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I. A KUTATÁSI FELADAT ÉS EL İZMÉNYEI  

A személyközlekedés fejlesztését az embereknek a térbeli távolságok legyızése iránti egyre 
fokozódó igénye motiválja. A növekvı mobilitási igények kedvezı levezetése megkívánja a 
közforgalmú közlekedés hatékonyságának és vonzerejének fokozását, versenyképességének 
növelését. Ezen célok eléréséhez nagy mértékben hozzájárul az utasinformatikai megoldások 
kellı idejő és folyamatos fejlesztése.  

Az utasinformatika témakörével összefüggı hazai kutatások szükségessége és aktualitása az 
alábbiakkal támasztható alá:  

• a közforgalmú közlekedés információellátásának technikai fejlesztésére társadalmi 
igény van, 

• fejlett telematikai megoldások állnak rendelkezésre, 
• újszerő tudományos diszciplínák (informatika, rendszerelmélet, rendszer-technika, 

stb.) ismeretei alkalmazhatók. 

Az utasinformatika területén a fejlıdés eddigi gyors üteme napjainkban tovább gyorsul. A 
korszerő telekommunikációs megoldások kiépülése a közlekedési informatikát a közlekedési 
telematika irányába bıvíti. A fejlesztések - a telematika eszközrendszerének felhasználásával 
- immár a rendszerek koordinálását, összeépítését célozzák. Mindezek eredıjeként ma már 
reális cél a személyszállítás egész információs rendszerére kiterjedı integráció, vagyis az 
integrált intelligens utasinformatikai rendszer felépítése.  

Hasonló fejlıdési irány tapasztalható az áruszállítási informatikai rendszereknél, ami 
együttesen a közlekedés egész információs rendszerére kiterjedı informatikai integrációt 
jelenti. Ennek eredménye a számítógéppel integrált szállítás (Computer Integrated 
Transportation=CIT).  

Az általam választott témakörben tevékenykedı hazai kutatók közül kiemelendı a teljes 
közlekedési informatika, telematika területén Westsik György, aki az egész közlekedés 
információ ellátási rendszerének fejlesztésére vonatkozó rendszertechnikai kutatást végzett. 
Megalkotta az információs rendszerek elemzésének és tervezésének általános modelljét. 
Elemezte és rendszerbe foglalta a személyszállítási, és annak részeként az utasinformatikai 
rendszereket. Kidolgozta a számítógéppel integrált szállítás szerkezeti modelljét. [18]–[22].  

A számítógéppel integrált szállítás területén kiemelendı Sultan Taher Abdulazis, aki 
meghatározta, majd funkcionális csoportokba rendezte a számítógéppel integrált szállítás 
alrendszereit. Kidolgozta az alrendszerek belsı informatikai struktúráját és azok kapcsolati 
szerkezetét. Mindezt geometriai modell és alfanumerikus modellegyenletek formájában 
ábrázolta. A modell alapján konkrét fejlesztési feladatra adott megoldási javaslatokat. [1].  

A személyszállítási informatika területén további hazai kutatók eredményei is 
megemlítendık. Hidas Péter az intelligens közlekedési rendszerekrıl, azok kialakulásáról és 
várható további fejlıdésérıl adott nemzetközi áttekintést. Meghatározta azokat a technikai 
összetevıket, melyek gyorsütemő fejlesztése ezen rendszerek kiépítését reális közelségbe 
hozták. Elemezte a hagyományos és az intelligens utasinformatikai rendszerek közötti 
különbségeket, meghatározta az intelligens rendszerek mőködésébıl származó elınyöket. A 



fejlıdési irányokat bemutatva kiemeli az egyesített (integrált) területi információs rendszerek 
jelentıségét. [5].  

Monigl János az utasinformatikai rendszerekkel foglalkozva (külföldi tapasztalatok alapján) 
összefoglalta az elektronikus menetdíjbeszedésnél alkalmazható (eladási, kezelési, 
ellenırzési) rendszereket. Javaslatot adott integrált közforgalmú alaprendszerhez illeszkedı 
integrált menetdíjbeszedési rendszerre konkrét területi egységre (a Budapesti Közlekedési 
Szövetség területére) vonatkozóan. Meghatározta az információkezelési funkciókat, azok 
kapcsolatait és mindehhez rendelten kidolgozta a hardver struktúrát. Megvizsgálta egy ilyen 
rendszer bevezetésének a forrásigényét, felfedte a bevezetésbıl származó elınyöket. [10], 
[11].  

Szabó Béla rendszerezte, összefoglalta a magyar vasúti személyszállításban alkalmazott 
utasinformatikai rendszereket. Részletesen ismertette azok kialakítását, mőködését. Az 
utasinformatikai megoldások céljai és funkciói vonatkozásában tett megállapításai, valamint a 
feltárt összefüggések (pl. az információszükséglet változása a helyváltoztatási folyamatban) 
részben a többi alágazatra is érvényesek. [16].  

Végh Zoltán integrált menetjegy-eladási és helybiztosítási rendszer koncepcióját dolgozta ki a 
magyar vasúti személyszállításban. Elemezte a hasonló funkciókat ellátó, már bevezetett 
rendszerek felépítését, mőködését, az ebbıl származó tapasztalatokat. Erre alapozva a MÁV 
Rt. szervezeti felépítéséhez illeszkedı informatikai struktúrát alakított ki, és meghatározta az 
ehhez szükséges hardver- és szoftverösszetevıket. [17].  

A mőholdas telekommunikáció, (a jármőazonosítás és helymeghatározás) területén a hazai 
szerzık közül jelentıs eredményeket ért el Oláh Ferenc, aki bemutatta a mőholdbázisú 
telekommunikációs rendszereket, azok széleskörő felhasználási lehetıségeit. Több szempont 
szerint csoportosította a helymeghatározási módszereket. Összefoglalta a földbázisú és 
mőholdbázisú jármőazonosító és helymeghatározó rendszerek felépítését, mőködési 
jellemzıit. Munkáiban kiemeli, hogy a nagy területet lefedı, egységes mőholdas rendszerek 
az integrált információs rendszerek kiépítésének alapját képezik. [12], [13].  

A disszertáció témakörében tevékenykedı külföldi kutatók közül a számítógéppel integrált 
szállítás területén a Német Szövetségi Vasutak (DB) CIR (Computer Integrated 
Railroading=Számítógéppel integrált vasúti szállítás) projektjében résztvevı kutatócsoport 
emelendı ki. Az általuk kidolgozott metamodellben meghatározták, majd funkcionális 
csoportokba rendezték az integrálandó, számítógéppel támogatott alrendszereket. Felépítették 
az alrendszerek közötti információs relációkat. Meghatározták a kezelendı 
információválasztékot és a szükséges adatbázisokat. A kidolgozott komplex informatikai 
struktúrát geometriai modellben ábrázolták. [4].  

A személyszállítási informatikával és a személyközlekedési menedzselı rendszerekkel 
foglalkozó nemzetközi szakirodalomból több publikáció is kiemelendı. A Hartmut Keller - 
Detlef Frank - Gerhard Tschochner - Benno Ziegler által alkotott kutatócsoport összefoglalta 
a személyközlekedési igényeket egységes szemléletben kezelı integrált telematikai rendszer 
komponenseit, kidolgozták a rendszer vázszerkezeti modelljét. [7].  

Ezen müncheni rendszer részét képezı integrált utasinformatikai rendszer jellemzıit Hans 
Peter Schä r összegezte publikációjában [15], és tudományos igényességgel határozta meg a 
számítógéppel integrált közforgalmú közlekedés (Computer Integrated Public Transportation) 



fogalmát. Nem csupán az utasinformatikai rendszerek, hanem valamennyi számítógéppel 
támogatott személyszállítási rendszer (ideértve a tervezési, számbavételi és irányítási 
rendszereket is) integrációjával foglalkozik publikációiban. Kiemeli a jármőkövetı rendszerek 
fontosságát a dinamikus tájékoztatásban. [14].  

A több európai nagyváros részvételével megvalósuló Quartet projektben az integrált 
utasinformatikai rendszer funkcióinak specifikálását, és a rendszer-architektúra modelljének 
kidolgozását végezték el. Ezen munka eredményeit foglalja össze a K. Holmes - D. 
Blackledge - G. Foti - W. Meier - L. Pickup - V. Psaraki által alkotott kutatócsoport 
publikációja. [6].  

Chokri Mokrani meghatározta a személyközlekedési menedzselı rendszerek összetevıit, 
általános felépítését saját cikkében [9], majd Christian Birlével készített közös cikkükben. [3]. 
Ezen publikációk az integrált adatstruktúra és a technikai összetevık vonatkozásában is 
iránymutatóak.  

Az elıbbi rendszereknek a teljes mobilitási igényre gyakorolt hatását elemzi Heli Aurich és 
Lothar Konietzka közös cikkükben, a közlekedési módokat és alágazatokat együttesen 
kezelve. [2].  

A mőholdbázisú telekommunikációval foglalkozó külföldi szerzık közül kiemelendı 
Manfred Luig-Detlef Nelissen, aki összefoglalta a rendelkezésre álló mőholdas rendszereket, 
azok szolgáltatásait. Erre alapozva meghatározta, hogy a közlekedésben mely területeken és 
milyen módon alkalmazhatók ezek a megoldások, milyen fejlesztések szükségesek a jövıben. 
Kiemelte a mőholdas telekommunikáció szerepét az integrált információs rendszerekben. [8].  

Az áttekintett és értékelt hazai és külföldi szerzık munkássága, a hozzáférhetı fejlesztési 
dokumentációk, valamint korábbi kutatómunkám meghatározták a további szükséges 
kutatások irányát, az elvégzendı feladatok jellegét. A vázolt elızmények a kutatási 
munkához, az integrált intelligens utasinformatikai rendszer modelljének megalkotásához 
jelentıs kiindulási alapok. Saját kutatási tevékenységem keretében közel öt éve foglalkozom a 
korszerő utasinformatikai rendszerek felépítésének, mőködésének vizsgálatával, az 
összekapcsolásukat elısegítı elemzéssel, modellezéssel. A kutatás elsı idıszakában egy 
rendszerre, az útitervkészítı rendszerre korlátoztam fejlesztési tevékenységem. Bár ezen 
rendszer szolgáltatásai széleskörőek, felismertem, hogy a hatékony mőködtetés és az 
azonosan felhasznált információk miatt az utasinformatikai rendszereket együttesen kell 
kezelni, azok integrációját kell elvégezni.  

Ezen összetett feladat végrehajtásához azonban hiányzik a személyszállítás információs 
rendszere integrált szemlélető fejlesztésének tudományos megalapozása, ami 
rendszertechnikai elemzés és modellezés nélkül lehetetlen. Ennek jelentısége azért nagy, mert 
az információknak, adatoknak a személyszállítás egészén belül is értéke van. Ezért 
választottam kutatásom témájául az utasinformatikai rendszerek integrált technikai 
fejlesztését. A gyors technikai fejlıdés elengedhetetlenné teszi egy olyan tartós fejlesztési 
alap megalkotását, amely nem változik a technikai fejlıdés ütemében, hanem objektív, vagyis 
a felhasználási, funkcionális alapokon nyugszik. Célom volt olyan információrendszeri 
struktúrát kialakítani, amely a személyszállítási szervezet statikus és dinamikus struktúrája 
felıl közelítve megfelelı stabil alapot biztosít a hosszú távú fejlesztéshez.  



Az értekezés alapvetı célkitőzése arra irányul, hogy átfogó rendszermodellezési igénnyel 
határozza meg az integrált rendszer céljait, funkcióit, az összetevıit, felépítését, mőködését. A 
modell konkrét területi egységre kiterjedı gyakorlati alkalmazását a jelenlegi rendszerek 
elemzését, értékelését követı fejlesztési javaslatok támasztják alá. A célkitőzések 
megvalósításához az értekezés széles témakört fog át és összetett kapcsolatok vizsgálatával 
foglalkozik. Az integrált intelligens utasinformatikai rendszer modelljét - deduktív eljárást 
követve - a számítógéppel integrált szállítás metamodelljére alapozva építettem fel. [4], [21].  

 

II. A KUTATÁS MÓDSZERE  

Kutatásom során, majd az értekezés kidolgozásakor több módszer, illetve összetett 
modellezési eljárás használatára volt szükség. Az utasinformatika témaköréhez kapcsolódó 
fogalmak pontos használata érdekében ezen fogalmakat és egymásra épülésüket kellett 
elıször tisztáznom.  

A számítógéppel támogatott integrált információs rendszer modelljének felépítése 
megköveteli az alrendszerek alapos ismeretét. Az alrendszerek számbavétele, megismerése 
majd alkalmas csoportosításuk rendszer-szemlélető vizsgálati módszer alkalmazását tette 
szükségessé, mely módszert eredményesen használtam a teljes kutatás során. Az alrendszerek 
önmagukban való vizsgálata eredménytelennek mutatkozott, ugyanis a személyszállítási 
szervezetek, rendszerek többszintő, bonyolult rendszerek.  

A feltárt sokféle személyszállítási informatikai feladatnak, folyamatnak a horizontális és 
vertikális, valamint idıbeli elhelyezését rendszerelméleti alapokon tudtam megvalósítani. 
Ugyaninnen merítettem az információs rendszer és a leképezett személyszállítási alaprendszer 
kapcsolatainak a tisztázásához szükséges megfontolásokat. Az említettek során nem 
nélkülözhettem a rendszerelemzési módszereket sem.  

A téma kutatásakor a személyszállítási rendszer komponenseinek feltárása után azokat 
alkalmas csoportokba foglaltam jellemzıik szerint. Az információs rendszer modelljének 
felépítésénél a legmegbízhatóbb kiindulási alapot maga a személyszállítási rendszer illetve az 
abban zajló fı funkciók, folyamatok képezték.  

Az integrált információs rendszer modellezési módszerének legfontosabb lépései logikai 
sorrendben a következık voltak:  

1. Összegyőjtöttem majd tanulmányoztam az integrálandó alrendszereket. 
2. Az alrendszerek funkcióinak, jellemzıinek rövid, lényegre törı össze-foglalását 

végeztem el. 
3. Az alrendszereket folyamatlogikai rend szerint csoportokba soroltam. 
4. Felállítottam az integrált információs rendszer vázszerkezeti modelljét, melynek 

részeként rögzítettem az alrendszeri szerkezetet. Az alrendszerek dekomponálásával 
meghatároztam az általános alrendszeri informatikai struktúrát, majd feltártam az 
alrendszerek közötti kapcsolati szerkezetet. 

5. Létrehoztam az integrált információs rendszer funkcionális modelljét, melynek 
részeként az információkezelési mőveleteket szabályozókörökbe   

6. rendeztem, majd a szabályozóköröket a mőködési rend szerinti láncba kapcsoltam 
össze. 



7. Mindezekre építve kialakítottam az integrált információ- és adatrendszer modelljét. 

A modellezéskor kezdetben geometriai modelleket hoztam létre majd a kellıen részletezett 
ismeretek birtokában a magas komplexitású rendszer összefüggéseit alfanumerikus 
modellegyenletek formájában írtam le.  

A szükséges gépi háttér elıirányozásához, a rendelkezésre álló lehetıségeket figyelembe 
véve, a személyszállítás térbeli és funkcionális szerkezetét követve határoztam meg azt a 
gépstruktúrát, amely az integrált intelligens utasinformatikai rendszerben alkalmazandó. 
Ennek során a nemzetközi és hazai gyakorlatban használt technikai komponensek felkutatását, 
elemzését majd rendszerbe illesztését végeztem el. Ez utóbbi feladathoz fel kellett ismerni, 
hogy a személyszállítási szervezetek, folyamatok térbeli kiterjedtsége a legfıbb rendezı elv.  

A szükséges programtechnikai eszközök csoportosítását, jellemzıik összefoglalását a gépi 
összetevıkhöz rendelten végeztem el. Rendszerezésük másik szempontjaként a teljes 
információkezelési folyamatban betöltött szerepüket tekintettem.  

A munkám során matematikai módszereket alkalmaztam (halmaz- és gráfelméleti 
megközelítést) és nem nélkülözhettem a kutatásoknál többnyire általánosan alkalmazott 
módszereket sem. Ezek közül kiemelendık a következık: irodalomkutatás, gyakorlati 
alkalmazások vizsgálata, rendszerezés, feldolgozás, elemzés, értékelés, kapcsolatvizsgálati 
módszerek, várható hatások identifikálása, stb.  

 

III. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK  

Kutatásom eredményei a következı öt tézisben összegezhetık:  

1. A személyközlekedési igények hatékonyabb kezelése a személy-közlekedést 
menedzselı integrált telematikai rendszerekkel valósítható meg. 
Megszerkesztettem a személyközlekedési menedzselı rendszer modelljét.  

A következı telematikai részrendszerek integrációját végeztem el:  

o a közforgalmú közlekedésben alkalmazott utasinformatikai rendszerek, 
o az egyéni közlekedésben alkalmazott telematikai rendszerek és 
o a közlekedésben általánosan alkalmazott (közlekedésirányító, 

információgyőjtı) telematikai rendszerek. 

Ennek része a közforgalmú személyközlekedés utasinformatikai alrendszereit 
magában foglaló integrált intelligens utasinformatikai rendszer, mely a 
személyszállítási szolgáltatás minıségét javítja, valamint az individuális és a teljes 
helyváltoztatási folyamatot lefedı információk közlésével az utasok irányításának is 
eszköze. (2. fejezet).  

2. Folyamatlogikai rendbe állítottam a szállítási rendszerek számítógép-pel 
támogatott (Computer Aided=CA) alrendszereit. A szállítási rendszeren belül - a 
logikai összefüggéseket megállapítva - összekap-csoltam a  



o személyszállítási folyamatokat támogató alrendszereket és az 
o áruszállítási folyamatokat támogató alrendszereket. 

Mindkét csoportot a következı négy alrendszerre bontottam fel. Ezek:  

o a szállítás tervezési, elıkészítési, 
o a szállítás lebonyolítási, 
o a szállítás számbavételi és  
o a vezetıi információs 

alrendszer.  

Továbbfejlesztettem a számítógéppel integrált szállítás (Computer Integrated 
Transportation=CIT) geometriai modelljében az alrendszerek adattárolási szerkezetét. 
Megállapítottam, hogy az informatikai struktúrát - a rendszer nagyfokú komplexitása 
miatt - modellegyenletek formájában lehet a legpontosabban ábrázolni, és ez alapján 
megszerkesztettem a megfelelı egyenleteket. Az integrált intelligens utasinformatikai 
rendszer modelljét a számítógéppel integrált szállítás metamodelljére építettem fel. (3. 
és 4. fejezet).  

3. A teljes személyszállítási irányító rendszer részét képezı integrált intelligens 
utasinformatikai rendszer vázszerkezeti (statikus) modelljét három irányban 
fejlesztettem ki.  

Analítikusan modelleztem  

o az alrendszeri szerkezetet, 
o az alrendszeren belüli szerkezetet és 
o az alrendszerek közötti input-output kapcsolati szerkezetet. 

Kidolgoztam a mőködési (dinamikus) modellt is.  

Meghatároztam az információkezelési folyamatokat, funkciókat és azokat alkalmas 
informatikai szerkezetbe, szabályozási struktúrába helyeztem el, az idırendi 
(mőködési) sorrendet is figyelembe véve. (5. fejezet).  

4. Az integrált információrendszer modelljét a személyszállítási rendszer 
megalkotott struktúra modelljére alapozva dolgoztam ki.  

Felépítettem a személyszállítási rendszer információkkal történı leképezésének 
modelljét és az információkat hordozó adatok integrált rendszerének modelljét. 
Megszerkesztettem az alrendszerek és az adatcsoportok (adatbázisok) közötti 
kapcsolati mátrixot, amelynek alapján azonosítottam az alrendszerek közös input 
adatait. (5. fejezet).  

5. Modellrendszerbe foglaltam az alkalmazásra javasolt hardver és szoftver 
eszközöket.  

A hardver összetevıket funkcionális csoportokba rendeztem. Az immobil (telepített) 
hardver elemeket, az intelligens jármővekbe szerelt mobil hardver elemeket, valamint 



azok informatikai kapcsolatait a csoportoknak megfelelıen részmodellekben 
ábrázoltam. Ezek összeépítésével kidolgoztam a hardver elemek kapcsolati rendszer 
modelljét. Felépítettem az integrált rendszer intelligens mőködését biztosító 
legfontosabb szoftver komponensek funkcionális modelljét. (6. és 7. fejezet).  

 

IV. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA  

Az utasinformatikai rendszerek fejlesztésére vonatkozó kutatás alapozó kutatásnak tekinthetı, 
eredményei mind elméleti, mind gyakorlati területen felhasználhatók. Az értekezés 
hasznosíthatósága abban nyilvánul meg, hogy megoldási javaslatot nyújt teljes 
kiépítettségében még nem létezı integrált információs rendszer kiépítéséhez.  

A modell felhasználható a hazai személyszállítás minıségének javításához, az integrált 
információs rendszer gyakorlati megvalósításánál, illetve az integrációs folyamat késıbbi 
fázisaiban a multimodális rendszerek térbeli összekapcsolásánál (országos, kontinentális, 
interkontinentális, globális integrációnál). Fontos alapot képez a deduktív irányú fejlesztés 
során. A kifejlesztett modell eredményeinek legfontosabb hazai alkalmazására referencia  

1. a budapestre és környékére kiterjedı Regionális Tömegközlekedés Információs 
Rendszer Minıségjavítási Program részeként készített tanulmány, és 

2. A Forgalomirányítási folyamatokban keletkezı információk nyilvánossá tételének 
tervezése – Az információ áramlásához kapcsolódó funkcionális és szervezeti kérdések 
c. tanulmány, amelynek célja a budapesti személyközlekedést menedzselı integrált 
telematikai rendszer megvalósításának elıkészítése volt. 

A kidolgozott modell és módszer lehetıvé teszi a Közlekedési informatika c. tárgyban a fejlett 
utasinformatikai megoldásoknak a rendszerbeállított, hatékony oktatását, a gyakorlati 
alkalmazások bemutatását. Az információs rendszerek összekapcsolásának módszere 
beépíthetı a Közlekedési rendszertervezés c. tárgy ismeretanyagába. Az adatrendszeri modell 
összefüggései eredményesen hasznosíthatók az adatbázis-tervezés gyakorlati oktatásában.  

Kutatási tevékenységemet a jövıben a disszertációban bemutatott modellre alapozva, újabb 
módszereket, ismereteket felhasználva újabb összefüggések feltárásának irányába kívánom 
kiterjeszteni. Az eddig megszerzett tapasztalatokat az oktatásban, a további kutatásoknál és a 
gyakorlati fejlesztéseknél kívánom hasznosítani.  
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