SAJTÓKÖZLEMÉNY

A DKV Zrt.előzetes megkeresése és engedélye nélkül, használta fel a Társaságkizárólagos
rendelkezése alatt álló valós idejű közlekedési adatokat a Debreceni Menetrend mobil
applikáció. A Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület 2016. október 12-én tette közzé a
sajtóban, hogy egy hete sikeresen működik a Debreceni Menetrend legújabb változata, amely
már valós idejű indulási időket, forgalmi híreket és térképes járműkövetést is tartalmaz. A
közlemény szerint a valós idejű adatok a DKV-tól származnak.
A DKV Zrt. sem szóbeli, sem írásbeli megállapodást nem kötött az adatok átadásáról, a Debreceni
Menetrend alkalmazást fejlesztő és üzemeltető debreceni székhelyű céggel. Erre irányuló
megkeresés soha nem is érkezett Társaságunkhoz. A menedzsment ezért úgy döntött, hogy a zárt
rendszerből történő úgynevezett adatvisszafejtés, „kifürkészés”, tiltott adatszerzés miatt ismeretlen
tettes ellen tesz feljelentést a Debreceni Rendőrkapitányságon. Közjegyző előtt igazolódott be az,
hogy a Debreceni Menetrend a DKV Zrt. által kifejlesztett transIT DKV mobilalkalmazás
valós idejű adatait használta, melyheza DKV Zrt megkerülésével, ismeretlen személy
jogellenes informatikai beavatkozása, az adatok visszafejtése útján jutott hozzá.
A Társaság mindig is arra törekedett, és ezek után is ezt teszi majd, hogy korrekt módon,
a legszélesebb körben juttassa el a forgalmi információkat kedves utasaihoz. Ezért készült el a valós
idejű adatokat és a legfrissebb forgalmi híreket tartalmazó transIT DKV applikáció és hamarosan
a Google térkép utazásszervező oldalán is megjelenik a debreceni közösségi közlekedés.
A Társaságnál az utóbbi időben végrehajtott fejlesztések mindegyike illeszkedik a város
SmartCity elképzeléseihez.
A DKV Zrt. hangsúlyozza, hogy nem az alkalmazás léte ellen emelt kifogást, hanem az adatok
megszerzésének jogellenes módja ellen.
Soha nem kértük vagy nem tiltottuk meg a Debreceni Menetrend vagy más alkalmazás
működtetését, mindössze ahhoz ragaszkodnánk, hogy az alkalmazás üzemeltetéséhez
felhasznált adatokat ne azok jogellenes informatikai visszafejtése útján szerezzék be.
Minden kedves utasunknak szeretnénk figyelmébe ajánlaniaz iOS és Androidos rendszeren
is letölthető transIT DKV alkalmazásunkat, ahol továbbra is valós időben, hiteles módon
tájékozódhatnak egyebek mellett a menetrendünkről, és a forgalmi hírekről is. A DKV Zrt. által
kifejlesztett alkalmazás egyébként látássérültek számára is elérhető.
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