
A KÖZLEKEDÉSI 
MOBILJEGY HASZNÁLATA



MIÉRT ÉRDEMES LETÖLTENI?

• Nincs több sorbanállás – egy kattintással megveheted a jegyet

• A jegy érvényesítéséhez nem kell lyukasztani – csak olvasd le a 
járművön kihelyezett QR-kódot

• Érvényesítés után csak fel kell mutatni a képernyőt a söfőrnek

• Ellenőrzéskor csak mutasd fel a jegykódot és az ellenőrök már 
nézik is



ELSŐ LÉPÉS

• A Vásárlás menüpont alatt veheted meg a jegyeket. 

• Először felül válaszd ki a várost ahol tartózkodsz, 
majd a Jegyek és bérletek részlegnél válaszd ki a jegy 
típusát

• Ha rákattintasz a Teljes árú bérletek, Kedvezményes 
árú bérletek, Repülőtéri vonaljegy  vagy a 
Napijegyekre, láthatod az összes jegyet/bérleted 
amit meg tudsz venni, például: 

• „Havi Budapest-bérlet nem természetes 
személyek részére”

• „Havi Budapest-bérlet nyugdíjasoknak

• Vagy „Budapest 24 órás jegy”

• Továbbá a jegyeken alul az       ikonra kattintva több 
információt is találsz az érvényesítésről, és hogy 
mikor tudod használni



VÁSÁRLÁS
• Ha kiválasztottad milyen jegyet szeretnél venni, nyomd 

meg és a megjelenő oldalon töltsd ki az információkat

• Az Érvényesség kezdete résznél jelölheted be hogy 
mikortól aktiválódjon a jegy. Ha például egy 24 órás 
napijegyet vettél, az időponttól számítva 24 óráig tudod 
használni

• Az Igazolványszámhoz be kell írnod azt a számsort ami a 
kártyádon található.  Ezeknek az igazolványtípusoknak a 
számait írhatod be:

• Személyazonosító igazolvány

• Kártya formátumú vezetői engedély

• Általános bérletigazolvány

• Diákigazolvány

• Illetve Útlevél

• Ezután válaszd ki a fizetési módot és töltsd ki a 
bankkártya, és a fizetéshez szükséges egyéb információkat



A JEGYEID

• A Jegyeim menüpont alatt két részleget láthatsz. Az 
egyik az Érvényes jegyeket tartalmazza a másik pedig a 
Még nem érvényes jegyeket

• A még nem érvényes jegyeket úgy kell érvényesíteni, 
hogy megnyomod a megfelelő jegyet majd beolvasod a 
telefon kamerájával az autóbuszokon és metrókon lévő 
kódokat.

• A sofőrnek az érvényesítés után megjelelő animált 
szimbólumot kell felmutatni

• Ellenőrzéskor a már érvényesített jegyedet az Érvényes 
jegyek között találod, majd ha ezekre rányomsz, a 
megjelenő jegykódot mutasd fel az ellenőrnek



BEÁLLÍTÁSOK

• Itt módosíthatod a profiladatokat, a számlázási 
adatokat és a fizetési módot, valamint 
megtekintheted a számláid és feltöltheted az 
egyenleged gyorsabb és egyszerűbb vásárlásért

• Ezzel a gombbal meg tudod változtatni, hogy milyen 
nyelven jelenjenek meg az adatok az alkalmazásban

• Az Értesítések között választhatod ki hogy milyen 
értesítéseket küldjön az alkalmazás, vagy ha nem 
szeretnél értesítéseket kapni, kikapcsolhatod őket

• A Belépőkód módosításánál megváltoztathatod a 
jelszavad, amivel be szoktál lépni az alkalmazásba

• Végül a Kijelentkezés gombbal kiléphetsz a fiókodból, 
viszont ha kilépsz, akkor ha legközelebb megnyitod 
az alkalmazást, újra be kell majd írnod a 
felhasználóneved és jelszavad


