
A közeljövő fejlesztési 
lehetőségei a közösségi 

közlekedésben Szegeden 
Egri Zsolt üzletfejlesztési vezető, Delta Csoport 

Tech Trend Show - 2017.12.04. 



Cégbemutató 

A New Line Technologies mintegy 20 éve szereplője az 
Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) piacának.  

A New Line fő erőssége a közlekedési megoldások 
integrációja és fejlesztése a tervezéstől, a 
forgalomirányításon át az utastájékoztatásig.  

Célunk, hogy korszerű és szabványos megoldásokkal 
szolgáljuk ki ügyfeleinket a közlekedésinformatika 
minden területén. 

2016 –tól a DELTA Csoport tagjaként integráltan nyújtja a 
szolgáltatásait az ITS és a SMART CITY megoldások 
területén. 
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A közelmúlt fejlesztései Szegeden – áttekintés 

• Komplex forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer (ITS) 

kialakítása az SZKT-nál. 

• ITS rendszer 2 éves üzemeltetése. 

• ITS rendszerrel kapcsolatos egyedi fejlesztések.  

• Teljes körű fedélzeti Wi-Fi rendszer kialakítása. 

• Készpénzkímélő érintésmentes 

fedélzeti jegykiadó rendszer 

kialakítása, menedzsment szoftverrel. 

A Delta Csoport/New Line szállításában megvalósult fejlesztések 
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• Komplex parkolási rendszer kialakítása, készpénzkímélő 

érintésmentes és készpénzes automatákkal (DBM) 

A közelmúlt fejlesztései Szegeden – áttekintés 
A DBM és AQUIS szállításában megvalósult fejlesztések 

• Külterületi jegykiadó automaták felújítása, készpénzkímélő 

érintésmentes és készpénzes eszközök telepítése (AQUIS) 
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A közeljövő fejlesztéseit meghatározó tényezők 

• Források rendelkezésre állása 

• Állami fejlesztési tervek 

• Integrációs lehetőségek új 
rendszerekkel 

• Optimalizációs lehetőségek 

• Integrációs lehetőségek meglevő 
rendszerek közt 

• Önkormányzati fejlesztési tervek 

• Lakossági igények 
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• Fedélzeti jegykiadó automaták integrálása az ITS rendszerbe, 

fedélzeti rendszerek (OBU) összehangolása 

Szegedi közlekedésfejlesztési javaslataink 
Miben tud a Delta Csoport/New Line segíteni? 

• Fedélzeti Wi-Fi által kezelt adatok kutatási célra történő 

felhasználása, utasáramlatok elemzése matematikai módszerekkel. 

• Fedélzeti jegykiadó automata rendszer, külterületi jegykiadó 

automata rendszer és a parkolóautomaták integrálása egy 

menedzsment szoftverbe. 

• Külterületi utastájékoztatás bővítése audió rendszerrel, a 

segítséggel élők részére. 
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• Teljes körű, digitális városkártya, utazási kártyarendszer 

(e-ticketing) kialakítása Szeged városában. 

Szegedi közlekedésfejlesztési javaslataink 
Miben tud a Delta Csoport/New Line segíteni? 
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• A komplex ITS rendszer (értékesítési elemeinek) NEJP 

csatlakozáshoz történő felkészítése. 

• Tram-Train megállóhelyi és fedélzeti 

közlekedésinformatikai megoldások megvalósítása, ITS 

rendszerintegráció 



• Okos megállók kialakítása (wifi, telefontöltési lehetőség, napelem…) 

Szegedi közlekedésfejlesztési javaslataink 
Miben tud a Delta Csoport/New Line segíteni? 

• Intelligens kerékpártároló (saját kerékpárok biztonságos rövid-

hosszabb távú tárolása) 

• Megállóhelyi gyalogosvédelem (szenzoros/kamerás: kijelzővel/ 

figyelmeztető eszközökkel) 

• Városi wifi (fedélzeti és megállóhelyi szolgáltatás kiterjesztése (azonos 

műszaki paraméterekkel)) 
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Összefoglaló 

• A Delta Csoport/New Line közreműködésével már sok előremutató közlekedési 

fejlesztés valósult meg Szegeden 

• A városnak érdemes és szükséges is újabb fejlesztési lehetőségekben 

gondolkodnia 

• Az ezekhez szükséges szaktudás és erőforrás a Delta Csoport/ 

New Line oldalán rendelkezésre áll 

• Valós vízió, hogy Szeged közlekedési infrastruktúrája az élvonalban 

maradhat  

• Természetesen más városban is meg tudunk oldani komplex 

problémákat… 



Köszönöm! 
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