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Kérem, engedje meg, hogy a 2013. október 28-aÍl kelt levelében az Ecser vasútállomásra ki-
helyezett jegyértékesítő automaták működésével és a pénztérakkal kapcsolatban feltett kérdé-
seire a vÁv-sraRT Zrt. részéről az aléhbíakbantájékoztassuk.

A MÁV-START Zrt. 2013 nyarán a Budapest - Cegléd - Szolnok ós a Budap est _IJjszász _
Szolnok vasútvonal állomrísaira új jegyértékesítő automatákat telepített. A fejlesztés kereté-
ben Ecser vasútállomásra2 db automata került kihelyezésre. Az automatákbőIbármilyen bel-
ftildi viszonylatra vásrárolhatók vasúti menetjegyek és bérletek, pót- és helyjegyek, kerékpár-
illetve éIőállat-jegyek, melyek árakészpéruzel és bankkártyáva| is kiegyenlíthető.

Az izentbe helyezés őta az automatákban keletkezett meghibásodások okait a száIlttási szer-
ződ,és alapján a uÁv-stART Zft. a gyártőval minden ésetben kivizsgáltatta, ezek javítása
folyamatosan történt. Folyik az automatiák kommunikációjának javítása is, a tapaszta|atok
alapján ennek bizonytalansága is hozzájarul az automaták nem megfelelő működéséhez, javí-
tásukat követően a készülék gyorsabban működik majd. Szintén azizemeltetési tapasztalatok
következményeképp az érntőképernyő még az idei év folyamán le lesz cserélve, azq megol-
dás egyik hozadéka, hogy közvetlen napsütésben is lehetővé teszi az automata hasznáIatát.
Ecser állomáson külön problémát jelent, hogy az automaták étrarnellátásÍÍ' szabályozó kapcso-
lőtábIa az áIIomásépület külső részén, a2 utasok általis hozzáférhetően van elhelyezve, ame-
1yet sajnálatos módon napi rendszerességgel le is kapcso]nak az utasok, fennakadást okozva
ezáltal a jegyváhásban, illetve az automaták üzemszerű működésében. Ennek biztonságosabbá
t ét eléhe z a kap c s o ló s zekr ény e\zár ás át már megrend eltük.

Az automatákbólmár jelenleg is lehetséges vasúti bérletek vásárlása is. Az automatákbólvaló
számlakiadási funkció egy későbbi fejlesztési ütemben valósult volna meg, de a jelentkező
igények miatt a fejlesztést előbbre hoztuk, várhatőan még az idei évben elérhető lesz ez a
funkció. A szÍmlázási adatok automatán történő megadásából várható konfliktusok elkerülése
érdekében a számlázási adatot előzetesen az intetneten vagy a H'tÁvoIRBKT-en keresztül
r egisztr áLní kell maj d.
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Az automaták beszerzésével a vtÁv-sTART ZrI. célja az elővárosi vonalakon a
menetjegyvásárlási pontok szátmának növelese, az utasok jegyhezjutásanak kényelmesebbé
tétele, mindezt úgy megvalósítva, hogy a bővítésseltcittsegnáiekorryabbá váljon maga az ét-
tékesítés' Ezzel a céllal összhangban Ecser állomáson a jegyérték 
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kaarőlag automaták utjén tervpzii' amelyek a pénztári nyiiva tartással ellentétben 0-24 őráig
áltnak rendelkezésre.

Az utasok minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében az automatákhasználatát ismertető
prospekÍusokat osztunk ezekben a hetekben az Ecsert is érintő 120a, illetve a 100a vonalakon.
Szíves figyelmébe ajánljuk továbbá a www.mav-start.hu internetes oldalunkat, amelyen szin-
tén megismerhetik utasaink az automatákkal kapcsolatos, hasznos tudnivalókat.

BíZunk benne, hogy minden kérdésére kielégítő választ tudtunk adni, segítő észrevételeire,
jav aslatak a toviíbbra is számítunk.

Budapest, 2013. novernberr'F'
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