása esetén a panaszos a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez fordulhat. 

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, úgy az elutasító levélben az utast a jogorvoslati 

lehetőségekről tájékoztatni kell. Az írásbeli panaszok megválaszolására levelezési 

csoportunk 17 fővel áll rendelkezésre. 

A szóban történő panaszok kezelését személyes ügyfélszolgálat biztosítja a Társaság 

telephelyén (Rumbach Center Irodaház). A haladéktalanul orvosolt, szóban érkező panaszok 

kivételével valamennyi panaszt nyilvántartásba kell venni. 

Mivel a BKK támogatja az ügyfelekkel a Facebook-on közvetlenül történő kommunikációt, a 

közösségi oldal használóitól számtalan észrevétel, kérdés és megjegyzés érkezik. A 



 

 

 

Társaság belső szabályzatának megfelelően a kérdést a releváns szakterületnek öt napon 

belül kell megválaszolnia. 

 



 

 

 

Érdekeltségi szint /  
az Érdekeltek projektbe történő bevonásának mértéke 

Kommunikációs módszer és eszközök 
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Belső vagy megközelítőleg belső érdekeltek 
A BKK szakterületei és munkavállalói x         x   x x     

Munkavállalói érdekképviseletek x         x   x       

BKK Igazgatósága   x x x               

BKK Felügyelőbizottsága   x x x               

A BKV szakterületei és munkavállalói x       x x     x     

Budapest Főváros Önkormányzata   x     x x           

Budapest Főváros Közgyűlése   x x x x             

Külső érdekeltek 
Ügyfelek x                   x 

EBRD   x     x x       x   

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium         x x           

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Nemzeti Egységes Kártyarendszer)         x x       x   

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság         x x       x   

Nemzeti Közlekedési Hatóság         x x           

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltató Központ         x x x         

Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság         x x x         

MÁV, Volánbusz 
     

x x 
  

x 
 

VT-Transman (busz-üzemeltető) x                     

Budapesti Turisztikai Hivatal           x         x 

Nemzetközi kártyatársaságok, magyar bankkártya-kibocsátók             x     x x 

Magyar Bankszövetség             x     x   

Nemzetközi közlekedésszervező társaságok           x           

Civil szervezetek x         x x x x   x 



 

 

 

 


