
Közösségi közlekedés 

applikációk 



Applikációk 
• Legismertebb alkalmazásoknak 

útmutatói 

•Prezentációban felsorolt appok: 
Waze, BKK futár, Mobiljegy 



Waze - Kezdetek 

• Az első lépés, hogy le kell tölteni 
• Miután letöltötte az appot, engedélyezni kell a 

helyadatait. Ezután egyből bent is van az 
alkalmazásban. 

• Mikor belépett egyből egy kis bevezetővel 
találkozik. Ha elolvasta ezeket a „Kezdjük el” 
gombra kattintva el is kezdheti. A „Lépj be” 
gombbal pedig bejelentkezhet, de nem kötelező. 

• A főoldalon egyből egy térkép látható, ami 
megmutatja a jelenlegi tartózkodásihelyét.  

• Alul a „Válassz járműtípust” gombnál tudja 
kiválasztani, milyen járművel közlekedik. Három 
opció van: Magánautó, taxi vagy motorkerékpár. 

• A járműválasztás felett, kicsit balra tudja a 
nézetet választani. 

 



Waze  

• A jármű választástól lefele, jobbra tud hangot és nyelvet 
változtatni. A hangoknál ki tudja választani, hogy: legyen 
kikapcsolva, csak jelzéseknél jelezzen, vagy mindig legyen 
bekapcsolva. a „Waze hangok” funkciónál pedig 
eldöntheti ki beszéljen önnek és milyen nyelven. Ami 
előny azoknak, akik nem beszélnek angolul, hogy van 
három magyar felolvasó is. Ezeket a „Magyar – Lotti”, 
„Magyar – Andris” és „Magyar – Dóri” neveken lehet 
megtalálni. 

• Ami személyesebbé teheti a hangok beállítását, az az, 
hogy új hangot is lehet rögzíteni. Az „Új hang rögzítése” 
gombot megnyomva engedélyezni kell a mikrofon 
használatát, majd előhozza az utasításokat. Itt 
kiválaszthat egyet, piros gombra kattintva elindítja, 
belebeszél, majd a „Mentés” gombbal elmenti. A kék 
nyílszerűséggel meg tudja hallgatni, milyen lett. Ha 
esetleg nem tetszene, akkor a „Mégsem” gombbal újra 
megcsinálhatja.  

• A „További hangbeállítások” gomb alatt pedig 
értelemszerűen további beállításokat állíthat be. 
 



Waze 

• A jármű választás gombtól balra, lefele van a keresőgomb. 
Ezzel előhozza azokat a funkciókat, hogy: „Korábbi”, 
„Kedvencek”, „Tervezett utak”. A „Korábbi” oszlopban 
kereshet úti célt. Ezt a „Where to?” feliratra nyomva tudja 
előhozni. Alatta van az „Otthon” funkció. Itt egyszer kell 
megadnia az otthonát. Így, ha valahonnan csak haza szeretne 
jutni szimplán rákattint az otthonra és máris meg lesz 
tervezve az útja. Ez alatt van a „Munkahely” funkció. 
Ugyanúgy működik ahogyan az „Otthon” funkció is. A 
„Naptár szinkronizálás” gombnál pedig tudja szinkronizálni a 
naptárját, így a Waze automatikusan  szólni fog, mikor kell 
elindulni, ha nem szeretne dugóba kerülni. A „Kedvencek”-
nél adhat hozzá olyan címeket, ahova sokszor utazik, így 
egyszerűbben hozzáférhet. A „Tervezett utazások” fülnél alul 
a narancssárga fülre kattintva beírja a kívánt címet, majd 
megmutatja, hogy mikor érdemes elindulni ahhoz, hogy 
odaérjen az adott időben. Ha kiválasztotta, melyiket 
szeretné, akkor a „Mentés” gombra kattintva elmentette. 
Amikor indulnia kell, akkor a cím alatt ott az „Indulás” felirat 
kékkel. Rányom és máris indulhat. Ha ki szeretné törölni, 
akkor a három pontnál kell arra nyomnia, hogy „Eltávolítás”. 
De egyébként itt még tudja szerkeszteni az érkezési idejét, 
információkat találhat, parkolókat kereshet és ott vannak a 
beállítások is. 



Waze 

• Where to: A „Where to” gombnál tudja 
megkeresni, hova szeretne menni. Itt be 
is írhatja, de a mikrofonnál  
tulajdonképpen be is tudja diktálni. A 
lényeg, hogy adja meg a címet. Ezután 
átirányítja a térképhez, majd az „Ide” 
gombra kattintva megmutatja mikor fog 
odaérni, hány kilométerre van, majd az 
„Indulás most”-ra kattintva el is 
indulhat. Ha le szeretné állítani, akkor 
alul (ahol látja az időt) arra rányom, 
majd a „Stop” gombra klikkel.  



BKK futár - Kezdetek 

• A legelső lépés az, hogy letölti az 
alkalmazást. Ezt megteheti a Play 
Áruházból és az App Store-ból is 
egyaránt. 

• Miután letöltötte és megnyitotta az 
alkalmazást, engedélyeznie kell a 
helyadatokat.  

• Ezután pedig figyelmesen el kell olvasni 
a súgókat, majd az „ok, értettem” 
gombra nyomva kezdheti a tervezést. (A 
súgókat vissza tudja nézni, ha esetleg 
elfelejtett valamit. Ezt ezen az úton 
teheti meg: bal felső sarokban a három 
vonalra nyom, alul a beállításokra, aztán 
az „elrejtett súgok megjelenítése” 
feliratra. Ezután kilép ebből a funkcióból 
és a főoldalon máris látni fogja.) 



BKK Futár - Főoldal 

• Nézzük mit rejteget számunkra az 
applikáció. 

• A főoldalon felül a nagyító jelnél tud 
járatokat, címeket és megállókat keresni. 

• Ezután a „” szimbólumnál nagyíthat a 
térképen, a „” stigmánál  pedig 
kicsinyíthet rajta. 

• Alatta a gomb hazaviszi az aktuális 
pozíciójára. 

• Majd a rétegeknél tudja kiválasztani, mit 
szeretne látni a térképen és hogyan. 



BKK Futár - Főoldal 

• Jobb alsó sarokban (a lila gombnál) tud 
útitervet készíteni. 

• Alul, felhúzva a fület, látja az 
„indulások”, „járatok” és a „megállók” 
feliratokat. Közelítés gomb 
megnyomásával ráközelít az adott 
területre, ahol éppen áll és kiírja a 
járatokat, megállókat és az indulásokat, 
ha vannak. Innen pedig úgy tud kilépni, 
hogy kicsinyít a térképen. 

• Balfelül (a BKK Futár felirat mellett) a 
három vonal megnyomásával elő tudja 
hozni az utazástervezés funkciót. Meg 
tudja nézni az előzményeket, a 
térképtárat illetve a kedvenceit is látja. 
Legalul vannak a hibajelentés és 
beállítások gombok. 



BKK Futár - 
Utazástervezés és 

részletek 

• Hogy az egészet elkezdje, a jobb aluli 
sarokban lévő kis lila táblára kell 
nyomnia. 

• Figyelmesen el kell olvasni a súgót (de 
vissza is tudja majd hozni).  

• Ezután feljön az utazástervezés fül. 

• Itt az aktuális pozícióhoz kell beírni, 
honnan indul. A cím, nevezetességhez 
pedig, hogy hova szeretne menni. 
(Mellette lévő szívecskére nyomva 
kiválaszthatja a címet kedvencnek.) 

• „Most” gombnál tudja beállítani, hogy 
mikor szándékozik indulni (indulás), a 
„most” feliratnál a jelenlegi időt 
láthatja/állíthatja be. Az érkezés pedig, 
hogy mikor akar érkezni. 



BKK Futár - 
Utazástervezés és 

részletek 

• Adatok kitöltése után a „tervezz!” 
gombra kell nyomnia. Ezután kiad  
lehetőségeket melyikkel tud elmenni A 
pontból a B-be. 

• Ha megvan a legszimpatikusabb, csak rá 
kell nyomnia. 

• Ezután a térképen megmutatja az 
applikáció az útvonalat. 

• Lentről pedig, ha felhúzza a fület, látja 
mivel kell utaznia és mennyit. De a 
legfontosabb, hogy itt a megállókat látja. 

• Bal oldalon van az idősáv. Itt látja, melyik 
megállóhoz mikor ér oda a jármű.  

• Az idősávok között vannak lefelé mutató 
nyilak (). Ezeket ha lenyitja, látja a 
megállókat és, hogy mikor érnek oda. 



BKK Futár - 
Utazástervezés és 

részletek 

• Ha rányom az adott jármű jelére, láthatja annak 
az útvonalát, illetve azt, hogy melyik megállóban 
mikor áll meg. 

• A fülön jobbra és balra húzva a képernyőt meg 
tudja nézni a további útiterveket. 

• A fenti sávban (útiterv részletek mellett jobbra) 
lehet látni három gombot: 

1. Frissítő gomb: Ilyenkor a 
pozícióra frissít rá. (Ekkor az 
alkalmazás visszadobja az 
útvonaltervekhez. Csak újra rá 
kell nyomnia valamelyik 
útitervre. 

2. Szerkesztő gomb: Itt tud 
bármit szerkeszteni. 

3. Kereső gomb: Itt tud keresni 
járatokat, megállókat és 
címeket. Ha például rákeres a 
Széll Kálmán térre, akkor 
láthatja a megállókat és a 
címeket. De ez így van más 
címekkel is. 

 



Mobiljegy 

• Amint megnyitotta az applikációt a 
„Kezdjünk bele” gombra kell nyomnia. 

• Ha készen van, akkor egy kis ismertetőt 
tud elolvasni az alkalmazásról. 

• Ha végignézte, akkor alul a „Tovább” 
gombra kattintva regisztrálni kell az 
alkalmazásba. 

• Amint regisztrált az alkalmazásba, ki kell 
választania, hogy magánszemélyként 
vagy cégként szeretne regisztrálni. 

• Ezután a számlázási adatait is meg kell 
adnia. 

• Majd, ha készen van, akkor be is kell 
jelentkeznie. 



Mobiljegy - Kezdetek 

• Amint bejelentkezett, el kell fogadnia a 
helyadatokat. 

• Ezután eldöntheti, hogy szeretne-e kapni 
értesítéseket vagy sem. 

• Amit látunk a főoldalon, az egy kék 
felület. Alul van három fül, a „Jegyeim”, 
a „Vásárlás” és a „Menü”. 

• A „Jegyeimnél egyelőre nem látni 
semmit, hiszen még nem vett jegyet. Ezt 
a „Vásárlás”-nál lehet orvosolni.  

• Ha rányomtunk, kihoz három opciót: 
„Teljes árú bérletek”, „kedvezményes árú 
bérletek” és a „Napijegyek” opciókat.  

• Itt ki kell választania, melyik kell önnek. 



Mobiljegy - 
jegyvásárlás 

• Ha kiválasztotta, melyik kell önnek, 
megint választani kell, hogy melyik 
bérletet vagy jegyet szeretné venni. 

• Amint kiválasztotta, rányom. Itt látni 
fogja az érvényesség kezdetét, meg kell 
adnia egy igazolványszámot, illetve a 
fizetési módot, majd a továbbra nyom.  

• Ha ez megvan, látja mit akar venni, majd 
a „fizetés”-re nyom. 



Mobiljegy - Menü 

• Az „Általános” alatt találhatja a 
profiladatait, számlázási adatokat és a 
számláit. 

• A „Vásárlás alatt látja a Fizetés módot és 
az egyenlegfeltöltést. 

• Maga az „Alkalmazás” alatt pedig a 
nyelvet, az értesítéseket, az 
információkat, bevezetőt, az utazás 
mobiljeggyel funkciót és a kijelentkezést. 


