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Bevezetés  

Disszertációm címe „A közúti közlekedés integrált információrendszerének modellezése, a működési 

jellemzők befolyásolása”. Bár a cím tág területet fed le, természetesen a közúti közlekedés minden 

részterületére vonatkozóan nem lehetett megvizsgálni a forgalomi igény- és keresletbefolyásolási 

lehetőségeket. Ennek következtében jól beazonosítható szempontok mentén lehatárolásokat 

végeztem.  

A tartalmi korlátozó feltételeket és az aktualitást figyelembe véve a tématerületek választását az 

alábbi tényezők motiválták: 

 Integráció jelentősége, az integráció igényének jövőbeli fokozódása és az ezzel összefüggő 

adatmodellezési kérdések. 

 Közúti közlekedés mozgó és állóforgalmi kapcsolatait befolyásoló, a terület-felhasználásból 

eredő korlátozó tényezők. 

 Tehergépjárművekkel összefüggő forgalmi korlátozások változása. 

 Közösségi közlekedési társaságok által kezelt adatok szélesebb körű felhasználása. 

Ezek alapján disszertációm négy fő részre tagolható, melyek az egyes területek kutatásához 

kapcsolódnak: 

 Információrendszeri modellek, melyek az információkezelő elemek közötti strukturált 

információáramlás fejlesztésére vonatkoznak. 

 Parkolásmenedzsment, mely segítségével a kereslet és kínálat időben és térben 

összehangolható, figyelembe véve az egyéni preferenciákat. 

 Nehéz tehergépjárművekre vonatkozó előzési tilalom és ennek hatása a 

forgalomlebonyolódásra. 

 Közösségi autóbusz-közlekedés flottakövető rendszeréből származó forgalmi adatok 

felhasználása az időértékek előrebecsléséhez. 

A mobilitási igények folyamatos növekedése újabb kihívások elé állítja a közlekedési rendszerek 

tervezőit, üzemeltetőit és használóit. A közlekedési alágazatok tekintetében a közúti szállítás 

domináns helyzetben van, az igényekkel együtt járó forgalom-növekedés ezen alágazat esetén okozza 

a legtöbb kihívást (balesetek, torlódások, környezetszennyezés) Fehér Könyv (2011), ITS Action Plan 

(2008). 

A forgalom-növekedés negatív hatásainak enyhítése érdekében fejlesztéseket folytatnak, melyek 

célja, hogy jelentős infrastrukturális beruházás nélkül valósítsanak meg kapacitásbővítést. Ennek 

érdekében intelligens közlekedési rendszereket (ITS) alkalmaznak, melyekkel a közlekedésbiztonság, 

a forgalmi hatékonyság és az utazási kényelem fokozható, a környezetszennyezés mérsékelhető.  

Ezen rendszerek segítségével a közúti közlekedésben jelentős mennyiségű információ keletkezik – 

ez részben a rendszerek elterjedésével, részben az adatgyűjtési módszerek fejlődésével függ össze. 

Ezeket számos forrásból gyűjtik a résztvevő szervezetek. Az információk gyűjtését követő 

feldolgozás és felhasználás többnyire csak az adatgazdánál (az adatgyűjtést végző szervezetnél) 

valósul meg, miközben gyakran a többi szervezet részéről is igény tapasztalható az adatok iránt.  

A rendelkezésre álló információk megoszthatók a jelenlegi infokommunikációs megoldások 

integrálásával. Így növelhető a közlekedési rendszer hatékonysága (pl. üzemeltetői és felhasználói 

célok szerinti hatékonyabb forgalomlebonyolódás és útüzemeltetés). Az információk elkülönült 

kezelése miatt a közúti közlekedésben kihasználatlan erőforrások maradnak, melyek hátrányosan 

érintik a közlekedés szereplőit (stakeholdereit). Gyakori jelenség, hogy ugyanazon paraméterek 

gyűjtésére a különböző szervezetek önálló, eltérő módon működő rendszereket telepítenek. Ez 

jelentős költséggel jár, és adatintegritási problémák felmerülését is okozhatja, mely nehezíti az 

integrációs törekvéseket. 
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Ezen probléma jelentősége a jövőben felértékelődik, ugyanis a közúti forgalommenedzsmentben 

számos – ma még fejlesztés alatt álló – adatgyűjtési technológia bevezetése várható. Az új 

megoldások mennyiségben és minőségben is forradalmasítják az adatgyűjtést, mivel az horizontális 

(vizsgált területek) és vertikális (adatminőség) irányban is kiszélesedik. Gyakran még azt sem lehet 

tudni, hogy a különböző forrásokból származó nyers és heterogén adatok kezelése hogyan fog 

megvalósulni. 

Az elkövetkező években a mobilkommunikáció és a mobilinternet elterjedésének növekedése, az 

árcsökkenés újabb, okostelefon alapú közlekedés- és forgalmi információs alkalmazások fejlesztését 

eredményezheti. Várhatóan a jogi környezet is változik, így a mobilhálózatból származó adatok egy 

része szélesebb körben, újabb funkciókra is felhasználhatók lesznek (pl. forgalmi előrejelzés). Ezen 

alkalmazások segítségével egyre több adat áll(hat) majd a közlekedési szolgáltatók rendelkezésére, 

így a mobilitási igénykezelés hatékonyabbá válhat. 

Az integrációs igények fokozódásával olyan komplex rendszerek megjelenése várható, melyek 

mennyiségben és minőségben is forradalmasítják az adatgyűjtést, mivel azt horizontális (vizsgált 

területek) és vertikális (adatminőség) irányban is kiszélesesítik. Így a közlekedés területén is várható, 

hogy a felhasználói és felhasználókhoz köthető adatok gyűjtésével nagyméretű adatbázisokat fognak 

kialakítani és használni – azaz a BigData típusú megoldások a közlekedésre is ki fognak terjedni. 

Disszertációmat 8 fő fejezetre tagoltam. A felépítést a B.1-es ábra szemlélteti.  

 
B.1-es ábra: Disszertáció felépítése 

 

A rövidítésjegyzék ABC sorrendben tartalmazza a disszertációban használt rövidítéseket.  

Kutatási téma
(1. fejezet)

Információrendszeri 
modellek

(2. és 3. fejezet)

Parkolási információs és 
menedzsment rendszer 

(4. fejezet)

Nehéz tehergépjárművek 
előzési tilalmát 

szabályozó rendszer
(5. fejezet)

Közösségi autóbusz-
közlekedés időértékeinek 

elemzése 
(6. fejezet)

Új tudományos 
eredmények 

összefoglalása
(7. fejezet)

Az új tudományos 
eredmények hasznosítása 

és a kutatás folytatása
(8. fejezet)

Közlekedési alkalmazott kutatások

Közlekedési alapkutatás
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1. A kutatási téma  

1.1. A kutatási téma elhelyezése az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 

tárgykörben 

A fejezetben ismertetem az intelligens közlekedési rendszerek által elérhető hasznokat, a 

csoportosítási lehetőségeket, továbbá összefoglalom a témakör történetét és kutatásomat elhelyezem 

az ITS témakörében. 

Az ITS meghatározása 

Az intelligens közlekedési rendszerek leggyakrabban hivatkozott, leginkább elfogadott definícióját 

az Európai Unió 40/2010 irányelve tartalmazza „Az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti 

közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására 

vonatkozó keretről” (ITS Direktíva). Ez alapján: „Az intelligens közlekedési rendszerek (intelligent 

transportation systems - ITS) olyan fejlett alkalmazások, melyek tényleges (emberi) intelligencia 

megtestesítése nélkül biztosítanak innovatív szolgáltatásokat a különböző közúti közlekedési 

módokhoz és forgalmi menedzsmenthez kapcsolódóan, valamint lehetővé teszik a felhasználók 

hatékonyabb tájékoztatását, biztonságosabb közlekedését, és a közlekedési hálózatok 

összehangoltabb és intelligensebb használatát.” ITS Direktíva (2010). 

Az intelligens közlekedési rendszerek kifejezés számos fejlesztést, alkalmazást és technológiát foglal 

magában. A közlekedés különböző területeiről származó adatok továbbításával, az információs 

szolgáltatások alkalmazásával a közlekedés résztvevői megalapozottabb döntéseket hoznak, így 

javítva a közlekedési alapfolyamat hatékonyságát. 

ITS fogalom háttere 

Bár az ITS a közlekedés összes alágazatára vonatkoztatható, az irányelv elsősorban a közúti 

közlekedés területén alkalmazott információs és kommunikációs technológia összességeként 

definiálja. Ide tartoznak az infrastruktúra elemek, a járművek, a forgalomirányító és mobilitás 

menedzsment központok, a felhasználók által igénybe vett szolgáltatások, továbbá a többi 

közlekedési alágazattal való kapcsolódást segítő alkalmazások. Az amerikai irodalom az ITS 

témakörébe bevonja a többi közlekedési alágazatot is, azonban jelen disszertációban – összhangban 

az irányelvben foglaltakkal – csak a közúti közlekedési alkalmazásokkal foglalkozom. 

Napjainkban az ITS fogalom kibővült, így már rendszereket és szolgáltatásokat is lefed. Ezt 

fejezik ki a nemzetközi irodalomban gyakran használt ITS-S és a TICS – rövidítések, melyek ma már 

az ITS szinonimái. A továbbiakban összefoglalóan ITS alkalmazásoknak nevezem a rendszereket 

és szolgáltatásokat.  

Az intelligens közlekedési rendszerek kifejezést hivatalosan 1994 óta használják. Európában és 

Ázsiában az intelligent transport systems elnevezés terjedt el Williams (2004). A telematika 

(telematics) kifejezést – mely jelentése információk átvitele telekommunikációs hálózatok 

felhasználásával és ezen információk számítógépes feldolgozása Goel (2007) – helytelenül az ITS 

szinonimájaként említik. A kifejezést eredetileg Európában használták (a telekommunikáció és 

informatika szavak összeolvasztásával), mint az információs technológiák szinonimája Mikulski 

(2007), azonban a telematika kifejezés alatt az USA-ban a járműfedélzeti kommunikációt és 

térinformatikai alkalmazásokat használó vezeték nélküli információs szolgáltatásokat értik. A közúti 

telematika (transport telematics) kifejezés azonban már értelmezhető az ITS szinonimájaként is, mely 

kifejezést Európában 1990-es évek kezdetétől használják Nowacki (2008, 2012).   
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Az ITS alkalmazások használói 

Az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások használói/haszonélvezői az alábbi főbb 

csoportokba sorolhatók ITS Handbook (2011): 

 állami és önkormányzati szervek: nemzeti, regionális és helyi önkormányzatok, hatóságok, 

 útüzemeltetők és a közlekedési hálózatok tulajdonosai (beleértve a vagyonkezelőiket is), 

 flottaüzemeltetők (közösségi közlekedés és áruszállítás), 

 egyéni utazók (motorizált és nem motorizált járművel közlekedők; járművezetők, közösségi 

közlekedés használói), 

 járműgyártók, 

 ipar és kereskedelem. 

Az ITS által elérhető hasznok, az ITS alkalmazások alapvető céljai 

Az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások az alábbi célok eléréséhez járulnak hozzá (a 

felsorolás sorrendje egyben a prioritási szinteket is kijelöli) USDOT FHWA-OP-03-076 (2003), 

Lindenbach (2004), ITS Handbook (2011), Fehér Könyv (2011), ITS Action Plan (2008), Dang 

(2004), Garrot (2005), eIMPACT (2008), eCall IA (2011), Action Plan IA (2013): 

1. Közlekedésbiztonság növelése: közlekedési balesetek számának és súlyosságának 

csökkentése. 

2. Közlekedési hálózat forgalmi hatékonyságának növelése: összes eljutási idő – hálózaton 

eltöltött idő –, a torlódások térbeli és időbeli kiterjedésének csökkentése, helyváltoztatási 

döntések és igények befolyásolása, egyéni gépjárműhasználatra vonatkozó igények 

csökkentése, más közlekedési módok előnyben részesítése, előnybiztosítás speciális járművek 

részére.  

3. Üzemeltetés hatékonyságának növelése: közlekedési módok közötti hatékony 

munkamegosztás elősegítése, infrastruktúra üzemeltetési költségek csökkentése, mobilitás és 

a versenyképesség fokozása. 

4. Környezetvédelem: károsanyag kibocsájtás és zajszennyezés csökkentése, a terület-

felhasználás optimalizálása, stb. 

5. Utazási komfort növelése: a járművezetőket és az utazókat érő stresszhatás csökkentése, a 

mobilitás növelésével az információszolgáltatással és a vezetési műveletek támogatásával. 

Az alkalmazások hatásai nemzetgazdasági szinten is meghatározhatóak. Vannak közvetlenül 

kifejezhető pénzügyi hatások, és vannak olyanok, melyek pénzbeli értéke monetarizálást követően 

határozható meg. Utóbbi érdekében az EU útmutatókat készített, melyek segítségével a közlekedési 

hatások átszámíthatóak NFÜ (2009). 
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Az ITS rendszerek csoportosítása 

A fellelhető szakirodalmak számos, eltérő szempont alapján csoportosítják a rendszereket. Az 

elérhető rendszerek leggyakrabban az alábbi rendezőelv alapján csoportosíthatóak: 

 cél, 

 funkció, 

 szolgáltatás, 

 közlekedési alágazat, 

 felhasználók, 

 üzemeltetők, 

 elhelyezkedés (járművön kívül / belül; mobil / immobil), 

 kiterjedés, 

 stb. 

A rendszerek egzakt és definit csoportosítása szinte megvalósíthatatlan, ugyanis a fejlődés során a 

különböző alkalmazásokat egymással ötvözték, így összetett – több funkciót megvalósító és 

különböző célok együttes elérését biztosító –, részben integrált rendszereket is kialakítottak. A 

technológiák kombinációjával olyan integrált alkalmazásokat hoztak létre, melyek az ITS rendszerek 

megjelenésekor még teljesen különállóak voltak. 

Az intelligens közlekedési rendszereket és szolgáltatásokat leíró ISO szabvány (ISO TC 204 14813-

1:2007) 11 szolgáltatási területet jelöl meg az ITS rendszerek körében: 

1. utazási információszolgáltatás, 

2. forgalmi menedzsment és forgalomirányítás, 

3. jármű alapú támogató szolgáltatások, 

4. áruszállítást és a nem közforgalmú közlekedést támogató szolgáltatások, 

5. közösségi közlekedést támogató szolgáltatások, 

6. készenléti szervek munkájának támogatása, 

7. elektronikus díjfizetés, 

8. személybiztonsági szolgáltatások a közúti közlekedésben, 

9. környezeti megfigyelés, 

10. katasztrófavédelmi és -elhárítási szolgáltatások, 

11. nemzetbiztonsági érdekekkel összefüggő szolgáltatások. 

A szolgáltatási területek önállóak, azonban egy-egy cél elérését biztosító megoldás több szolgáltatást 

összevontan kezel. Így a funkcionalitást és napjaink megoldásait szem előtt tartva bizonyos 

területeket összevontam, illetve új kategóriát nyitottam. A 2.1-es táblázatban csoportosítottam a 

jelenlegi rendszereket a felhasználói szolgáltatások / funkciók alapján. 
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1.1-es táblázat: ITS rendszerek csoportosítása funkciók alapján 

Szolgáltatások / 

Funkciók 
Rendszertípusok / Rendszerek 

Célok* 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Forgalmi 

tájékoztatás 

Forgalmi tájékoztató és információs rendszerek: 

 utazás előtti és utazás közbeni (multimodális) forgalmi információszolgáltató, 

útvonaltervező, utazás információs és navigációs rendszerek, 

 parkolás információs rendszerek 

X X X X X 

2
. 

F
o

rg
a
lm

i 
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ly
a
m

a
to

k
 k

ez
el

és
e
 a.  

Forgalomirányítás és 

forgalomszabályozás 

F
o

rg
a

lm
i 

m
e
n

e
d

z
sm

e
n

t 
re

n
d

sz
er

e
k

 

Forgalomirányító és –szabályozó rendszerek (mozgó és állóforgalomra kiterjedően): 

 forgalomfelügyeleti, forgalomirányító és előnybiztosító, tájékoztató / beavatkozó és 
tájékoztató rendszerek, 

 forgalomszervezést támogató rendszerek (döntéstámogatás üzemeltetőknek, 
útmeteorológiai és környezeti állapotot megfigyelő rendszerek), 

 dinamikus infrastruktúra használati díjat szabályozó rendszerek (útdíj és parkolási 

díjat szabályozó rendszerek, HOV, HOT sávok, stb.) 

X X X X X 

b. Forgalmi 

ellenőrzés 

Forgalmi ellenőrző rendszerek: sebesség, sávhasználat, tengelyterhelés, útvonal, útdíj, 

rakomány, stb. 

 megállítást nem igénylő rendszerek. 

 megállítást igénylő rendszerek. 

X     

c. Vészhelyzet 

menedzsment és 

zavarelhárítás 

Vészhelyzet menedzsment és forgalmi zavarelhárító rendszerek: 

 forgalmi menedzsment tervek, 

 előnybiztosító rendszerek (készenléti szervek munkáját támogató rendszerek). 

X X X   

d. Fenntartás 

menedzsment 

Infrastruktúra fenntartás menedzsment rendszerek: 

 forgalmi adatokat elemző rendszer, útburkolat elhasználódását előrejelző rendszer, 

 üzemeltetést támogató és fenntartást előrejelző rendszer. 

  X   

3. Közösségi közlekedés 

támogatása 

Közösségi közlekedés szervezését és lebonyolítását támogató rendszerek: 

 közösségi közlekedés irányítását, szervezését támogató rendszerek, 

 rugalmas és igényvezérelt közlekedési rendszerek. 

 X X  X 

4. Áruszállítás és nem 

közforgalmú 

személyszállítás 

támogatása 

Áru- és személyszállítás szervezést és irányítását, valamint a tehergépjármű-közlekedést 

támogató rendszerek:  

 jármű flottamenedzsment rendszerek, 

 járműfedélzeti monitoring rendszerek (járművezetőt és járművet ellenőrző rendszerek), 

 (tehergép)járművek közlekedését tervező rendszerek (útvonaltervezés, útvonal-
engedélyezés, dokumentumok, rakomány- és össztömeg-ellenőrzés), 

 intermodális áruszállítás információ menedzsment és szabályozó rendszerei (eFreight), 

 helyszíni ellenőrzéseket támogató rendszerek (tachográf, károsanyag kibocsátás stb.), 

 veszélyes és túlméretes áruk szállítását támogató rendszer. 

  X   

5. Elektronikus 

díjfizetés 

Elektronikus díjfizetést támogató rendszerek: 

 elektronikus infrastruktúra használati díjbeszedő rendszerek (járműfedélzeti és infrastruk-

túrához kapcsolód berendezések, pl. autópálya használati díjak, parkolási díjak, stb.), 

 integrált díjfizetési rendszerek. 

 X X  X 

6. Közlekedésbiztonság 

növelése 

(Intelligens jármű és 

infrastruktúra funkciók) 

Intelligens járművek és járműrendszerek: 

 észlelést támogató rendszerek, 

 menetdinamikai támogató rendszerek, 

 veszélyre figyelmeztető rendszerek, 

 veszélyhelyzeti támogató rendszerek, 

 ellenőrző rendszerek. 

Intelligens infrastruktúra rendszerek: 

 tájékoztató rendszerek, 

 veszélyre figyelmeztető rendszerek / eszközök, 

 intelligens csomópontok, 

 automatikus segélyhívó rendszer (eCall). 

Személy és vagyonvédelmi rendszerek 

X X X   

7. Járművezetési 

hatékonyságnövelés 

Kapacitás és hatékonyság növelő rendszerek: 

 eco-driving rendszerek (váltásesedékesség jelző rendszer, fogyasztási asszisztens, stb.), 

 együttes vonali haladást biztosító rendszer (járműkonvojok összerendelése), 

 vezető nélküli járművek. 

 X  X  

8. Kényelemfokozás 

Járművezetési és utazási kényelmet növelő rendszerek: 

 járművezetői kényelmet fokozó on-board és off-board kényelmi rendszerek, 

 járművezetői tevékenységet támogató rendszerek, 

 utazói kényelmet fokozó on-board és off-board rendszerek. 

    X 

* Célok: 

1. Közlekedésbiztonság fokozása 

2. Közlekedési hálózat forgalmi hatékonyságának növelése 

3. Üzemeltetés hatékonyságának növelése  

4. Környezetvédelem 

5. Utazási komfort növelése  
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A csoportosítás alapján az alábbi rendszerek különíthetőek el: 

1. Forgalmi tájékoztatató és információs rendszerek:  

Egyéni és közösségi közlekedésben résztvevők számára (hagyományos, mozgáskorlátozott és 

sérülékeny felhasználókat is beleértve); személy- és tehergépjárművek részére; valósidejű / 

historikus adatokkal, helyfüggő szolgáltatásokkal, különböző kommunikációs csatornák és 

információmegjelenítő végberendezések (mobil és immobil eszközök) felhasználásával. 

2. Fogalmi folyamatok kezelését támogató rendszerek:  

Forgalmi menedzsment rendszerek, melyek a mindenkori infrastrukturális adottságok 

figyelembe vételével a forgalmi folyamatokhoz kapcsolódóan látnak el funkciókat a 

forgalomszabályozástól az ellenőrzésen át a fenntartásszervezésig. Kiterjedésüket tekintve 

megkülönböztethetőek pontszerű, vonali és hálózati kiterjedésű rendszerek. A rendszerek 

felhasználói az üzemeltetők és állami szervek. 

3. Közösségi közlekedést támogató rendszerek: 

Közösségi közlekedés szervezését és lebonyolítását támogató rendszerek: forgalom-

szervezési, irányítási és üzemszervezési folyamatokat taktikai és operatív szinten támogató 

rendszerek. 

4. Áruszállítást és nem közforgalmú személyszállítást támogató rendszerek: 
Áru- és személyszállítás szervezést és irányítását, valamint a tehergépjármű-közlekedést 

támogató rendszerek: forgalomszervezést, üzemirányítást, kereslet-kínálat összerendelést 

támogató megoldások, taktikai és operatív szinten alkalmazott rendszerek. 

5. Elektronikus díjfizetést támogató rendszerek: 
Elektronikus díjfizetést támogató rendszerek: egyéni, tehergépjármű és közösségi 

közlekedésben alkalmazott rendszerek, melyek támogatják a gyors, egyszerű, kényelmes 

díjfizetést. 

6. Közlekedésbiztonság növelését támogató rendszerek: 

Intelligens jármű és infrastruktúra rendszerek + személy és vagyonvédelemi rendszerek: 

járművezetői funkciókat átvállaló és a járművezetést támogató rendszerek, melyek biztosítják 

a jármű-infrastruktúra kapcsolatot valamint kihasználják az infrastruktúra-jármű, jármű-

jármű kommunikációs megoldásokban rejlő biztonsági lehetőségeket. 

7. Járművezetői hatékonyságnövelő rendszerek:  
Eco-driving rendszerek: Biztosítják az üzemanyag- és költségtakarékos járművezetést. 

8. Kényelemfokozást biztosító rendszerek: 

Járművezetési és utazási kényelmet növelő rendszerek: közlekedési folyamat során a 

járművezetőt és az utast érő stressz mértékének csökkentése érdekében. 

 

1.2. Az ITS fejlődési tendenciáinak összefoglalása 

Az ITS fejlődésének folyamatát a szakirodalom áttekintése alapján öt részre bontottam. Az 1.1-es 

ábra időrendben foglalja össze a főbb alkalmazások és a támogató technológiák megjelenési 

időpontját. 

Az ITS koncepciója (teljes mértékben szabályozott közúti rendszer) már 1939-ben megjelent a New 

York-i világkiállításon, a General Motors „Jövő városa” standján, ahol bemutatták, hogyan képzelik 

el az automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, elektromos meghajtással haladó 

személygépjárműveket. Ez a koncepció (AHS rendszer) volt az 1960-as és 70-es években az első ITS 

megoldás alapja, amelyben nagy hangsúlyt fektettek a központi útvonalajánlásra Williams (2004).  
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 Jelmagyarázat: Hazai megvalósítások 

1.1-es ábra: ITS alkalmazások és a támogató technológiák összefoglalása megjelenésük időpontjának sorrendjében  
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I. időszak (1960-1980) – kezdeti megvalósítások 

A kifejlesztett alkalmazások az adatok központi adatfeldolgozásán alapuló, központi útvonalajánlást 

biztosítottak. Az információkat változtatható jelzésképű táblák (VJT) segítségével jelenítették meg. 

Az első ilyen táblát 1962-ben telepítették Angliában, a forgalomszabályozási célokat szolgáló 

megoldások az 1970-es évektől terjedtek el. Európában a legelső jelentősebb ITS projekt az 1974 és 

76 között Németországban fejlesztett Közlekedési információs rendszer (ARI) volt Rosen et. al. 

(1970), Williams (2004), Nowacki (2008, 2012). A közösségi közlekedésben 1966-tól használnak 

számítógéppel támogatott rendszereket. Ezeket kezdetben csak forgalomfigyelésre, majd később már 

forgalomirányításra is használták Busverkehrssystem (1979), Felz und Uekermann (1988), Németh 

(1992). 

II. időszak (1981-1994) – digitális forradalom 

A 80-as évek elejétől kezdődő digitális forradalom hatására a számítástechnika fejlődése felgyorsult. 

A tranzisztorok, a processzor, a memória és a kapcsolódó hardver összetevők egyre olcsóbbá válása 

lehetővé tette az olcsóbb információfeldolgozást. Az új műszaki megoldások hatására mind a 

technológiai, mint az alkalmazásokhoz kapcsolódó kutatások és fejlesztések felgyorsultak. A 

fejlesztések mögött jellemzően két típusú indíttatás állt: közösségi motiváció (államok, EU) és 

„magán” jellegű motiváció (autógyárak, intézetek, üzemeltetők, stb.). 1986-tól sorra indultak az 

európai közös programok, melyek fókuszában a jármű alapú technológiák, a közlekedésbiztonság, a 

forgalmi menedzsment, az intelligens autópályák, a kommunikációs infrastruktúrák és az utazókat 

támogató információs rendszerek álltak Németh (1992), Lindenbach (2004), Williams (2004), 

Nowacki (2008, 2012). 

III. időszak (1994-2008) – információs technológia térhódítása 

1994-ben vezették be az ITS kifejezést, illetve ekkorra jutott el a műszaki fejlettség arra a szintre, ami 

lehetővé tette a különböző közlekedési alágazatok összekapcsolását, integrált alkalmazások 

fejlesztését. Az útmenti tájékoztatás tekintetében is előrelépést hozott a LED technológia széleskörű 

alkalmazása a VJT-kben. 

A navigációs alkalmazások (GPS alapú) fejlesztésében jelentős előrelépés, hogy 2000. május 1-jével 

eltörölték a jel zavarását. A GSM szabvány kialakítását követően, a kapcsolódó telematikai 

szolgáltatások fejlesztése az 1990-es évek második felétől egyre fokozódott, mivel a hálózat magas 

adatátviteli kapacitással rendelkezett, mely lehetővé tette a telemetriai adatok átvitelét. 

A 2000-es évekig a fejlesztések leginkább szigetszerűen működő megoldásokat eredményeztek. A 

telekommunikáció fejlődésével felmerült az igény, hogy a szigetszerűen alkalmazott, összetevőiben 

és funkcióiban erősen fregmentált megoldásokat integrált, működésében összehangolt, 

interoperábilis rendszerekkel váltsák ki. Ennek érdekében az EU 2001-től több programot is indított 

(MIP, TEMPO, EasyWay, stb.) Lindenbach (2004, 2011), Williams (2004), Nowacki (2012).  

IV. időszak (2008-2015) – az okostelefonok térhódítása 

Az okostelefonok és a nagy le- és feltöltési sebességet kínáló polgári célú mobil (celluláris) 

telefonhálózatok 2008 óta érhetőek el. Ettől kezdve a készülékek felépítésükben és működésükben 

is egyre integráltabbá váltak, sorra jelentek meg az újabb funkciók. A telefonok csatlakozva a 

járművek belső kommunikációs rendszereihez human-machine interface (HMI) jellegű berendezéssé 

válnak, támogatva a jármű és vezető közötti interakciót. Így a telefonokon keresztül valósul meg a 

jármű és a vezető közötti adatcsere, parancsbevitel, stb. Az innovatív megoldások (okostelefonok 

elterjedése és széleskörű felhasználása; új, könnyen fejleszthető felhasználói szoftverek megjelenése; 

olcsó, és megbízható szenzorok beépítése, stb.) forradalmasították az adatgyűjtést. Az új mobil 

kommunikációs hálózatok segítségével lehetőség van a készülékek által gyűjtött nagymennyiségű 

járműhöz és felhasználóhoz / utazóhoz kapcsolódó (pozíció és állapot) adatok olcsó és gyors 

továbbítására. Az okostelefon alkalmazások előnye, hogy alacsony költségszint mellett – ideális 
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körülmények között (kellő számú felhasználó – adatforrás) – hasonló vagy akár hatékonyabb 

tájékoztatást biztosítanak, mint a hagyományos, útmenti infrastruktúrán alapuló ITS alkalmazások. 

Okostelefonok előnyei: 

 alacsony ár, 

 könnyű kezelhetőség, nagyméretű színes képernyő, személyre szabott információk 

megjelenítése, 

 széles körű elérhetőség, 

 könnyű frissítési és szoftveres bővítési lehetőségek, 

 integrált kommunikációs megoldások kínálata. 

Okostelefonok lehetőségei, az alap telefonos szolgáltatáson kívül: 

 kétirányú forgalmi információszolgáltatás (pl. közösségi alkalmazások segítségével), 

 széleskörű adatgyűjtés (forgalommal együtt mozogva, eltérő források – pl. GPS, giroszkóp, 

stb. – felhasználásával), 

 egyszerű kapcsolódás a jármű saját rendszereihez – egyszerű adatkinyerés. 

V. időszak (2015-től) – kooperatív rendszerek elterjedése 

2015-től a technológiai és szabályozási akadályok fokozatos megszűnésével a felhasználók számára 

elérhetővé válnak a kooperatív (jármű-jármű – V2V, jármű-infrastruktúra – V2I vagy egyszerűbben 

V2X) intelligens közlekedési rendszerekkel (C-ITS) felszerelt gépjárművek. Az új technológiákat 

alkalmazó rendszerek – az észlelő és kommunikációs megoldások révén – a mobil és immobil 

infrastruktúra segítségével lehetővé teszik a folyamatos adatcserét a szolgáltatók és a haladó 

járművek között. A továbbított adatok vonatkozhatnak a járművek: 

 sebességére,  

 haladási irányaira,  

 aktuális pozícióira,  

 az aktuális helyszín közelben található forgalmi létesítményekre, más közlekedési módokhoz 

való hozzáférésre, stb.  

Az új szolgáltatások hatására javul a közlekedésbiztonság (az ütközés elkerülő / figyelmeztető 

funkciók hatására) és csökkennek a torlódások (a hatékonyabb forgalmi menedzsmenttel és a 

járművezetők döntéstámogatásával). Az innovatív megoldások közvetlenül nem csak a járműveket 

és járművezetőket érintik. A fejlett kommunikáció hatására a flottamenedzsment feladatok ellátása 

hatékonyabbá válik (költségek, forgalomszervezés, felhasználói elérhetőség, elégedettség, stb.).  

Szakértői várakozások alapján a C-ITS rendszerek felfutása 2018-2020-ra várható, ekkora már széria 

felszereltségként érhetőek el bizonyos C-ITS funkciók, minden új gépjárműben ASFINAG R&D 

(2012), Jandrisits (2013). 

Az ITS jövője, vízió 2025-re 

A jövőbeli megoldásoknak választ kell tudniuk nyújtani napjaink legfőbb társadalmi és közlekedési 

kihívásaira. A közlekedési problémák és a társadalmi kihívások összefüggenek. A problémákra olyan 

megoldásokat kell találni, mely segítségével (társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból) 

fenntartható közlekedési rendszert lehet létrehozni.  A közlekedési kihívások: 

 globalizáció, 

 népességnövekedés, 

 urbanizáció, 

 demográfiai változások (pl. öregedő társadalom) 

 korlátozott mértékben rendelkezésre álló erőforrások (természeti és humán erőforrások), 

 egyre növekvő környezetszennyezés, 

 mobilitás növekedése, torlódások térbeli és időbeli kiterjedésének növekedése, 

 eltérő műszaki kultúra és jelentősen diverzifikált rendszerek. 
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Mindezek alapján a közlekedéssel összefüggésben az egyes területekhez alábbi változások 

vizionálhatóak: 

 Járművek: 

Várható, hogy a 2010-es évtized végére a kereskedelmi forgalomban is megjelennek a 

járművezetői tevékenységeket nem igénylő ún. önműködő járművek. Ezek képesek a 

járművezető nélküli mozgásokra is (pl. ki- és beparkolásnál a kiszállást követően és a 

beszállást megelőzően, de akár a teljes utazás során is). A továbbfejlesztett HMI segítségével 

felismerik a járművezető szóbeli utasításait, így a járművezetés jelentősen egyszerűbbé és 

könnyebbé válik. Vizionálható, hogy hosszú távon a járművekkel történő közlekedéshez már 

vezetői engedélyre sem lesz szükség Krauth (2010).  

 Gépjárműhasználat: 

Az egyéni gépjárműhasználat a közúti forgalom mérséklése érdekében csökkeni fog, és 

elterjednek az egyszemélyes motorizált közlekedést biztosító alternatív meghajtású járművek 

(pl. Segway, SoloWheel, stb.). Az új városi közlekedési rendszerek és megoldások 

elterjedésével már nem az egyéni, hanem a közösségi közlekedés kerül az előtérbe. 

 Infrastruktúra: 

A járművekbe épített továbbfejlesztett HMI-k hatására már nem lesz szükség az útmenti 

jelzőtáblákra és forgalomirányító berendezésekre, így várható, hogy azok akár el is tűnnek az 

utakról. A minőségi és mennyiségi adatgyűjtést a burkolatba épített, valamint a járművekbe 

szerelt szenzorok fogják biztosítani. Az adatokat dedikált felhasználású kommunikációs 

hálózaton keresztül lehet majd továbbítani, mely szélessávú, nagy sebességű, kétirányú 

adatátvitelt biztosít a felhasználók között. 

 Adatgyűjtés, feldolgozás, felhasználás: 

Prognosztizálható a V2X kommunikáció széleskörű elterjedése és az okostelefonok egyre 

nagyobb arányú elterjedése. A V2X által egyre több szenzort építenek a járművekbe, míg az 

okostelefonok a felhasználókhoz rendelhetőek. Az ezek által gyűjtött adatok – az adatvédelmi 

szabályokat betartva – megosztásra kerülnek, így nagy mennyiségben állnak rendelkezésre 

forgalmi, út- és járműállapot adatok. Ezek lehetővé teszik nagyméretű közlekedési 

adatbázisok (BigData) és feldolgozási módszerek/algoritmusok kialakítását, melyek 

támogatják a központi útvonaltervezést és útvonal-irányítást ASFINAG (2010). A nagyméretű 

adatbázisok terjedését elősegítik az intelligens mobilitási és összekapcsolt társadalom 

elképzelések, melyek alapján az élet számos területéről, a felhasználók bevonásával gyűjtenek 

adatokat. Ezen adatok egyik felhasználási területe a közlekedés. 

 Forgalomirányítás és információszolgáltatás: 

A fejlesztések egyre inkább az integrációra és multimodális utazásokra (helyváltoztatási 

láncokra) helyezik a hangsúlyt. Az információmegjelenítés a személyi okos eszközökön 

keresztül valósul meg. A forgalomirányításnak és a felhasználók hatékony tájékoztatásának 

az alapját integrált adatbázisok jelentik, melyek biztosítják a forgalmi információszolgáltatást, 

támogatják a készpénz nélküli elektronikus díjfizetést, támogatást nyújtanak a 

felhasználóknak az összes közlekedési alágazatra vonatkozóan.  

A nagy mennyiségben rendelkezésre álló adatok hatására a forgalomirányítás igazodik az 

aktuális közlekedési igényekhez. Így a személy és áruszállítási megoldások mindenhol 

elérhető, biztonságos, megbízható, interoperábilis szolgáltatásokat tudnak kínálni a 

felhasználók számára, az igények és kapacitások hatékony összerendelésével. 
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Az ITS magyarországi története  

Hazánkban az 1980-as évek elején felmerül annak igénye, hogy az M1-M7-es autópálya budapesti 

szakaszán olyan számítógéppel vezérelt forgalomirányítást alkalmazzanak, mely a rendelkezésre álló 

„statikus” kapacitást „rugalmassá” teszi, megnövelve azt Huszák és Bihámi (1980).  

Az első hazai infrastruktúra alapú, gyorsforgalmi utak forgalomlebonyolódásának hatékonyságát 

növelő ITS megoldás 1988-ban létesült az M7-es autópálya bal pályaoldalán, az érdi emelkedő előtt. 

Ennek célja a hétvégi forgalmi torlódások megelőzése volt, sebességkorlátozást elrendelő 

piktogramok megjelenítésével. Az M0 autóútnak a gyorsforgalmi hálózatban betöltött szerepe és szűk 

keresztmetszete indokolta egy tanulmányterv készítését 1993-ban a probléma kezelésére, melyből 

egy átfogó forgalomszabályzó- és információs rendszer terve körvonalazódott ki. Ennek részbeli 

megvalósítása az 1999-ben átadott MARABU rendszer, mely forgalmi tájékoztatásra volt alkalmas 

az M0-ás autóúton. 1998-99 között építették ki a MAESTRO rendszert, mely monitoring, 

tájékoztatási és forgalom összehangolási lehetőségeket biztosított az M3-as autópálya egy rövid 

szakaszán és a kapcsolódó 3-as út Gödöllő környéki szakaszán. A rendszer a beérkező forgalmi és 

meteorológiai adatok alapján a diszpécser munkáját segítendő, javaslatot tett a VJT-ken 

megjelenítendő jelzésképekre és szövegekre (ezen rendszereket a 2000-es évek végén lecserélték, 

helyettük újakat helyeztek üzembe) Lindenbach (2000), MÁV és KTI (2002).  

A 2000-es évek elején az EU által támogatott programok újabb lendületet adtak az ITS fejlesztéséhez. 

Ezek részben a gyorsforgalmi úthálózatot, részben a városi hálózatot érintették.  

A CONNECT projekt keretében (2004-2009 között) számos fejlesztés történt Lindenbach (2011), 

Laborczi és Gordos (2009): 

 2005-ben az M7 autópálya felújításával megkezdődött az autópályák és autóutak komplex 

üzemi hírközlő rendszer kiépítése, valamint a teljes gyorsforgalmi hálózatot lefedő 

központosított, hierarchikusan felépített integrált felügyeleti és irányítási központ kialakítása, 

mely a teljes projekt időszakát lefedi. A fejlesztések magukban foglalják a nagy sávszélességű 

hírközlési gerinchálózat kiépítését és a telepített útmenti berendezések fejlesztését (adatgyűjtő 

és információmegjelenítő eszközök). 

 2006-tól a budapesti és az autópálya forgalomirányító központ között a hatékony 

forgalomlebonyolódás érdekében folyamatos adatcsere valósul meg. 

 2007-ben együttműködést alakítanak ki az osztrák és szlovák partnerekkel a határon átnyúló 

forgalmi menedzsment érdekében. 

 2007-től kezdődően, DATEX alapú adatcsere valósul meg a forgalomirányító központok 

között a fejlesztéseknek köszönhetően. 

 A járművön belüli információs és navigációs rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódóan 2008-

tól érhető el hazánkban is a PDA/PNA navigációs szoftverekhez kapcsolódó dinamikus 

információszolgáltatás az RDS-TMC. 

 A mobil adatgyűjtési technológiák fejlesztésével 2009-től érhető el hazánkban az FCD alapú 

forgalmi információszolgáltatás. 

A fejlesztések folytatását biztosította a 2007-2013-ig tartó szintén EU által támogatott EasyWay 

projekt. A projekt segítségével folytatható volt a korábban megkezdett munka a közúthálózat ITS 

alkalmazásainak területén, mely hozzájárult a hatékony, biztonságos, környezet- és felhasználóbarát 

hálózat-üzemeltetéshez. A program teljes időszaka alatt, tématerületként az alábbi fejlesztések 

valósultak meg:  

 Adatgyűjtés: 

o A meglévő forgalmi adatgyűjtő és adatfeldolgozó infrastruktúra fejlesztése (új 

mérőberendezések telepítése, és a korábbi mérőhálózat felújítása). 

o Üzemi hírközlő rendszerek fejlesztése, újabb adatgyűjtő és információmegjelenítő 

berendezések telepítése. 
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 Adatfeldolgozás: 

o Forgalomirányító központok fejlesztése, eljutási időket mérő és erről információt 

biztosító rendszerek kialakítása. 

o „Adatportál” kialakítása az információszolgáltatás és információkezelés érdekében, a 

jövőbeli szolgáltatások kialakításához. 

 Információ felhasználás: 

o M1-es autópálya parkolás-irányító rendszer kiépítése (2010). 

o Határokon átnyúló forgalmi menedzsment kialakítása a szomszédos partnerekkel 

(Horvátország, Szlovénia, Ausztria). 

o Valósidejű eljutási idők megjelenítése az M0-áson és a főbb budapesti bevezető 

gyorsforgalmi útszakaszokon. 

o Internet alapú tájékoztatás fejlesztése. 

o Teherszállítási információs szolgáltatások kiépítése, veszélyes / túlsúlyos / túlméretes 

áruk forgalmi menedzsmentje (Budapest és országos megoldások). 

A 2013-2015 közötti időszak fejlesztéseihez az európai CROCODILE projekt nyújt támogatást, mely 

együttműködést létesít a minisztériumok, az úthálózat-üzemeltetők, és az információs 

szolgáltatásokat nyújtó rendszer-szolgáltatók között. A projekt középpontjában az integrált, 

interoperábilis megvalósítások, ill. a végfelhasználóknak/ közlekedőknek nyújtott szolgáltatások 

állnak, a közúti közlekedésre koncentrálódva. A projekt keretében az alábbi hazai célok elérése 

várható: 

 Adatgyűjtés: 

o A meglévő forgalmi adatgyűjtő és adatfeldolgozó infrastruktúra fejlesztése (új 

mérőberendezések telepítése, és a korábbi mérőhálózat felújítása). 

o DATEX-alapú információ csere platform továbbfejlesztése - Nemzeti DATEX II 

“csomópont” létrehozása az automatikus adatcsere megvalósítása érdekében a határon 

átnyúló korridorokon. 

o Nyílt, szabványos adatkommunikáció feltételeinek megteremtése és a rendelkezésre álló 

adatok hozzáférhetőségének biztosítása. 

o Adatbázisok összekapcsolása, valamint a DATEX II szabványoknak megfelelő adatcsere 

interfészek megtervezése és kifejlesztése. 

 Adatfeldolgozás: 

o Forgalomterelések Dinamikus Adatbázisának létrehozása. 

o Multimodális információ-feldolgozó platform kialakítása a TMC szolgáltatás 

üzemeltetéséhez. 

 Információ felhasználás: 

o Állami üzemeltetésű TMC szolgáltatás megvalósítása valósidejű közlekedési információ 

biztosítására beleértve a multimodális javaslatokat is - VOLÁN Egyesüléssel és a 

Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve. 

o M1 parkolás-irányítási rendszer bővítése (beleértve a szomszédos országokban 

rendelkezésre álló szabad parkolóhelyekre vonatkozó adatcserét is). 

o Internet alapú integrált közlekedési információs szolgáltatás megvalósítása. 

Az útüzemeltetés és az úthasználói tájékoztatás hatékonyságának növelése érdekében 1998-ban indult 

az ÚTMET projekt, mely az országos közúthálózaton telepített útmeteorológiai állomások 

hálózatából áll, és az azokból származó adatok központi feldolgozását jelentette. 2000 és 2002 között 

építették ki az ÚTMET rendszert, mely forgalomszámlálást és „kvázi-online” hozzáférést biztosít a 

forgalmi adatokhoz GSM adatátvitel segítségével MÁV és KTI (2002). 
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A közösségi közlekedésben a BKV 1993-ban vezette be az automatikus vonali megfigyelő rendszert 

(AVM). Feladata a járművek pozíciójának automatikus meghatározása és a járművezetővel valamint 

az utastérrel való kommunikáció biztosítása volt. Ez egy döntéstámogató rendszer volt, melyet 

közvetlen irányításra és beavatkozásra nem lehetett használni. Felszerelése nem terjedt ki minden 

járműre. 1998-ban került bevezetésre a már meglévő AVM rendszer mellé a diszpécser irányító 

rendszer (DIR). Ez funkcionalitásban megegyezett az AVM-el, azonban olcsóbb üzemeltetési 

költségek mellett biztosította a hang és adatfogamat a járművek és a forgalomirányító központ között. 

A vállalat 2014-ben vezette be a forgalmi utastájékoztatási rendszert (FUTÁR), mely egy 

informatikai rendszerben biztosítja a közösségi közlekedés ellátáshoz szükséges alapfolyamatokat: 

forgalomirányítás, utastájékoztatás, adat- és beszédkommunikáció valamint teljesítmény-elszámolás 

Berger és Gelencsér (2011). 

Hazánkban eredetileg a Fővárosi Tanács számára, 1990-re készült el az első számítógéppel 

támogatott digitális térképi alkalmazás. Ennek célja a forgalomtechnikai eszközök és úttartozékok 

térképi alapú nyilvántartása volt. A fejlesztésben kiemelt szerepe volt a Topolisz Kft.-t létrehozó 

szakembereknek. A rendszer alapját Budapest 1:1000 léptékű tömbhatáros, sztereografikus 

térképének digitalizált változata képezte, mely tartalmazta Budapest összes postai címét és 

útkereszteződését. A megoldás korszakalkotó volt, mivel a fejlesztők olyan eljárást dolgoztak ki az 

adatfeldolgozáshoz, mely évekkel megelőzte a nagy multinacionális cégek által létrehozott 

szabványokat, és annál pontosabb lehatárolást tett lehetővé. Ezen rendszerből a dinamikus 

adatkezelés és a több felhasználós üzemmód kialakításával valamint az információmegjelenítés 

továbbfejlesztésével alakították ki a Közlekedési Adatnyilvántartó Alaprendszert (KANYAR) 1991-

ben Gábor és Siegler (1993), Siegler et al. (1994, 1996). 

A felvett adatokat kiegészítették olyan információkkal, melyeknek kiemelt jelentősége van a 

turisztikában, a városigazgatásban, illetve a lakossági szolgáltatásokban. A tömbhatáros térképre a 

budapesti közösségi közlekedési hálózatot is ráillesztették, így a kialakított térképi rendszer már a 

szakrendszeri felhasználókon kívül mások számára is értékes információforrássá vált. A rendkívül 

részletes – házszám pontosságú – adatbázis és a hálózati valamint menetrendi adatok ismeretében 

lehetővé vált az időszaktól függő útvonaltervezés, mely az egyéni közlekedés mellett a közösségi 

közlekedést használókra is kiterjedt. A személyi számítógépek megjelenésével a város számos 

pontján telepítettek olyan terminálokat, melyek segítségével az útvonaltervezés és az 

információszerzés lehetővé vált. A TOPCITY névre keresztelt rendszer Európában – megjelenésének 

idején – egyedülálló volt, melyet az internet széleskörű elterjedéséig, egészen a 2000-es évekig egyedi 

személyi számítógépeken használták számos utazási irodában és a közlekedők számára elérhető volt 

a főbb turisztikai pontokon érintőképernyős kioszkok formájában. (InfoTouch) Gábor és Siegler 

(1993), Siegler et al. (1994, 1996). 

A navigációs szolgáltatások fejlődésének a 2000-es évek elején jelentős lendületet adott a GPS 

korlátozásának feloldása. A világon elsők között hazánkban végeztek olyan felmérést, mely során a 

térképekhez a georeferálást elvégezték, így kialakítva a műholdas navigációhoz használható GPS 

pontos térképet. A személyi navigációs rendszerek elterjedésével 2005-ben mutatta be a Nav N Go 

cég (mai nevén NNG Kft) az első PDA/PNA alapú navigációs szoftverét, az IGo-t, mely a magyar 

adatokra épült. 

A Topolisz Kft. a nagy multinacionális cégeket megelőzően 2003-ban kialakította webes felületre 

tervezett útvonaltervező rendszerét (www.utvonalterv.hu), mely az alágazatok kombinálásával, és - 

egy későbbi fejlesztés kapcsán - a TMC-ből származó aktuális forgalmi információk felhasználásával 

képes a felhasználók számára optimális útvonal ajánlására. Többek között ez a rendszer volt az alapja 

a sokak által használt BKV útvonaltervezőnek is Siegler (2010). A Topolisz Kft. 2009-ben indította 

el a gyalogos útvonaltervező alkalmazását, mely lehetőséget kínál az eltérő igényekkel és mobilitási 

fokkal rendelkező gyalogosok számára a preferenciájuknak megfelelő gyalogút tervezésre, a 

közösségi közlekedés keretei mellett. 

http://www.utvonalterv.hu/
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Az áruszállítással foglalkozó vállalatok fuvarszervezési feladatainak megkönnyítéséhez szintén a 

Topolisz Kft. 2010-ben az utvonalterv.hu -ra épülve elindította a fuvarozók, futárok és logisztikai 

vállalkozások számára készült FUVATERV szolgáltatást. Az alkalmazás tetszőleges számú cím 

bejárásához biztosít optimális útvonalat. A járműflotta menedzsmenthez 2012-től a LOGITERV 

alkalmazás nyújt segítséget, mely képes egyszerre koordinálni több járműből álló flottát, figyelembe 

véve a bejárandó útvonalat, a szállítandó áruk/személyek jellemzőit, a szállítás teljesítésének 

időpontját és a be- és kipakolási időket. 

Magyarországon a tehergépjárművek megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszere a HU-

GO 2013-ban indult. Ugyan ebben az évben Budapesten a taxi-szolgáltatásra vonatkozóan új rendelet 

lépett életbe, melyhez kapcsolódóan a társaságoknak biztosítaniuk kell a csendes címkiadást. Ennek 

érdekében a Topolisz Kft. kifejlesztette azt az alkalmazást, mely segítségével a GPS alapon 

nyomkövetett járművek közül egy beérkező rendeléshez az időben legközelebb található jármű 

rendelhető. A megoldást számos taxis vállalat használja. 

 

1.3. A kutatási téma aktualitása, célkitűzések, lehatárolások 

A kutatási téma aktualitása 

Számos – eltérő műszaki és technológiai fejlettséget képviselő – ITS rendszer és kapcsolódó 

szolgáltatás működik. A rendszerek céljai, felépítésük és szolgáltatásaik eltérőek, és többnyire 

szigetszerűen működnek. Mindeközben az intelligens közlekedési rendszereket felhasználók köre 

egyre bővül, ezért az integráció szerepe felértékelődik, így interoperábilis (országhatárokon átívelő) 

intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások kiépítése szükséges. 

Az integrációs folyamat során azonos platformra, azonos működési jellemzőkkel rendelkező 

rendszerbe szervezik az alrendszereket. Az integráció célja a különálló rendszerek logikai és fizikai 

egyesítése. 

Az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások köre folyamatosan bővül. Újabb 

szolgáltatások jelennek meg, melyek a közlekedés minden résztvevőjénél (felhasználók és 

szolgáltatók) fokozzák az információk iránti igényeket. Ezzel párhuzamosan az adatgyűjtési 

módszerek és az elérhető technológiák fejlődnek, melyek következtében a közlekedési 

alapfolyamatról és a felhasználókról számos információ gyűjthető. Sok esetben ez az 

információmennyiség jóval nagyobb, mint amit a rendelkezésre álló berendezésekkel fel lehet 

dolgozni. Az adatok gyűjtésével nagyméretű adatbázisok hozhatók létre, ún. „BigData” melyek 

elemzésével a közlekedési rendszer erőforrás-hatékonysága növelhető. Az adatbázisok felépítése, az 

adattárházak, adatportálok kialakításának témája napjaink egyik kiemelt jelentőségű feladata, melyre 

több európai kezdeményezés és megközelítés létezik. 

Az 1990-es évek közepétől felmerült a kérdés, hogy az önálló fejlesztések helyett célszerűbb lenne a 

rendszerek összekapcsolásával kialakítani az adatbázisokat, így csökkentve a telepítési és 

üzemeltetési költségeket. Ezen integrált rendszerek lehetővé teszik a több területről származó adatok 

együttes kezelését, így biztosítható a teljes közlekedési rendszert átfogó közlekedésmenedzsment 

Boltze et al. (2005), Hasberg (2001), Allekotte et al. (2003), Sandrock and Riegelhuth (2014), Monigl 

(2001). 

A szervezetek a funkciókhoz kapcsolódva jelentős mennyiségű információt kezelnek. Ezek nagy 

részét az a szervezet használja fel, aki kezeli (maga az adatbirtokos); csak elenyésző részét 

továbbítják a közlekedési rendszer hatékonyságának növelése érdekében (pl. felhasználói és 

üzemeltetői célokat szem előtt tartott hatékonyabb forgalomlebonyolódás és útüzemeltetés), 

miközben gyakran a többi szervezet részéről is valós igény tapasztalható az adatok iránt. Így az 

adatokat szinte kizárólag csak a saját működési területeiken használják fel. Ennek 

következtében az információ-felhasználásban kihasználatlan erőforrások rejlenek. 
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Az adatok szűrésével, előfeldolgozásával és megosztásával összetett szerkezetű adatbázisok 

hozhatóak létre. Így a szervezetek erőforrásokat megtakarítva juthatnak olyan adatokhoz, melyeket 

saját területükön felhasználva mind az üzemeltetői, mind az egyéni utazói szempontokat figyelembe 

véve kedvezőbbé tudják tenni a forgalomszervezést és a forgalomlebonyolódást.  

Az adatgyűjtés során az alkalmazások nagy mennyiségben gyűjtenek forgalmi, környezeti és 

felhasználói adatokat. Gyakran ugyanazokat az adatokat az eltérő rendszerek egymástól 

független módszerekkel mérik, miközben elegendő lenne egy is, ha a rendszerek egymással 

összeköttetésben lennének, megosztanák az adatokat. 

Az adatok elkülönült kezelésének negatív hatásai: 

 Adatintegritási problémák. 

 Adatgyűjtés magas költsége (minden új rendszerhez új adatgyűjtő elemeket kell telepíteni). 

 A rendelkezésre álló hagyományos és valósidejű adatok nem kerülnek feldolgozásra, az 

információ értéke így csökken. 

 Nem érvényesül az „adok-kapok” elv, mely alapján az adatok megosztása a partnernek jóval több 

hasznot hoz, mint amennyi ráfordítást az adat megosztása jelent. 

 Lassú adatcsere a manuális végrehajtás miatt (ami az emberi feldolgozás miatt hibákkal terhelt 

is lehet), továbbá az off-line adatok további felhasználása nem vagy csak részben megoldható. 

 Megalapozatlan – és emiatt gyakran nem a legmegfelelőbb – üzemeltetői és felhasználói 

döntések a megfelelő mennyiségű, minőségű és feldolgozottsági fokú adatok hiányában. 

Az információk (vagy ezek egy részének) megosztásával kiküszöbölhető újabb adatgyűjtő 

rendszerek telepítése, elegendő, ha a megosztásban résztvevők az informatikai rendszerüket fejlesztik 

az adatkapcsolatot megvalósító interfészekkel. Mivel a közlekedésben a (közel) valósidejű 

információk jelentős értéket képviselnek, így azok felhasználása szignifikánsan hozzájárul a teljes 

közlekedési rendszer (felhasználói és üzemeltetői szempontból) hatékony működéséhez.  

Az ITS alkalmazások segítségével a közlekedési jellemzők befolyásolása három oldalon valósítható 

meg – napjainkban már egyre inkább a személyre szabott megoldások segítségével:  

 keresleti oldal: soft befolyásolás, információszolgáltatás (beavatkozás a felhasználói oldalon 

valósul meg a tájékoztatás és döntésbefolyásolás által), 

 kínálati oldal: hard befolyásolás, forgalomszabályozás (közlekedési alaprendszer és az 

alapfolyamatok működésének befolyásolása, az infrastruktúra oldalán végrehajtott 

beavatkozásokkal), 

 kereslet és kínálat összerendelése közben: multimodális utazási és szállítási láncok képzése, a 

közlekedési módváltás megvalósításának támogatása (felhasználói tájékoztatás és infrastruktúra 

alapú beavatkozások együttesen, „egyénre szabva”). 

Az információk megosztását és felhasználását az Európai Unió is célul tűzte ki. Az „ITS Direktíva” 

kiemelt intézkedésekként fogalmazta meg, hogy az útfelhasználókat érintő forgalmi – különösen a 

közlekedésbiztonsági vonatkozású – információkat országhatárokon átívelően, interoperábilis 

eszközök felhasználásával kell megosztani, és ezekhez a hozzáférést / hozzáférhetőséget biztosítani 

kell ITS Direktíva (2010), 885/2013/EU, 886/2013/EU, C(2014) 9672. Az információk 

megosztásával az integráció fokozható – a forgalmi tájékoztatás értékláncába tartozó érdekelt felek 

együttműködésének előmozdításával –, így erősítve a gazdaság versenyképességét. 

A közlekedési kihívások megoldása integrált közlekedéspolitikai megközelítést igényel. Ez a teljes 

közlekedési rendszer működésének optimalizálását jelenti minden szinten (felhasználó, üzemeltető, 

stb.), horizontális (működési terület, alágazatok közötti kapcsolódás) és vertikális (ágazaton belül, az 

azonos irányítás alá tartozó egységeken) irányban is. Magában foglalja az intézkedéseket és 

megvalósítási eszközöket, amelyek hatásmechanizmusa, ok-okozati összefüggésrendszere 

kapcsolódik a különböző térbeli és felelősségi szintekhez valamint időhorizonthoz. Annak érdekében, 
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hogy ez megvalósulhasson szükséges a támogató informatikai rendszerek integrációja is. Ennek során 

működés szempontjából kerülnek összekapcsolásra az alapfolyamatot irányító / támogató rendszerek, 

és kialakítástól függően megosztottan vagy kölcsönös információátadással dolgoznak. Az integráció 

alapja a rendelkezésre álló adatok megosztása, majd ennek további közös felhasználása, előre 

meghatározott, közösen kialakított szabályok és eljárások segítségével. 

Kutatási célkitűzések 

Kutatásommal a vízióban megfogalmazott, – az integráció irányába mutató, az üzemi és 

felhasználói hatékonyságnövelést (erőforrások racionális és a mindenkori közlekedési igényekhez 

illeszkedő felhasználását) megvalósító – fejlődéshez kívánok hozzájárulni nemzetközi és elsősorban 

hazai szinten.  

Célul tűztem ki, hogy a közúti közlekedésben is előmozdítsam azt a fajta telematikai integrációt, 

mely a vasúti és légi közlekedésben évtizedekkel ezelőtt bekövetkezett. Célom, hogy a közlekedés 

szereplői számára biztosított legyen az információkhoz való hozzáférhetőség, annak érdekében, hogy 

a forgalomlebonyolódás hatékonysága üzemi és felhasználói szempontból is növekedjen. A közúti 

alágazatot lényegesen több – különböző méretű és feladatkörrel rendelkező – szereplő alkotja. Emiatt 

az alágazat komplexebb, ugyanis a több szereplő között jóval több a kapcsolat. Így az integráció a 

többi alágazattól eltérő megvalósítási módot igényel (intenzívebb szabványosítás; jelentős állami – 

esetleg EU szintű – beavatkozás az iparág szereplőinél; nemzeti adatbázisok kiépítése és 

összekapcsolása; jogi, adatvédelmi és hozzáférési kérdések kezelést, stb.). 

Az információk integrált kezeléséhez célul tűztem ki az információrendszerre épülő egységes keret 

kialakítását. Az információs rendszer célja, a közúti közlekedésben elérhető információk széleskörű 

és szisztematikus kezelése, értéknövelt információk előállítása, ezek megosztása és eljuttatása a 

közlekedés szereplőihez. Így támogatva a felhasználói és üzemeltetői szempontból hatékony, az 

aktuális igényekhez jobban illeszkedő forgalomszervezést és forgalomlebonyolódást. 

A közlekedési alapkutatás célja az integrált közúti közlekedési információrendszer modelljének 

kialakítása (2. és 3. fejezet). Ezek alapján rendezett struktúra létrehozása a különböző felhasználóktól 

(egyéni felhasználók és szervezetek) származó információk tárolásához és kezeléséhez. Arra 

kerestem a választ, hogy 

 milyen összefüggések vannak az információs rendszer összetevői között? 

 a kezelt információk az adatgazdán1 kívül még hol hasznosulnak, vagy potenciálisan hol 

hasznosíthatók? 

 mely szereplők között valósul meg információcsere, az mire vonatkozik, és a kapcsolatok 

milyen jellemzőkkel bírnak? 

Az alkalmazott közlekedési kutatások során célom, hogy az információrendszer modellre alapozva 

a nagy potenciállal és aktualitással rendelkező területeken feltárjam a működési jellemzők 

befolyásolási lehetőségeit. Ezek a területek összhangban állnak az ITS rendszerek céljaival: 

biztonság, forgalmi hatékonyság, kényelem, környezetvédelem. A kutatási rész-területekre 

vonatkozóan az alábbi kérdésekre kerestem választ:  

 Milyen szempontok alapján csoportosíthatóak a parkolási megoldások, ezek milyen 

jellemzőkkel bírnak? A parkolásmenedzsment rendszerek milyen funkciókat teljesítenek? 

Működés szempontjából milyen jellemzőik vannak? Az információk hogyan befolyásolják a 

működési jellemzőket? Kialakítható-e olyan megoldás, mely képes a parkolást a teljes 

forgalmi menedzsmentbe illeszteni a kereslet-kínálat összehangolásával oly módon, hogy 

figyelembe veszi az egyéni preferenciákat is? A megoldás célja, hogy a 

személyközlekedésben támogassa a multimodális utazási láncok, míg az áruszállításban az 

                                                 
1 Adatgazda: adattulajdonos, aki egy-egy adat gyűjtésében és feldolgozásában elsődlegesen vesz részt. 



18 

intermodális szállítási láncok kialakítását a közlekedési módváltásról szóló információk 

biztosításával. (4. fejezet) 

 Milyen hatással van a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó időszakos előzési tilalom a 

forgalomlebonyolódásra és a járművezetőkre? Milyen járművezetői és üzemeltetői 

tapasztalatai vannak a korlátozásnak? Forgalmi szempontból mennyire hatékony a 

szabályozás? Milyen forgalmi hatása lenne a mindenkori forgalmi jellemzőkhöz igazodó 

forgalomszabályozás (dinamikus korlátozás) bevezetésének? Hogyan mérhető a jelenlegi és 

tervezett szabályozás hatékonysága? (5. fejezet) 

 A közösségi közlekedési szolgáltatók által alkalmazott informatikai rendszerből milyen 

adatok nyerhetők, melyek segítségével elemezhető a forgalomlebonyolódás? Az adatok 

milyen fizikai folyamatokat jelentenek? Milyen tényezők és hogyan befolyásolják a közösségi 

közlekedés menetrendszerűségét? Ezen belül a megállóhelyi tartózkodási idők hogyan 

becsülhetőek a főbb befolyásoló tényezők figyelembe vételével? (6. fejezet) 

Célom, hogy a kérdések megválaszolása során: 

 a közlekedési alapkutatáshoz tartozó információrendszeri modell alapján meghatározzam 

a szükséges bemenő adatokat, 

 azonosítsam, hogy mely szervezet, mely funkciójához kapcsolódóan érhető el. 

Tématerület lehatárolása és a kutatási módszerek 

Bár a kutatás során a közúti közlekedésre fókuszáltam, mégis szem előtt tartottam a közlekedési 

rendszer komplexitását, figyelembe véve az egyes alágazati kapcsolódási lehetőségeket is. Ez a 

megközelítés különösen fontos a multimodális áru- és személyszállítási láncok szervezése és 

működtetése tekintetében. Munkám során tekintetbe vettem az üzemeltetők és az egyéni felhasználók 

közlekedéssel szemben támasztott igényeit is. 

Részben közlekedési alapkutatást (2. és 3. fejezet; 1. tézis) (megalapozó, a közlekedési rendszert 

rendszerszemléleti megközelítésben vizsgáló, az igények és megoldási lehetőségek elemzését 

figyelembe vevő), részben közlekedési alkalmazott kutatást végeztem, a tanszékre jellemző rendszer- 

és folyamatelemzési szemléletet alkalmazva (4., 5. és 6. fejezet, 2-4-ig tézis). 

A modellalkotás során mind az információs rendszert2 mind az információrendszert3 elemeztem 

felépítés és működés szempontjából, hogy azonosítsam az alkotóelemeket, a bennük lezajló 

folyamatokat és az ezekhez tartozó információkat. A modell kialakítása során figyelembe vettem a 

rendszerek statikus (felépítés) és dinamikus (működés) struktúráját is. Az időtálló eredmények 

érdekében információrendszer alapú megközelítést alkalmaztam. Ennek során részleteiben nem 

foglalkoztam az információs rendszereket alkotó gépi komponensekkel és az ezeken belül 

megvalósuló folyamatokkal – mivel ezek megoldása jelentősen függ a mindenkori műszaki fejlettség 

állapotától. Így megállapításaim az információrendszerre korlátozódnak. Az információszerkezet 

modellezése feltételezi a közúti közlekedési rendszer (szerkezetének és működésének) a modellezését 

is, ugyanis az adatok az összetevőket és a folyamatokat képezik le. 

A következő kutatási módszereket alkalmaztam: 

 adatmodell készítés, 

 halmazelméleti megközelítés, csoportképzés, 

                                                 
2 Információs rendszer: Az információs rendszer a szervezet része (alrendszere), mely eljárásokat biztosít információk 

létrehozásához, rögzítésére, feldolgozására és elérhetővé tételére; a szervezethez, vagy annak egy részéhez kapcsolódik; 

segíti a szervezet céljainak elérését. Az információs rendszer a szervezetek reprezentációja, amely a szervezet 

különböző szintjein lévő elemeit látja el információkkal a szervezet állapotáról. 
3 Információrendszer: az információkat hordozó tárolt adatok strukturált rendszere, meghatározott szempontok alapján 

felépített és rendszerezett információk halmaza. Része az információs rendszernek. 
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 lineáris algebra,  

 algoritmus kidolgozás, 

 regresszió számítás, 

 internetes kérdőíves kikérdezések, 

 adatbányászati módszerek (regresszió, szegmentálás, klaszterezés, idősorelemzés), 

 adatbázis kezelés, különös tekintettel a térben és időben különböző helyen keletkezett, 

különböző típusú adatok egyesítése. 

A részterületek kutatása során kiemelt hangsúlyt fektettem az információtartalom alapján az 

adatrögzítés és a fizikai folyamatok jellemzőinek feltárására. Jelentős kihívást jelentett a többféle 

forrásból származó, heterogén (minőségi és mennyiségi paraméterek tekintetében is eltérő) adatok 

együttes felhasználása és a kapcsolatok azonosítása.  

A közlekedési alkalmazott kutatás során a teljes közúti közlekedési rendszert a közlekedés- és 

forgalomlebonyolódás tulajdonságai alapján felbontottam alrendszerekre és csoportosítottam azokat 

(1.2-es ábra). Az ábrán csak azokat a szervezési formákat tüntettem fel, ahol a közlekedésben 

résztvevő szereplők esetén közvetlen, járművel történő helyváltoztatás valósul meg. 

 
1.2-es ábra: A közúti közlekedési alrendszerek csoportosítása 

Az ábrán megjelöltem azokat a területeket, melyeket vizsgálva meghatároztam az egyes téziseket. Az 

egyes témák a mozgó ás állóforgalommal kapcsolatos forgalomlebonyolódási kérdéseket elemzik. 

Az adott tézishez tartozó vizsgálat alapját képező területeket vastag vörös vonalakkal kötöttem össze: 

 A motorizált egyéni személyközlekedés illesztési felületei, és a parkolásmenedzsment a teljes 

közúti közlekedésben, melybe az áruszállítást végző járművek is beletartoznak (járműtárolás, 

parkolás, multimodális utazási láncok, kötelező pihenőidő eltöltése, parkolóhely-foglalás, 

stb.) (5. fejezet, 2. tézis). 

 A tehergépjármű-közlekedés forgalomlebonyolódása a haladó forgalom tekintetében  

(6. fejezet, 3. tézis). 

 A közösségi közlekedés forgalomlebonyolódása a megállóhelyi tartózkodás tekintetében  

(7. fejezet, 4. tézis).  
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1.4. Közlekedési információs rendszerek integrációjának alapjai 

Az információs rendszerek mind felépítés, mind működés szempontjából egyre integráltabbakká és 

automatikus működésűvé válnak. Egyre kevesebb emberi közreműködést igényelnek, az emberi 

döntéseket részben gépi algoritmusokkal helyettesítik. 

Az integrációt motiváló tényezők: 

 Lehetőségek: 

o A közlekedésszervezési, -irányítási és -üzemeltetési folyamatok és a mögöttes döntések 

komplexitása folyamatosan növekszik. A hatékony intézkedésekhez nagy mennyiségben 

szükségesek szervezeten kívüli közlekedési adatok, melyek sok esetben más szervezetnél 

megtalálhatóak.  

o Számos, elkülönült adatbázis található az eltérő szervezettípusoknál. Az elszigetelt 

működés miatt ugyanarra a tárgyra, személyre, folyamatra vonatkozó adatokat akár 

többször is, esetleg különböző módszerekkel rögzítenek. Ez többlet erőforrást is igényel, és 

magában hordozza az inkozisztencia veszélyét is.  

 Igények: 

o Felhasználói és üzemeltetői oldalról jelentkező forgalmi, beavatkozási, szabályozási, stb. 

igények sok esetben nem csak egy-egy, hanem egyszerre több szervezetet érintenek. (Pl. 

multimodális útvonaltervezés – közútkezelő és közösségi közlekedési szolgáltatók.) 

o A vész- és zavarhelyzetek kezelése rendszerint több szervezet közötti összehangolt 

munkavégzést igényel, jelentős adat- és kommunikációs-igény mellett. (Pl. baleset eCall 

hívás – a Rendőrség valamint a közútkezelők részvétele.) 

Az integrációs feladatok elvégzése több síkon történik: 

 Jogi / gazdasági sík: az integrációs célokat és a megvalósítást szolgáló (a műszaki folyamatok 

kialakításától) független külső keretrendszer, mely biztosítja a jogi szabályozásnak megfelelő 

törvényes működést és működtetést. Bár nem műszaki megközelítést használ, az integrációs 

törekvések egyik legfontosabb eleme. 

 Fogalmi sík: célok és feladatok megfogalmazása, lehatárolások. (Stratégiai tervezés) 

 Logikai sík: a célok elérését szolgáló feladatok és a fizikai folyamatok (tevékenységek, 

feladatok) leírása, folyamatokhoz kapcsolódó műszaki és szervezeti ráfordítások 

meghatározása (milyen személyi és gépi állománnyal). (Taktikai és operatív tervezés) 

 Fizikai sík: fejlesztésekhez kapcsolódó műszaki feladatok megvalósítása, IT oldalú 

tevékenységek összessége. (Operatív intézkedések) 

A jogi akadályok elhárítását és az adatcserét biztosító jogi háttér kialakítását követően az adatok 

megosztásának megvalósítása következik fogalmi, logikai és fizikai síkon. Az 1.2-es táblázat 

tartalmazza az integrációs fokozatokat, és a különböző síkokon keletkező feladatokat, 

tevékenységeket. A dobozok függőleges kiterjedése a logikai függőséget szemlélteti. A leírt lépések 

szervezetenként és megoldásonként különbözhetnek, egyes lépcsőfokok elhagyhatóak, 

összevonhatóak, azonban a fejlesztések során a lépések sorrendje nem felcserélhető. 

Az integrációs fokozatok megvalósításának időigényét a fejlesztések horizontális és vertikális 

kiterjedése, az előkészítési fázisban elvégzett munkák és az ütemezés jelentősen befolyásolják. A 

feladatok összetettségétől és az elérni kívánt céloktól függően jellemzően legalább 3-6 hónapra, de a 

teljes folyamat befejezéséhez és a teljes rendszer valamint adatintegráció megvalósulásához évekre 

esetleg évtizedekre is szükség lehet. 
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1.2-es táblázat: Integrációs fokozatok 
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meghatározása 

adatok automatikus 

megosztása 
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közös használatú adatbázisok 

használatára (felelősségek, 
hozzáférési jogok, minőségi és 

mennyiségi paraméterek, stb.) és a 

közös adatokból kialakított 
harmadik fél számára biztosított 

szolgáltatásokra vonatkozó jogi 

szabályozás kialakítása; 
finanszírozási (üzleti) modell 

kidolgozása 

közös adatbázisok 
kiépítésére és az 

üzemeltetésre vonatkozó 

műszaki és szervezeti 
igények feltárása 

informatikai hálózat és a 
szervezeti felépítés vizsgálata 

(műszaki és szervezeti feltételek 

rendelkezésre állásának 
elemzése) 

műszaki és rendszer-
kompatibilitási 

ellenőrzések (valósidejű 

adatmegosztás 
megvalósíthatósága) 

szervezetek közötti és 

szervezeteken belüli 
műszaki és humán 

feladatok meghatározása 

informatikai fejlesztések 
meghatározása 

informatikai fejlesztések 

megvalósítása 
(interfészek, kapcsolatok 

kialakítása), 

közös fejlesztések és 

feladatok (felelősségi 

körök, adatminőség, stb.) 
meghatározása a közös 

adatbázis-használat 

megvalósítása érdekében 

adatbázis-szerkezetek és 

hozzáférési jogosultságok 

meghatározása 

közös adatbázis-szerkezet 
kialakítása 

adatgyűjtésre, feldolgozásra, 

megosztásra vonatkozó 
módszerek és feladatok 

meghatározása, felelősségek és 

hozzáférési jogosultságok 
kiosztása 

közös adatbázis-használat jogi és 

gazdasági felügyelete, harmadik fél 
számára biztosított szolgáltatások 

kialakítása az üzleti modell szerint 

adatintegráció 

rendelkezésre álló adatok 

felhasználása a felhasználói és 
üzemi szempontból hatékony 

forgalomlebonyolódáshoz 

közös adatbázis és a 

kapcsolódó berendezések 
üzemeltetése, 

hozzáférések biztosítása 

4
. 

in
te

g
rá

ci
ó

 

v
er

ti
k

á
li

s 
és

 

h
o

ri
zo

n
tá

li
s 

k
it

er
je

sz
té

se
 

újabb szolgáltatásokra vonatkozó 
jogi, műszaki és gazdasági keretek 

meghatározása, finanszírozási 

(üzleti) modell kidolgozása 

újabb tevékenységek és 
funkciók meghatározása, 

közös adatokon és 

adatbázis(ok)on alapuló új 
szolgáltatások kialakítása, 

feladatok allokálása a 

résztvevők között 

fejlesztések előkészítése fejlesztések lebonyolítása 

 

Az integráció a közúti közlekedésben számos folyamatra és rendszerre vonatkozhat (1.3-as ábra) 

Kövesné et. al (2004): 

 Vertikális integráció – közlekedéstervezési szempontból alá-, illetve fölérendeltség:  

o személy- és áruszállítás 

o intézményrendszer, 

o közlekedés és területhasználat. 

 Horizontális integráció – egymással határos közlekedéstervezési területeken: 
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o információs rendszer, 

o szolgáltatások fizikai integrációja, 

o tarifa- és díjbeszedőrendszer, 

o infrastruktúra menedzsment (díjazás). 

Ezen megoldások a tervezés során összekapcsolódnak, így lehetőség van a: 

 közlekedési eszközök integrációjára (intermodalitás), 

 közlekedés időbeli integrációjára (intertemporalitás), 

 közlekedési intézkedések integrációjára (interoperabilitás). 

Munkám során a horizontális integrációra fókuszáltam, mely során az információs rendszertét és az 

információrendszerét is elemeztem a közúti közlekedésnek. 

 
1.3-as ábra: Integrációs területek a közúti közlekedésben Kövesné et al. (2004)  

 

1.5. Átfogó irodalmi áttekintés 

Jelen fejezetben a közlekedés informatika és az integrált közúti közlekedés információs rendszerek 

fejlődésével kapcsolatosan adok irodalmi áttekintést, mely a közlekedési alapkutatáshoz 

kapcsolódik. A közlekedési alkalmazott kutatásokhoz kapcsolódó irodalmi áttekintés a vonatkozó 

fejezetekben találhatóak, tématerületenkénti bontásban. 

Nemzetközi irodalmi áttekintés 

A nemzetközi szakirodalomban viszonylag kevés tudományos értékű, rendszer és 

folyamatszemléletű megközelítést alkalmazó dokumentum lelhető fel az integrációs 

folyamatokról és ezek eredményeiről. Ennek oka, hogy a fejlesztésekről, azok hátteréről és a 

kialakított rendszerekről korábban sem és napjainkban sem osztanak meg részletes, tudományos 

értékű közleményeket a rendszerházak közötti rendkívül erős verseny miatt. 

A közlekedés informatika fejlődésével (RTI) Svidén (1988) foglalkozott. Munkájában a 80-as 

években elérhető műszaki megoldások fejlődésére vonatkozóan dolgozott ki előrejelzéseket, hogy 

a szolgáltatások a következő évtizedekben (1990 és 2040 között) mit és hogyan fognak 

megváltoztatni. Kutatása a rendszerek elterjedésére, a forgalom és a balesetek alakulására és a 

gépjárművek felszereltségére vonatkozott. A jelenleg alkalmazott rendszerek és a jelenlegi kutatások 

ismerete alapján megállapítható, hogy a negyed évszázaddal ezelőtt kitűzött célok elérése még most 

is időszerű, és az 1988-ban kialakított jövőkép az akkori menetrendnek megfelelően teljesül. 

A szakirodalmi hivatkozások alapján az első integrált intelligens közlekedési rendszernek az 1992-

ben átadott ausztrál STREAMS rendszer tekinthető, mely Queensland-ben működik. A kialakított 

megoldás egyetlen integrált rendszerként biztosította a városi jelzőlámpák valósidejű forgalomhoz 

igazodó vezérlését, zavarkezelést, autópálya forgalmi menedzsmentet, előnybiztosítást, utazói 

információszolgáltatást és parkolás menedzsmentet. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/STREAMS_Integrated_Intelligent_Transport_System). 

Vertikális integráció

Tervezési
terület

Horizontális integráció

Közlekedési eszközök
integrációja

(intermodalitás)

Időbeli integráció
(intertemporalitás)

Intézkedések
integrációja

(interoperabilitás)

http://en.wikipedia.org/wiki/STREAMS_Integrated_Intelligent_Transport_System
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A témát kutatók minden esetben kifejtik, hogy az intelligens közlekedési alkalmazások számos 

adatgyűjtő és adatfeldolgozó technológiai és műszaki megoldást együttesen alkalmaznak Feng et al. 

(2005), Nasser and Abdullah (2013). Ezek között megtalálhatóak olyan megoldások is, melyek 

integrált módon felhasználják a számos forrásból érkező nyers vagy előfeldolgozott adatokat és 

visszajelzést is adnak Meier et al. (2005). Azonban a megoldások döntő többsége csak egy-egy 

specifikus (pl. információszolgáltatás) cél elérését támogatja, miközben nem biztosítja a funkciók 

közötti integrált elérhetőséget. 

Borzacchiello et al. (2009) az információs rendszerek mobilitásban és közlekedésben betöltött 

szerepét vizsgálja. Munkájukban kiemelt fontosságú kérdésként kezelik a különböző csatornákon 

érkező adatok tárolását, feldolgozását és az ezekből előállított értéknövelt információk körét. 

Kialakítottak egy zárt hurkú szabályozást, mely a stratégiai tervezéstől az operatív lebonyolításig 

terjed, és tartalmazza a közlekedési rendszerrel kapcsolatos főbb funkciókat és a funkciókhoz 

kapcsolódó tevékenységeket. Az elméleti megoldásokat rendszerterv kialakításával tették teljessé, 

mely tartalmazza a közlekedésinformációs rendszer fizikai kialakítására vonatkozó követelményeket 

is az alrendszerek megjelenítésével együtt. 

Az ITS rendszerek számos önállóan jól működő berendezést és eszközt egyesítenek. Ezek a legtöbb 

esetben saját, különálló adatformátumot és protokollt használnak, így közvetlenül nem biztosítható 

az adatcsere. Ko et al. (2006), Lu (2006). Pan et al. (2014) munkájuk során kialakítottak egy integrált 

adatátviteli platformot, mely képes a különböző típusú – járműhöz és infrastruktúrához kötött – 

adatgyűjtő berendezésekből származó adatok fogadására, feldolgozására, és az információk 

eljuttatására az on- és off-board berendezésekhez. A kialakított felület támogatja a jelenleg elérhető 

adatátviteli technológiákat, és lehetővé teszi a széleskörű adatgyűjtést. 

A rendszerek interoperábilis működése érdekében különösen fontos olyan kommunikációs 

szabványok kialakítása, melyek segítségével mind a forgalomirányító központok, mind a 

felhasználói eszközök közötti kommunikáció gördülékennyé válik. Az ITS megjelenése óta, és az 

interoperábilis rendszerek iránti igény felmerülése óta számos szabványt alakítottak ki Tibaut et al. 

(2012). Ezek közül Európában – így hazánkban is – a közösségi közlekedésben az adattárolásra a 

TransModel, adatátvitelre a SIRI szabvány terjedt el. A közúti közlekedésben adatátvitelre a DatexII 

szabványt használják EasyWay DTX-DG01 (2012). 

A forgalomszabályozás és az időjárási események kapcsolatával Németországban az 1990-es évek 

végén átfogó kutatásokat végeztek. Ezek keretében vizsgálták az időjárási adatok 

forgalomszabályozásba történő bevonását és felhasználását az előrejelzésekhez valamint a proaktív 

forgalomirányításhoz Mangold et al. (1996),  Röhr und Lindenbach (1996, 1997). Így biztosítva az 

útmeteorológiai és a forgalomirányító rendszerek összekapcsolását Zackor et al. (1999). 

Cheng et al. (2012) a különböző rendszerek összekapcsolásával biztosítható és a járművezetők 

számára továbbítható információkkal foglalkoztak, melyek közlekedésbiztonsági és 

forgalomhatékonysági jelentőséggel bírnak. A célok elérése érdekében egy integrált intelligens 

közlekedési rendszer koncepcióját dolgozták ki, mely során a forgalmi adatgyűjtéshez valósidejű 

megfigyelőrendszereket alkalmaznak, és az adatok továbbításához és megjelenítéséhez felhasználják 

a multimédiás hálózati technológiákat. Ehhez a WiMAX és VANET hálózatot használnak. 

Az okostelefonok elterjedésével az adatgyűjtési lehetőségek térbeli és tartalmi vonatkozásban is 

kibővültek. A hagyományos telepített adatgyűjtő berendezésekkel összehasonlítva az új műszaki 

megoldások lehetőséget kínálnak nagy mennyiségű felhasználói adat gyűjtésére. Ilyen szempontból 

az okostelefonok az integrált adatgyűjtés irányába mutatnak, melyek új szolgáltatások (akár 

profitorientált) és tájékoztatási megoldások elterjedését biztosítják Chang et al. (2009). 
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Az integrált rendszerek fizikai kialakításával és a rendszeren belüli adatáramlással számos 

tanulmány foglalkozott Mussa and Upchurch (2002), Nozick et al. (1998) Ezek nem számolnak be a 

közlekedési társaságoknál működő konkrét alkalmazásokról, csupán a működéshez szükséges 

informatikai háttérről. 

A közlekedési alapfolyamat és az információs folyamatok leírásával és ennek modellezésével 

Cetin and List (2006) foglalkozott. Munkájuk során kialakítottak egy ún. multi-layered modellezési 

megközelítést, mely egy interfész közbeiktatásával választja szét a kétféle (információs rendszerben 

a feldolgozás során keletkező adatok) folyamathoz (a hálózaton történő közlekedési események) 

kapcsolódó adatokat. 

Az utóbbi évek egyik példaértékű európai fejlesztése az osztrák VAO (Verkehrsauskunft 

Österreich) rendszer, mely integrált információszolgáltatást biztosít. Ez a VOR régióra biztosít 

teljeskörű multimodális utazási információkat, és foglalási lehetőségeket (közösségi és alternatív – 

car-sharing, kerékpár, stb. – közlekedési módokra). A rendszer alapját egy folyamatosan frissülő GIP 

platform biztosítja. Ehhez a megoldáshoz hasonló a német Bayerninfo, mely Bajorország területét 

fedi le multimodális információkkal. Hazánkban a www.utvonalterv.hu internetes útvonaltervező 

biztosít multimodális információkat EasyWay TIS-DG07 (2012), Siegler (2010). A műszaki 

megoldások alapján a VAO rendszer vezet, mely képes a számos forrásból érkező adatok valósidejű 

kezelésére. A német megoldás kevesebb forrás bevonásával biztosítja az információkat, míg a hazai 

rendszer – bár a funkcionalitás tekintetében képes rá, de – az adatok hiányában nem tud hasonló 

szolgáltatást megvalósítani. 

A magánszolgáltatók termékei közül megemlítendő az INRIX forgalmi információs alkalmazás, 

melynek egyik része az okostelefonra letölthető alkalmazás. Valósidejű és crowd-sourced forgalmi 

adatok felhasználásával biztosít világméretű ingyenes forgalmi információszolgáltatást a 

felhasználók számára, továbbá díjfizetés ellenében további, pl. a közlekedéstervezéshez szükséges 

adatokat. A megoldás egyedülálló abban, hogy historikus és aktuális adatok kombinációjaként 

forgalmi előrejelzést is biztosít (akár 8 órára is), továbbá a Wazze alkalmazáshoz hasonlóan a 

felhasználóknak is lehetőségük van bejelentést tenni EasyWay TIS-DG02 (2012). 

 

Hazai irodalmi áttekintés 

A hazai irodalmak listája meglehetősen szűk, ugyanis a témával kapcsolatosan csak néhány 

egymással kapcsolatban álló „műhelyben” születtek eredmények. A hazai 

közlekedésinformatikai kutatások kezdete az 1960-as évekre nyúlik vissza. A téma kutatási alapjának 

hazai megteremtésében kiemelt szerepe volt Turányi Istvánnak és Westsik Györgynek. A kutatások 

kezdetben a vasútüzemi folyamatok automatizálására fókuszáltak, majd később a közlekedés 

szélesebb spektrumával is foglalkoztak. A számítástechnika fejlődésének és az új diszciplínák 

megjelenésének hatása az információrobbanás volt. Az élet egyre több területén kezdtek alkalmazni 

számítógépeket és erre épülő megoldásokat. A fejlődésből a közlekedés sem maradt ki. Egy új, 

tudományterület kezdett kibontakozni a közlekedésinformatika. A kutatások során módszertani és 

alkalmazott eredmények születtek, melyeket mind az egyetemi oktatásban Westsik (1983, 1988, 1989, 

1995), mind az ipari rendszerek kialakításánál felhasználtak Westsik (1986, 1996). Pontos 

definícióval jelentek meg a közlekedésinformatika, valamint a CIT (computer integrated 

transportation) fogalmak és a megkezdődött a komplex rendszerek és folyamatok modellezése 

Csiszár és Westsik (1999). A tudományterület jelentőségét bizonyítja a megvédett akadémiai 

disszertáció Westsik (1995 MTA). A közlekedésinformatika kutatásának és oktatásának tanszéki 

történetét Csiszár és Westsik (2014) foglalta össze. 

http://www.utvonalterv.hu/
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Példaértékű Lindenbach Ágnes munkássága. Nevéhez köthető a hazai intelligens közlekedési 

rendszerekkel kapcsolatos kutatások kezdete és az integrált rendszerek által elérhető hatások 

megállapítása Lindenbach (1996, 2000, 2001). PhD disszertációjában alkalmazott rendszerszemléletű 

megközelítés képzi a tématerülethez kapcsolódó tantárgyak alapját. Szintén hozzá köthető az ITS 

területéhez kapcsolódóan megjelent első hazai tudományos igényű könyv Lindenbach (2004). A 

szerző feltárta a hazai közúti problémákat (kapacitáskorlátok, forgalombiztonsági kihívások, stb.), 

melyek alapján kialakította az ITS rendszerek hazai bevezetési stratégiáját, továbbá meghatározta a 

rendszerek által elérhető hasznokat Lindenbach (2004a,b,c; 2008a,b).  

Az integrált informatikai megoldásokkal Munkácsiné (1996), Tóth et al. (2000), Csiszár (2001, 

2003, 2004, 2006) , Tóth (2003, 2005) foglakozott. Munkáikban kidolgozták az utas- és áruszállítási 

folyamatokat támogató és a folyami áruszállítás informatikai rendszereinek modelljeit, valamint az 

áruszállításhoz kapcsolódó, az elektronikus adatcserét biztosító informatikai rendszert, továbbá az 

útüzemeltetőknél alkalmazott informatikai rendszereket. Az alkalmazott megoldások közül Juhász és 

Munkácsiné (2008) a valósidejű közlekedési információk útvonalválasztáshoz való felhasználásával 

foglalkozott. 

Hegedűs (1996) a közlekedéstudomány alapvető kérdéseit vizsgálta. Hartványi és Kovács (1997) 

kialakították az integrált információs rendszer közúti személyközlekedési vállalati funkcionális 

modelljét. A hazai módszertani irodalmak közül kiemelkedőek Raffai Mária tudományos művei. 

Számos publikációja az információs rendszerek tervezésével, fejlesztésével és kialakításával 

foglalkozik, továbbá részletesen tárgyalja az információ menedzsment jelentőségét is Raffai (1996; 

2003a,b; 2006, 2007).  Ehhez kapcsolódik Munkácsiné (2005) munkája, melyben rendszerelméleti 

megközelítéssel vizsgálja a városi közforgalmú közlekedés irányításának informatikai rendszerét. 

Részletesen feltárja a rendszerek statikus és dinamikus struktúráit, jellemzi az egyes vizsgálati 

szempontokat. Ezzel megalapozza az információs rendszerek vizsgálatához szükséges egységes 

szemléletmódot. Vizsgálati szempontjai azonban csak magára a szervezetre koncentrálódnak, így 

csak szervezeti szinten alkalmazhatóak. 

Az intelligens közlekedési rendszerek által kínált szolgálatosokat, a szükséges rendszerek telepítését 

vizsgálta Jancsó és Siegler (2007) valamint Lindenbach (2007). Az intelligens közlekedési 

rendszerekhez követelményrendszer (HITS – Magyar Nemzeti ITS Keretrendszer) kialakításával 

foglalkozott Hladon és Perjés (2007). Ennek segítségével biztosítható, hogy az ITS rendszer-

fejlesztések harmonizált, egymáshoz illeszkedő, interoperábilis megoldásokat eredményezzenek. 

Az alkalmazott módszertani eredményeket mutatja, hogy 2009-ben, hosszas szakmai egyeztetést 

és előkészítést követően útügyi műszaki előírás jelent meg, mely az intelligens forgalomszabályozó 

és információs rendszerek alkalmazására vonatkozott ÚT 2-1.165. Az előírás alkalmazhatóságával 

Lindenbach Ágnes foglalkozott Lindenbach (2010). 

A hazai közlekedés informatikai fejlesztésekről a tudományos szakirodalomban csak elvétve 

lehet anyagokat találni. Ettől függetlenül azonban számos – az EU által finanszírozott – projekt 

került megvalósításra, és ennek keretében jelentős fejlesztéseket hajtottak végre Lindenbach (2011). 

Intelligens forgalomirányító-rendszereket építettek ki a fővárosi úthálózaton és az autópálya-

hálózaton megjelenő forgalom hatékony (torlódások csökkentése) kezelésére Jenovai és Rónai 

(2010), Jákli és Tomaschek (2010). 

A hazai közlekedésinformatikai fejlesztések közül példaértékű a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ közreműködésével létrehozott Közlekedési Információs Rendszer és 

Adatbázis (KIRA). A megoldás szabványosított csatornák és kommunikációs protokollok 

segítségével lehetővé teszi az alágazati közlekedési rendszerek és szervezetek között a műszaki 
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alapadatok átvitelét. A rendszer közös felületen biztosítja az alágazati hálózatok összekapcsolt 

topológiájú nyilvántartását. 

 

A közlekedési alapkutatáshoz kapcsolódó irodalomkutatás összefoglaló megállapításai: 

 Nemzetközi vonatkozásban is kevés a tudományos igényességű, rendszerszemléletű 

megközelítést alkalmazó, átfogó tudományos közlemény.  

 Ennek oka egyrészt a közlekedésinformatikai terület sajátosságaiban (gyorsan fejlődő 

iparág, területenként és akár vállalatonként is eltérő megvalósítási igények, széttagolt műszaki 

megoldások, stb.), másrészt az üzleti versenyben keresendő. 

 Az elérhető dokumentumok inkább az informatikai (gépi, programtechnikai, stb.) leírásokkal 

foglalkoznak (sok technical report) és kevés a rendszerelméleti, a további fejlesztéseket 

megalapozó kutatás. 

A hazai és nemzetközi irodalmi áttekintés alapján kitűnik, hogy integrált közlekedési információs 

rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó információszerkezet tudományos kutatásával és modellezésével 

kevesen foglalkoztak, és tudományos igényességű dokumentumok rendkívül kis számban állnak 

rendelkezésre. Mindezek ellenére a nagyvárosokban sorra kezdenek alkalmazni olyan integrált 

rendszereket, melyek forgalomirányítási és tájékoztatási funkciókat is megvalósítanak. 

Az irodalomkutatás alapján kijelenthető, hogy az integrált közlekedésinformációs rendszerek 

kialakítása érdekében már több kutató tett lépéseket, azonban jelentős áttörést (pl. a parkolási 

problémákat megoldó, vagy a torlódások felszámolását) eredményező megoldások a közút területén 

ezidáig nem születtek. Hiányoznak a teljes közlekedési rendszert, egy egészként és 

rendszerszemléletű megközelítéssel kezelő kutatások, ugyanis a közúti közlekedés – mérete és 

kiterjedése alapján – igényli a komplex megközelítés alkalmazását. Munkám során ezt a hiányt 

igyekeztem felszámolni. Az irodalomkutatás során áttekintettem a jelenlegi megoldásokat és 

gyakorlati alkalmazásokat, a hozzájuk kapcsolódó leírásokat. A kutatási eredményeket a fellelhető 

dokumentumok szintetizálásával hoztam létre. 

Értekezésem követező fejezeteiben bemutatom az integrált közúti közlekedési információs rendszer 

modelljét, mely alkalmas a közúti közlekedéshez kapcsolódó adatok kezelésére. 
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2. Az információrendszer szerkezeti modellje  

Elemeztem a közúti közlekedési rendszert, és azon belül az információs rendszerek felépítését, 

működését.  

Maga a közlekedési rendszer:  

 Komplex, mivel elemszáma nagy, az elemek közötti kapcsolat többrétű (ember, eszköz, 

pálya, környezet, idő, időjárás, motiváció, szervezési mód). 

 Dinamikus, mert az idő hatása jelentős. 

 Nyílt, mivel az igényeket nem saját maga gerjeszti (a települési szerkezet és a hálózati 

kialakítás a meghatározó). 

 Sztochasztikus, ugyanis csak valószínűségi változókkal, eloszlásokkal lehet meghatározni, 

jellemezni, leírni. 

Az említett tulajdonságok miatt az az információrendszer, mely a közlekedési rendszert írja le, 

hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. 

A kutatás során a szervezetekre és az általuk elvégzett feladatokra fókuszáltam. A modellezés és a 

közlekedési rendszer leképezése során elhanyagolással éltem, emiatt részleteiben nem foglalkoztam 

az információs rendszereket alkotó gépi komponensekkel és az ezeken belül megvalósuló 

folyamatokkal, az időtálló eredmények érdekében. Megállapításaim az információs rendszereknél 

szűkebb területre, az információrendszerre korlátozódnak. 

Információs rendszer: Az információs rendszer a szervezet része (alrendszere), mely eljárásokat 

biztosít információk létrehozására, gyűjtésére, tárolására, rögzítésére, feldolgozására és elérhetővé 

tételére; segíti a szervezet céljainak elérését. Az információs rendszer a szervezetek reprezentációja, 

amely a különböző szinteken lévő elemeket látja el a működésükhöz szükséges információkkal. 

Információrendszer: az információkat hordozó tárolt adatok strukturált rendszere, meghatározott 

szempontok alapján felépített és rendszerezett információk halmaza. Része az információs 

rendszernek. 

A 2.1-es ábrán szemléltetem a közúti közlekedés információs rendszerének modelljét. Az ábrán 

megjelöltem a rendszert alkotó összetevőket (szervezettípusok, funkciók, adatcsoportok). A 

szervezet-funkció tekintetében a funkció a fő rendezőelv, tehát magasabb prioritású. Ugyanis a 

szervezetek jellemzői nagyon gyakran változnak, miközben a funkciók többnyire állandóak. A közúti 

közlekedési rendszert a közlekedési folyamatokban résztvevő felhasználók és a működést 

befolyásoló információs rendszer együttesen alkotja. Az információs rendszer biztosítja a közlekedési 

alapfolyamatok kezelését, az alapfolyamatokra épülve. 

A gépi rendszerek – melyek számos alrendszerekből állnak – összekapcsolják az információs 

rendszert alkotó összetevőket, és biztosítják a működéshez szükséges információk tárolását, 

továbbítását és feldolgozását. Ezen kívül interfész szerepet töltenek be a közlekedők és az 

információs rendszer között. A gépi rendszer a közlekedési folyamatok kezeléséhez szükséges 

információkat gyűjti, tárolja, feldolgozza, továbbítja. 

Az integráció következtében olyan megoldásokat alakítanak ki, melyek funkcionalitásukban 

átfedéssel bírnak, így az összetevők közötti kapcsolatok is átfedéssel rendelkeznek. Az átfedés miatt 

egy szervezettípushoz több funkció kapcsolódik, és egy-egy funkció tartozhat több szervezettípushoz 

is. Átfedésmentes megoldások dedikált szolgáltatásokat kínáló rendszereknél érhetőek el, melyek a 

szolgáltatások komplexitását tekintve jóval kisebb értékkel bírnak, és napjainkban már csak elvétve 

jellemzőek (pl. haladási sebességet kijelző rendszer, nyomógombos gyalogos jelzőlámpa, stb.).  

A gépi rendszer az eljárások segítségével felbontja az információs rendszer összetevői közötti 

funkcionalitásbeli függőségeket egyszerűbb összefüggésekre. Az összetevők közötti összefüggések 

alapján kidolgoztam a közúti közlekedés információrendszerét és annak modelljét 

(információrendszeri modell), mely két részből áll: 
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1. információszerkezeti modell és 

2. információkapcsolati modell. 

Az integrált információs rendszer modellezésével: 

(1) feltártam és elemeztem a szervezetek által kezelt információkat, ezeket egységes rendszerbe 

foglalva kialakítottam az információszerkezeti modellt; 

(2) azonosítottam és elemeztem az összetevők közötti kapcsolatokat, melyek alapján 

kialakítottam az információkapcsolati modellt; 

(3) az információszerkezeti modellre építve kidolgoztam a szervezetek által kezelt információk 

elemzési módszerét; 
(4) az információkapcsolati modellre építve kidolgoztam az információs kapcsolatok elemzési 

módszerét; 

(5) vizsgáltam az információk szerepét a közúti alapfolyamat jellemzőinek befolyásolásában 

(forgalmi információk hatására a forgalomlebonyolódás változása, személyre szabott 

információk hatása a módválasztásban, stb.). 

 
2.1-es ábra: A közúti közlekedés információs rendszerének modellje 

Disszertációmban csak az információrendszer elemzésével foglalkoztam, mely során modelleztem 

annak statikus és dinamikus szerkezetét. Ennek oka, hogy a technológia fejlődésével olyan komplex 

gépi rendszerek jelentek meg, melyek kiterjedésükben, funkcionalitásukban és működésükben is 

jelentős átfedéssel bírnak. Ezen technológiai megoldások elemzése nem tartozott a kutatás témájához. 

Az információrendszer modellje két részből áll, melyek egymással szorosan összefüggnek, 

azonban eltérő célokat szolgálnak: 
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(1) Információszerkezeti modell: kezelt információk szerkezete az összetevők alapján. A modell 

egy mátrix formájában mutatja meg, hogy egy szervezettípus, egy funkciójának ellátásához 

milyen adatcsoportok és ezen belül milyen információk szükségesek. A modell egy strukturált 

adatszerkezet, a közúti közlekedési alapfolyamathoz kapcsolódóan kezelt információk 

azonosítása és csoportosítása érdekében. A mátrix cellái a kezelt információkat tartalmazzák 

(2.2-es ábra).  

(2) Információkapcsolati modell: tartalmazza a szervezettípusok és az általuk ellátott feladatok 

(funkciók) közötti kapcsolatokat (azonosítja az összetevők között áramló információkat). 

A szerkezeti és a kapcsolati modell is rugalmas: újabb szervezetek / szervezettípusok megjelenése 

esetén a hozzájuk kapcsolódó (újabb) adatokat, a kialakított struktúrának köszönhetően be lehet 

illeszteni a modellekbe, továbbá azokba az új kapcsolatok is beépíthetőek. 

 
2.2-es ábra: A közúti közlekedés információszerkezeti modellje 

 

2.1. Információszerkezeti modell kialakítása 

A modellépítés során leképeztem a teljes közlekedési rendszer szerkezetét, összetevőit és a 

folyamatokat is. Így az információszerkezet – az összetevők alapján – csoportosítva tartalmazza az 

információkat. 

Szervezettípus, funkció, adatcsoport sorrendű megközelítést alkalmaztam, fokozatosan bővítve a 

vizsgálatot horizontális (modell kiterjedtsége), majd vertikális (modell részletezettsége) irányban is. 

A bővítési irányok diszkréten elválnak egymástól. A 2.3-as ábra összefoglalja a modellépítés lépéseit 

és logikáját. 

 
2.3-as ábra: Információszerkezeti modell kialakításának lépései 

A lépések sorrendje logikai egymásra épülést követ a rendszer- és folyamatszemléletű megközelítés 

miatt. Mivel az adatokat csak a végső lépésben azonosítom, így biztosítani lehet a redundancia 

mentességet. 
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1. Összetevők azonosítása 

A legfontosabb összetevők: 

A. szervezettípus (jelölése: On), 

B. funkció (jelölése: Fn), 

C. adatcsoport (jelölése:   
 ). 

Szervezettípusok (On) 

A közúti közlekedési szervezeteket feladatkörük alapján (közúti közlekedési alapfolyamathoz 

kapcsolódóan ellátott főbb feladatok) csoportosítottam, így kialakítva a szervezettípusokat (2.1-es 

táblázat). Az 1-es függelék tartalmazza a szervezettípusokat, néhány jelentős hazai példát, valamint 

az alkalmazott gépi rendszertípusokat és azok példáit. Munkám során a jelenlegi szervezeteket vettem 

figyelembe. 

Funkciók (Fn) 

A szervezettípusok által végzett feladatok és az ITS felhasználói szolgáltatások alapján 

meghatároztam a közúti közlekedéssel összefüggő fő funkciókat (2.2-es táblázat). 

2.1-es táblázat: Szervezettípusok 

Jelölés Szervezettípus Leírás 

O1 Mozgóforgalmat kezelő társaságok 

Útüzemeltetők (állami közúthálózatot és önkormányzati utakat üzemeltető vállalatok), 
kiegészítve az útdíjbeszedő társaságokkal. Az útdíjbeszedés és annak ellenőrzése sok 

esetben nem választható el a hagyományos értelemben vett útüzemeltetéstől, így a 

közútkezelői feladatokat ellátó társaságokhoz a díjfizetési funkciók is hozzátartoznak. 

O2 Állóforgalmat kezelő társaságok Parkoló-létesítmény üzemeltetők. 

O3 Flottaüzemeltető társaságok 
Személy- vagy áruszállítást végző piaci szereplők, saját informatikai rendszerekkel, 

jelentős mennyiségű közlekedési (forgalmi) adatokkal. Ezek megosztásával 

hozzájárulhatnak a hatékonyabb forgalomszervezéshez, forgalomirányításhoz. 

O4 
Közlekedésszervezők és közösségi közúti 

közlekedési szolgáltatók 

Közszolgáltatások előkészítésével, megrendelésével, szervezésével, lebonyolításával és 

ellenőrzésével, a közszolgáltatási szerződés keretén belül működő személyszállításért 
felelős szervezetek. 

O5 

Készenléti szervek és közúti ellenőrző 

hatóságok 
(középszintű szakmai koordináció, taktikai és 

operatív munkavégzés) 

A közúti közlekedési vész- és zavarelhárításért, valamint a szabályok betartatásáért, felelős 
szervezetek. 

O6 

Állami szabályozó szervezetek (minisztériumok, 

önkormányzatok, háttérintézmények) 
(felsőszintű szakmai irányítás, stratégiai 

munkavégzés) 

Állami adminisztráció szervei, akik a közlekedés jogi és műszaki szabályozási hátterének 

kidolgozásáért, továbbá a közszolgáltatások elszámolásával kapcsolatos folyamatokért 

felelősek. 

2.2-es táblázat: Funkciók 

Jelölés Funkció megnevezése Leírás 

F1 Forgalmi tájékoztatás 
Tájékoztatás az aktuális és várható forgalmi helyzetről, útviszonyokról, 

zavareseményekről és a jövőbeli eseményekről. 

F2 Forgalmi folyamatok kezelése 

Forgalmi irányítás (hagyományos értelemben vett közúti forgalomirányítás – jelzőlámpák 
forgalomhoz illeszkedő üzemeltetése, előnybiztosítás, forgalmi beavatkozások, 

sebességszabályozás, zavarelhárítás, stb.), operatív járműirányítás, közlekedés nyomon 

követése, igénykezelés, stb. (operatív szint) 

F3 Közösségi közlekedés támogatása 
Közösségi közlekedési szervezetek működésének támogatása: forgalomszervezés, 

viszonylathálózat- és menetrendtervezés, üzemirányítás, működés-irányítás, stb. (taktikai 

és operatív tervezési szint) 

F4 
Áruszállítás és nem közforgalmú 

személyszállítás támogatása 

Forgalom és fuvarszervezés, üzemirányítás: diszpozíciók felvétele, útvonalak tervezése, 
elszámolás, jármű és áru nyomkövetése, stb. (taktikai és operatív tervezési szint, forgalmi 

beavatkozás nélkül) 

F5 (E-)díjbeszedés 
Az infrastruktúra- és a szolgáltatások használatának ellenértékét készpénzmentes módon 

lehetővé tevő megoldások együttese. 

F6 Közlekedésbiztonság növelése Veszélyes helyzetek megelőzése és kezelése, V2X kommunikáció, stb. 

F7 Járművezetési hatékonyságnövelés Üzemanyag- és költségtakarékos járművezetés (pl. eco-driving). 

F8 Kényelemfokozás 
A járművezetési és utazási kényelem növelése, a közlekedési folyamat során a 

járművezetőt és az utast érő stressz mértékének csökkentése. 
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Adatcsoportok (𝑫𝒏
𝒊 ) 

A kezelt adatokat a rendezettség és a kezelhetőség érdekében a tartalom (mire vonatkoznak, mit 

képeznek le) és az időbeli érvényesség alapján összesen 15 csoportba soroltam (2.3-as táblázat). Így 

a hasonló, de mégis eltérő tartalmat leképező adatok együttesen kezelhetők. 

Időbeliség értelmezése: A statikus adatok hosszabb időn át változatlanok, érvényességük időbeli 

állandósága nagyobb, mint egy év. A féldinamikus adatok tartalmazhatnak gyakrabban változó 

tartalmakat is, így ezek időbeli állandósága egy év és egy nap közötti. A dinamikus adatok időbeli 

állandósága egy napnál is kisebb, sok esetben akár másodpercenként is változhatnak. Ezek mutatják 

az aktuális közlekedési és forgalmi helyzetet.  

Adatok jelölése:   
  n jelöli az adatcsoport sorszámát, i a dinamikát 

Dinamika: 
S - statikus, SD - féldinamikus, D - dinamikus (beleértve a valósidejű adatokat is). 

Adatcsoport: 
1. hálózati, létesítményi és forgalmi adatok (infrastruktúra alapú), 

2. üzemeltetési adatok (szolgáltatás alapú), 

3. zavarelhárítási adatok, 

4. díjbeszedési adatok, 

5. felhasználói (utas, jármű és járművezető) adatok. 

 

Az információszerkezeti modell mindhárom összetevője további alacsonyabb szintű elemekre 

bontható. A 2.4-es ábra szemlélteti az összetevők felbontási mélységének növelését. A fordított 

piramis az összetevőkön belüli egyre kisebb egységeket jelöli, ahogy a felbontás egyre részletesebbé 

válik. Az összetevők (építőelemek) kiterjedtsége és számossága egymással fordítottan arányos. Az 

ábra szemlélteti, hogy a sok kis építőelemből egy nagy összetevő áll össze. Az elemek jelölését 

felbontási szintenként, összetevőnként a zárójeles kifejezés tartalmazza, mely egyértelműen 

azonosítja az egyes összetevőkhöz tartozó elemeket 

 
2.4-es ábra: Az információszerkezeti modell vertikális kiterjesztése összetevők szerint 

Az integrált információszerkezet mélyítésének általános térbeli ábrázolási módját a 2.5-ös ábra 

szemlélteti. Az ábrán 1-1 összetevő (DA, OA, FA) fokozatos „kibontása” jelenik meg az elemi szintek 

felhasználásával, illeszkedve a 2.4-es ábra szerkezetéhez és a jelölésekhez. Minden tengely egy-egy 

háromszöggel azonosítható. Az alacsonyabb rendű építőelemek (alsó indexben 1-től n-ig jelölve) 

lépcsőzetesen állnak össze egy-egy szervezettípussá, funkcióvá és adatcsoporttá. 
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2.3-as táblázat: Adatcsoportok 

 Statikus adatok - s Féldinamikus adatok - sd Dinamikus adatok - d 
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Infrastruktúra alap adatok 

úthálózatról, úttartozékokról, 
parkolóhelyekről; 

Viszonylathálózatok; 
Közlekedési folyósok 

Tervezett forgalmi, menetrendi és útvonal 

módosítások, díjköteles útszakaszok átmeneti 
módosítása; 

Szállítási útvonalak; TMK adatok, fejlesztési 
és forgalmi igény adatok 

Forgalmi, útmeteorológiai, baleseti adatok; 

Kihasználtság, jelzőlámpa programok és állapotok; 
Kapacitáskihasználtság, menetrendi, díj adatok; 

Navigációs adatok (in-door és out-door) 
Konvojok közlekedési adatai, e-freight adatok 

OKA és KIRA törzsadatok Útinform rendszer korlátozásadatok ÚTMET és ÚTFORG adatok 
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Forgalomirányítási stratégiák, 
historikus forgalmi adatok; 

Útvonal engedélyezési eljárások; 

Telepített és mobil berendezések 
adatai, üzemeltető járművek 

adatai; 

Szolgáltató kötelezettségei; 
Meghirdetett menetrendi adatok; 

Baleseti és statisztikai adatok 

Tervezett forgalmi módosítások, ellenőrzések, 

menetrendi és járműbeosztás, jármű és TMK 
adatok; 

Időszakos forgalomirányítási stratégiák és 

programok; 
Kiadott (útvonal)engedélyek; 

Kapacitáskihasználási és utasszám adatok; 

Fuvarmegrendelések, jármű/utas virtuális 
pénztárca adatok; 

Belső ellenőrzések, minőség-ellenőrzés, 

szolgáltatásfejlesztés adatai 

Forgalmi ellenőrzési adatok, segélyhívások, 

berendezések és üzemeltető járművek állapotai, 
útvonalengedély leközlekedés adatok 

(nyomkövetés), előnybiztosítás, I2V és V2V 

kommunikációs adatok; 
Foglalási adatok, díjfizetési adatok; 

Áru és jármű állapot adatok, útvonaltervezés adatok, 

díjfizetéshez kapcsolódó jármű egyenleg adatok, 
konvojok; Menetrendi adatok, használati jogosultság 

ellenőrzése, utasszám adatok, vezetési idők, 

szolgáltatás (ellenőrzési) adatok 

Magyar Közút Stratégia tár 
kiadott útvonalengedélyek, ellenőrzési helyszín 

adatok 

FIR adatok autópálya üzemeltetéshez, FUTÁR 

adatok, MsD 
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Zavarelhárítási tervek és 

intézkedések 

Időszakos zavarelhárítási tervek, terelésre 

vonatkozó szabályok, díjköteles szakaszok 
változása zavaresemény bekövetkeztekor, 

járatok pótlására, átszervezésére vonatkozó 

tervek 

Forgalmi beavatkozások, irányítási adatok, 

terelőútvonalak, módosított útdíjak, vészjelzések, 

vészhelyzeti adatok, meghibásodások, biztonsági 
üzenetek 

Útügyi műszaki előírások forgalomi zavarelhárítási tervek I2V és V2V kommunikációs adatok 
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Hálózat és szolgáltatás használati 

feltételek, díjak, szankciók; 
díjképzési módszerek 

Időszakos díjak, díjstratégiák, kedvezmények; 
Szállítási díjak, díjváltozások, díjfizetési 

adatok; Elszámoláshoz kapcsolódó 

teljesítmény adatok 

Dinamikus díjak, díjmeghatározásra vonatkozó 

adatok, felhasználói egyenlegről levont díjtételek, 
számla tételek 

úthasználati (HU-GO) és 

viteldíjak, országos és helyi 

közszolgáltatási tarifák (BKK, 
Volán) 

HU-GO díjadatok, közösségi közlekedés 

teljesítmény adatok 

járműszámlák egyenleg adatai, e-Ticket közlekedési 

adatok 
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Hatósági nyilvántartások adatai 

(járművek és járművezetők 
adatai) 

Jármű, járművezetői és üzembentartói adatok 

felhasználói profil adatok, járművezetői és 
utazói preferenciák, jármű tulajdonságok, 

díjfizetési és számlázási adatok; 

Kapcsolattartási adatok (járművezető, 
megrendelő) 

Tájékoztatási igények, közösségi forgalmi és zavar 

adatok, jármű / áru pozíciók és státuszok, 

infrastruktúra használati adatok, foglalások, 
járművezetői adatok, vezetési idők, forgalmi 

igények, bejelentők és vészhívást indítók adatai 

KEK KH Jármű- és 

okmánynyilvántartás adatok 
HU-GO regisztrációs és profil adatok tachográf adatok, közösségi rendszerek FCD adatai 

 

Jelmagyarázat: 

Jelölés: 𝑫𝒏
𝒊  

Adattartalom 
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2.5-ös ábra: Integrált adatszerkezet felbontási mélységének növelése, általános térbeli ábrázolási mód 

Az elemzéseket az összes tényezőre vonatkozóan ilyen mélységig terjedelmi korlátok miatt nem 

lehetett elvégezni, azonban a kialakított modell ezt lehetővé teszi. Az elemzéseket a 2.4-es ábrán 

szürkével jelölt összetevők szintjéig valósítottam meg. 

A felbontás növelését a következő példa szemlélteti (2.6-os ábra): Egy autópályán haladó 

tehergépjármű-vezető a forgalmi viszonyok miatt manuálisan (pl. telefonon) módosítani szeretné a 

korábban lefoglalt parkolóhelyét az „A” jelű parkoló-létesítményben. 

 
2.6-os ábra: Példa az információszerkezeti modell felbontásának növelésére (Parkolóhely-foglalás módosítása) 

2. Funkciók elemzése (O-F kapcsolatok) 

Az összetevők azonosítását követően vizsgálataimat a szervezettípusok és funkciók 

összerendelésével folytattam. A szervezettípusok és azon belül a feladatkörök alapján 

meghatároztam, hogy melyik szervezettípus mely funkció ellátásáért felelős. Így a 

szervezettípusokhoz hozzárendeltem a funkciókat. Az eredményeket a 2.4-es táblázat szemlélteti. A 

mátrixban „X” karakter és szürke háttér jelöli azokat a funkciókat, melyeket az adott szervezettípus 

ellát. Vannak olyan szervezettípusok, melyek bizonyos funkciókat nem látnak el, így a táblázatban 

ezen összerendelések nem kerültek feltűntetésre, a cellák fehérek maradtak. 
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2.4-es táblázat: Szervezettípusok és funkciók összerendelése 

funkciók 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

sz
e
rv

ez
et

tí
p

u
so

k
 

O1 X X X X X X X X 

O2 X X - X X X - X 

O3 - X - X X X X X 

O4 X X X - X X X X 

O5 X X - X - X - - 

O6 X X X X X X - - 

Jelmagyarázat:  X összerendelés létének jelölése 

Csupán a funkciók ismerete nem elegendő a kezelt információk azonosításához (egy-egy funkcióhoz 

számos tevékenység tartozik, mely a szervezettípustól is jelentősen függ). Emiatt az elemzés során 

mélyebb vizsgálatok szükségesek. Az (O-F) összerendelést követően az összerendelések egy szinttel 

mélyebb vizsgálatát végeztem el. A funkciók komponens tekintetében a tevékenységek szintjén 

végeztem vizsgálatokat. Minden összerendelés esetén meghatároztam, hogy egy szervezettípus a 

funkciói ellátásához kapcsolódóan milyen tevékenységet folytat. Az eredményeket a 2-es függelék 

tartalmazza. A szervezettípus – funkció összerendelés jelenti a kezelt adatcsoportok 

meghatározásának alapját. A tevékenységek ismeretében már egyértelműen tudtam azonosítani a 

hozzájuk tartozó információkat. 

3. Információ hozzárendelés 

A szervezettípusok tevékenységeinek (2-es függelék) ismerete alapján azonosítottam a kezelt 

információkat. Az eredményeket az információszerkezeti mátrix tartalmazza (3-as függelék). A 

mátrix felépítését a 2.5-ös táblázat szemlélteti. A táblázat első két oszlopa a szervezettípust és a 

funkciót tartalmazza. A függőleges oszlopok cellái az egyes szervezetek által ellátott funkcióhoz 

kapcsolódóan kezelt információkat tartalmazzák adatcsoportokba sorolva, míg a mátrix celláiban 

megneveztem a rész adatcsoportokat. 

2.5-ös táblázat: Információszerkezeti mátrix felépítése 

  statikus adatok féldinamikus adatok dinamikus adatok 

Oi Fi 𝑫𝟏
𝒔  … 𝑫𝟓

𝒔  𝑫𝟏
𝒔𝒅 … 𝑫𝟓

𝒔𝒅 𝑫𝟏
𝒅 … 𝑫𝟓
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O1 

F1          

F2          

…          

F8          

… 

F1          

F2          

…          

F8          

O6 

F1          

F2          

…          

F8          
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2.2. Elemzési módszer az információszerkezeti modell alapján 

A közúti közlekedést leképező információk a táblázatos (egyszerűsített) formán kívül, a 

háromdimenziós térben is (téglatesttel és téglatestecskékkel) ábrázolhatóak. Az egyes 

dimenziókat (tengelyeket) a három összevető jelenti: 

 x: szervezettípus (O),  

 y: funkció (F),  

 z: adatcsoport (D). 

Így a saját koordinátájával azonosított téglatest egyértelműen megmutatja, hogy egy szervezettípus 

egy adott funkcióhoz kapcsolódó adatcsoportja esetén milyen információk kezelése valósul meg. 

Ennek általános módját a 2.7-es ábra szemlélteti.  

 

2.7-es ábra: Elemzési módszer az információszerkezeti modell alapján 

Az információszerkezeti mátrix alapján felhasználva Csiszár (2006) ábrázolási módját, elkészíthető 

az integrált közúti közlekedési információs rendszer információszerkezetének térbeli ábrája. A 

paraméterek a következők:  

 Szervezettípusok száma: a = 6 

 Funkciók száma: b = 8 

 Adatcsoportok száma: c = 15 (5×3 a dinamizmus szerinti bontással kombinálva) 

A térbeli ábrázolás alapján a tengelyek mentén „szeleteket” és „vetületeket” lehet létrehozni. A 

vetületképzés aggregációs műveletnek tekinthető. 

A „szeletelés” során valamely tengely, egy kiválasztott eleménél felvágásra kerül a téglatest: 

 Ha az x tengely mentén képzünk szeletet, akkor egy adott szervezettípus esetén látható, hogy 

milyen funkciók tartoznak hozzá (y tengely), és ezen funkciókhoz társítva a különböző 

adatcsoportoknál (z tengely) milyen információkat kezelnek. 

 Ha az y tengely mentén képzünk szeleteket, akkor egy adott funkció esetén látható, hogy 

melyik közlekedési szervezettípusnál (x tengely), mely adatcsoporthoz (z tengely) társítva 

milyen információkat kezelnek. Így funkciónként lehet végigkövetni, hogy az melyik 

szervezetnél jelentkezik, és melyik adatcsoporthoz tartozóan milyen információkat kezelnek.  
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 Ha a z tengely mentén szeletelünk, akkor egy adott adatcsoport estén látható, hogy melyik 

szervezettípusnál (x tengely), mely funkcióhoz (y tengely) társítva milyen információkat 

kezelnek. Így lehetőség van adatcsoportonként meghatározni, hogy melyik szervezetnél és 

funkciónál milyen információkat kezelnek. 

„Vetületképzés” során a háromdimenziós ábrázolásnál egy kiválasztott tengely elhagyásával 

kétdimenziós összesítő ábrákat (táblázatokat – vetületeket) lehet létrehozni. Ennek során az egyik 

dimenzió elhagyása az adott szempont szerinti elemek egy halmazba sorolását jelenti. 

Elemzési módszer alkalmazása, létrehozott „vetületek”: 

 x-y tengely, z tengely elhagyása: Kezelt információk összevonása szervezetenként és 

funkcióként (4-es függelék). 

 y-z tengely, x tengely elhagyása: Kezelt információk összevonása funkcióként és 

adatcsoportonként (5-ös függelék). 

 x-z tengely, y tengely elhagyása: Kezelt információk összevonása szervezetenként és 

adatcsoportonként (6-os függelék). 

Az információszerkezeti modell a közlekedést leképező, az adatgazdáknál kezelt információk 

struktúrája. Az információk felhasználásával összefüggésben felmerül a kérdés, hogy azok 

felhasználása az adatgazdákon kívül hogyan valósul meg? Erre a következő fejezetben 

összefoglalt információkapcsolati modell ad választ, mely azt mutatja meg, hogy a kezelt információk 

az információkezelő elemek között hogyan áramlanak, a keletkező információk felhasználása hol 

valósul meg, mely funkcióhoz illeszkedve. 

1-es Tézis 

Az információs és információrendszer összetevőinek felhasználásával kialakítottam 

a közúti közlekedés információs rendszerének modelljét (2.1-es ábra). 

1/A Tézis 

Kidolgoztam a közúti közlekedés integrált információrendszerének szerkezeti 

modelljét (információszerkezeti modell) (2.2-es ábra).  

A modellezés eredménye az információszerkezeti mátrix, ami megmutatja, hogy egy 

szervezettípus (Oi), egy funkciójának (Fi) ellátásához milyen adatcsoportok (𝑫𝒏
𝒊 ) 

tartoznak. A modell egy adatszerkezetet szemléltet, a közúti közlekedési alapfolyamathoz 

kapcsolódóan kezelt információk azonosítása és csoportosítása érdekében. A mátrix cellái 

a kezelt rész adatcsoportokat tartalmazzák. 

A szerkezeti modell felhasználásával, meghatároztam az integrált információrendszer 

felbontási mélység fokozási módszerét, melyet minden összetevőre kiterjesztettem. 

Ennek az eredményét térbeli ábrán foglaltam össze (2.5-ös ábra). 

A modell alapján a szervezetek információinak elemzéséhez alkalmazható módszerre 

tettem javaslatot (3.7-es ábra). A módszer alkalmazását a 4-es, 5-ös és 6-os függelékben 

mutattam be. 

 

Tézishez kapcsolódó publikációk: 

Sándor and Csiszár (2015) 

Sándor és Csiszár (2015a) 

Sándor és Csiszár (2015b)  
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3. Az információrendszer kapcsolati modellje 

A közúti közlekedésben az információk kezelése nemcsak az adatgazdánál valósul meg. A rendszerek 

integrálásával a résztvevők a rendelkezésre álló információk jelentős részét, az integráció 

előrehaladottságától függően megosztják. Vagy direkt módon, adathozzáférést lehetővé téve vagy az 

integrált adatbázis segítségével. A résztvevők a saját tevékenységeikhez „idegen” (saját forráson 

kívüli) információkat is felhasználnak. 

Az információkapcsolati modell tartalmazza a szervezettípusok és az általuk ellátott funkciók közötti 

kapcsolatokat, az összetevők között áramló információk azonosításával. A 3.1-es ábrán a közúti 

közlekedés integrált információrendszerének kapcsolati modelljét ábrázoltam. A kapcsolatokon 

realizálódik az információáramlás, mely során a strukturált információk továbbítása – vagy a 

rendszerkialakítástól függően – az információkhoz történő hozzáférés biztosítása valósul meg. A 

közlekedési rendszeren belül az összetevők és a felhasználók közötti információáramlás a gépi 

rendszert alkotó alrendszerek és komponensek segítségével realizálódik. Egy-egy felhasználó 

közvetlen kapcsolatban is állhat egy-egy információkezelő elemmel (pl. parkolóhely-foglalás esetén). 

Ezt az ábrán ívelt nyilak szemléltetik. 

 
3.1-es ábra: A közúti közlekedés integrált információrendszerének kapcsolati modellje 

Az információs rendszer összetevői közötti kapcsolatok elemzésével és az áramló információk 

azonosításával feltártam a közúti közlekedés információs rendszerében megvalósuló 

információáramlást. Így kialakítottam az információkapcsolati modellt, melynek reprezentációja az 

információkapcsolati mátrix.  

Az információkapcsolati mátrix megmutatja, hogy egy szervezettípus adott funkciójához 

kapcsolódó adatcsoport (vagy annak része) az adatgazdán kívül melyik szervezettípus, mely 

funkciójának elvégzéséhez került továbbításra / biztosítja a hozzáférést. Azaz az adatgazdánál kezelt 

információ mely szervezettípus, mely funkciójánál hasznosul input információként. A mátrix alapján 

az is látható, hogy két információkezelő elem egy-egy funkciója között mely adatcsoportok 

áramlanak. A modell / mátrix a következő kérdésekre ad választ: 

 honnan [szervezettípus és/vagy funkció], 

  mi [adatcsoport], 

  hová [szervezettípus és/vagy funkció] kerül továbbításra? 

1 2 … n

D1

s
sd

d

felhasználók (I)

D1

s
sd

d

Dn

s
sd

d

Adatcsoportok (D)

Szervezettípusok (O) / Szervezetek (org)

…

…

…

gépi rendszer

Információkapcsolati mátrix (részlet)
információ-áramlás tárgya

Funkciók (F) / Tevékenységek (t)

F1

t11
t1a

…

Fn

tnx
tny

…

On

orgnn…orgny

O1

org1a…org11
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Egy-egy elemi információt (az információ tartalmától függően) egy vagy akár több információkezelő 

elem is továbbhasznosíthat. 

A modell kialakítása során a szervezettípusok közötti kapcsolatokkal és az információáramlással 

foglalkoztam. A szervezeteken belül megvalósuló információáramlás elemzésétől eltekintettem, 

ugyanis az szervezetenként jelentősen eltérő a funkcionalitásnak megfelelően (alágazat, működési 

kiterjedtség, stb.). 

 

3.1. Információkapcsolati modell kialakítása 
 

Fokozatosan (szervezettípus, funkció, adatcsoport sorrendű megközelítéssel), lépésenként tártam 

fel a kapcsolatokat horizontális (modell kiterjedtsége) és vertikális (modell részletezettsége) 

irányban is, mely során meghatároztam az összetevők közötti információáramlást. Az elemzés 

során az azonos összetevők és összetevő kombinációk között folytattam vizsgálataimat; azonos 

felbontási mélységű szinteken. 

(1) Azonosítottam a működés szempontjából egymással információs kapcsolatban álló 

szervezettípusokat. 

(2) A funkciók szintjén feltártam a működés tekintetében egymással kapcsolatban álló 

szervezettípus-funkció kombinációkat. 

(3) Azonosítottam, hogy az adatgazdánál kezelt információk mely szervezettípusok, mely 

funkcióinál biztosítanak input adatokat egy-egy funkció ellátásához. 

A modell kialakításának lépéseit a 3.2-es ábra szemlélteti.  

 
3.2-es ábra: Az információkapcsolati modell kialakításának lépései 

1. Szervezettípusok közötti kapcsolatok azonosítása 

Feltártam, hogy egy-egy szervezettípus milyen azonos és/vagy további szervezettípus(ok)sal áll 

kapcsolatban. A 3.1-es táblázat a szervezettípusok közötti kapcsolatok létét szemlélteti. Amennyiben 

két szervezettípus kapcsolatban áll, úgy sötét alapon „X” szerepel a mátrix cellájában.  

Mivel az információkat nem csak szervezetek, hanem egyéni közlekedők is felhasználják, így a 

mátrixban „I” jelöléssel az egyéni felhasználókat jelöltem. A modellben ők csak információ 

felhasználóként jelennek meg, ugyanis ők szervezeti szintű közlekedési adatkezelést nem 

végeznek4. A felhasználóktól vagy járművekből továbbításra kerülő adatokat is feltüntettem a 

modellben. Ezek az adatok a fogadó szervezettípusnál, felhasználói adatokként szerepelnek (lsd. 

információszerkezeti mátrix  5
𝑠,  5

𝑠𝑑,  5
𝑑 adatcsoportok). Ilyen adat lehet például egy eCall 

vészhívásból származó minimális adatcsomag (MsD), melyet a készenléti szerv feldolgoz, és 

gondoskodik a megfelelő szervezet számára történő továbbításáról.  
  

                                                 
4 Adatkezelés: az adatokon végzett gyűjtési, felvételi, rögzítési, rendszerezési, felhasználási műveletek összessége. 

3.

2.

1.
Kapcsolatban álló szervezettípusok, 

és a kapcsolatok létének azonosítása.

(O-O kapcsolatok, 4.1-es táblázat)

Szer-
vezet-

típusok 
közötti kap-

csolatok azonosítása

Kapcsolatban álló szervezettípusok közötti 
összefüggések feltárása a funkciók szintjén. 

(OF-OF kapcsolatok, 4.2-es táblázat)

Szervezettípusok és funkcióik 
közötti összefüggések 

feltárása

OF kapcsolatok bővítése a 
(rész)adatcsoportok azonosításával.

(OFD-OF kapcsolatok, 4.3-as táblázat)

Áramló adatcsoportok azonosítása 
(információkapcsolati mátrix elkészítése)
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3.1-es táblázat: Szervezettípusok közötti információs kapcsolatok 

 Hová? (fogadó) 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 I 

H
o

n
n

a
n

?
 (

k
ü

ld
ő

) O1 X X X X X X X 

O2 X X X X  X X 

O3 X  X  X   

O4 X X  X X X X 

O5 X    X X X 

O6 X X X X X X X 

 Jelmagyarázat:  X kapcsolat létének jelölése eltérő szervezettípusok esetén 

  X kapcsolat létének jelölése azonos szervezettípusok esetén 

    kapcsolat létének hiánya 

   I egyéni felhasználók 

2. Szervezettípusok és funkcióik közötti összefüggések 

A 3.1-es táblázatot alapul véve a szervezettípusokhoz tartozó funkciókkal bővítettem a 

vizsgálatot, annak érdekében, hogy azonosítsam a funkciók közötti összefüggéseket. Az 

eredményeket a 3.2-es táblázat tartalmazza.  

Amennyiben egy szervezettípus egy funkciójához kapcsolódóan van olyan információ, mely 

továbbításra kerül, úgy abban a sorban egy vagy több „X” található. A fogadó szervezettípust és annak 

funkcióit a táblázat oszlopfejléce jelöli ki. A szürke alapon fekete „X”-el jelölt cellák azt jelentik, 

hogy az adatokat átadó és az adatokat fogadó felek külön szervezettípusba tartoznak, míg az azonos 

szervezettípusok közötti információáramlást a világoskék alapon kék „X” jelöli. A fehér cellák a 

kapcsolatok hiányát jelölik, míg a fehér hátterű átlósan áthúzott cellák az adott szervezethez 

kapcsolódóan a funkció hiányára utalnak. A zöld színnel jelzett cellák a fejezet végén található 

példához tartoznak. 

3. Áramló adatcsoportok azonosítása 

A kapcsolatok elemzése során azonosítottam az áramló adatcsoportokat. Feltártam, hogy egy 

szervezettípus adott funkciójához kapcsolódóan kezelt adatcsoportok közül (részben vagy egészében) 

melyik és hova kerül továbbításra.  

A 3.2-es táblázatban található minden „X”-hez (kapcsolathoz) hozzárendeltem egy 15 cellából álló 

mini mátrixot (3 oszlop és 5 sor), mely a továbbítható 15 adatcsoport közül jelöli ki a továbbítás 

tárgyát képező adatcsoportokat. Az információkapcsolati mátrix sematikus szerkezetét és a benne 

található adatok értelmezésének módját a 3.3-as ábra tartalmazza. A mátrix részletét a 4.3-as táblázat 

szemlélteti, a cellákhoz rendelt adatcsoportotokkal együtt. 

A kapcsolatokat fokozatosan kibontva felépítettem az információkapcsolati mátrixot (7-es 

függelék). Ez a szervezettípusok, funkcióinál kezelt adatcsoportokra vonatkozóan szemlélteti, hogy 

egy-egy adatcsoportot melyik szervezettípus melyik funkciójához kerül továbbításra, további 

felhasználásra. 

Ahol egy szervezettípus egy funkciójához kapcsolódóan a mini mátrix egy cellájában „X” karakter 

szerepel, az adatcsoport vagy annak egy része továbbításra kerül. Az adatot továbbító szervezettípust 

és azt a funkciót, melyhez az adattovábbítás tartozik az információkapcsolati mátrix sor- és 

oszlopfejléce határozza meg. A táblázat első két sora a továbbított adatot felhasználó szervezettípust 

és az adatfelhasználáshoz kapcsolódó funkciót tartalmazza. A kék színnel jelölt cellák a 

szervezettípusokon belüli információáramlást, a fehér cellák a szervezettípuson belüli, azonos 

funkciók közötti információáramlást jelölik, míg a fekete cellák a szervezettípusok közötti 



40 

információáramlást. A 3.3-as táblázat az információkapcsolati mátrix részletét tartalmazza, mely 

megfelel a 3.2-es táblázatban zölddel feltűntetett kapcsolatoknak. 

3.2-es táblázat: Szervezettípusok és funkcióik közötti kapcsolatok 

HOVÁ (a továbbított adatok mely szervezettípus mely funkciójának ellátásakor kerülnek felhasználásra?) 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 I 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

H
O

N
N

A
N

 (
m

e
ly

 s
z
e
rv

e
z
e
tt

íp
u

s 
m

el
y

 f
u

n
k

c
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já
h
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a
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d

ó
 a

d
a

to
k

 k
e
r
ü

ln
e
k

 t
o
v
á

b
b

ít
á

sr
a
?

) 

O1 

F1         X X      X  X  X X X X X X X X   X  X X X  X  X    X       X    X X  X 

F2 X X    X  X          X  X X X X X X X X   X  X X X    X    X       X    X   X 

F3  X X                      X X X     X                         

F4 X X  X X X  X X X        X  X X X  X         X X  X  X                   

F5 X X  X    X          X  X X   X          X        X   X    X    X   X 

F6 X X    X  X          X    X  X X X    X  X X X    X           X     X   

F7  X X X  X  X          X  X  X X X  X X   X X X                 X X    X X X 

F8 X X    X X           X  X  X X X X X X   X X X                 X     X X X 

O2 

F1 X X      X X X        X    X  X X       X          X       X     X  X 

F2         X X    X    X    X  X                  X       X     X  X 

F3                                                         

F4         X X  X  X    X  X  X  X                         X   X  X  X 

F5         X X      X  X   X   X                         X    X   X 

F6         X       X  X    X  X                         X     X  X 

F7                                                         

F8         X      X   X    X  X                         X     X  X 

O3 

F1                                                         

F2  X  X  X              X  X                                   

F3                                                         

F4  X  X              X                                       

F5  X  X X   X          X  X    X                                 

F6  X    X X X          X  X   X X          X    X                   

F7  X  X  X X X          X    X  X          X    X                   

F8                  X    X X                                  

O4 

F1  X    X   X       X              X  X  X    X   X X X      X     X  X 

F2 X X X   X   X X      X         X  X   X  X  X    X   X X X              

F3 X X X   X  X                 X X    X  X  X    X   X X X              

F4                                                         

F5                          X      X          X               

F6 X X    X                   X X        X    X                   

F7                              X                           

F8                         X                                

O5 

F1 X X    X  X                         X X  X  X    X       X X    X  X 

F2 X X  X X X  X                         X X  X  X    X               

F3                                                         

F4 X X  X  X  X                         X X  X  X           X X  X  X  X 

F5                                                         

F6 X X    X X X                         X X               X X    X X X 

F7                                                         

F8                                                         

O6 

F1                  X                               X        

F2 X X  X X X   X X  X X X    X  X     X X X   X    X    X    X               

F3                         X X X                X              

F4 X X       X X        X                        X  X             

F5 X X                                                       

F6 X X                                            X           

F7                                                         

F8                                                         

 Jelmagyarázat:  X adattovábbítás eltérő szervezettípus, eltérő funkciójához 

  X adattovábbítás azonos szervezettípus, azonos funkciójához 

  X adattovábbítás azonos szervezettípus, eltérő funkciójához 

    kapcsolat létének hiánya 

   funkció hiánya  
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 HOVÁ? 

(szervezettípus és funkció) 

HONNAN? 

(szervezettípus és funkció) 

MIT? 

(adatcsoport) 

3.3-as ábra: Információkapcsolati mátrix értelmezése 

3.3-as táblázat: Információkapcsolati mátrix részlete 

O3 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

O1 

… … … … … … … … … 

F2 

        X X     X X      X   X  X X 

        X      X            X  

         X      X      X      X 

      X X X    X X X X X X       X X X 

         X      X            X 

… … … … … … … … … 

Példa (kék cella): Az O1-es szervezettípus (közútkezelő) az F2-es funkciójához kapcsolódón  1
𝑠𝑑  adatcsoportot továbbít 

(féldinamikus hálózati, létesítményi és forgalmi adatok) az O3-as szervezettípus (flottaüzemeltető társaságok) F2-es 

funkciójának (forgalmi folyamatok kezelése) ellátásához. 

Az információkapcsolati mátrix kialakítása során egymásra épülve fokozatosan bontottam ki a 

modellt. Minden lépésben egy-egy újabb összetevővel bővítettem az elemzést (O, O-F, O-F-D). A 

modellezés végére eljutottam odáig, hogy az adatcsoportok szintjén meghatároztam, hogy egy-egy 

adatcsoportot, – melyet az adatgazda egy bizonyos funkciójához kapcsolódóan kezel –, milyen más 

szervezettípus(ok), mely funkció(i)k ellátásához használják fel.  

3.2. Elemzési módszer az információkapcsolati modell alapján 

Kapcsolatok elemzése: Az információkapcsolati mátrixban szereplő összeköttetések a 3.4-es 

táblázatban szereplő szempontok alapján vizsgálhatók: 

3.4-es táblázat: Információs kapcsolatok elemzési szempontjai 

Sorsz. 
Elemzési 

szempont 
Leírás 

1. 
Összekapcsolt 

összetevők 

Szemlélteti, hogy mely szervezeti összetevőhöz tartozó működési összetevőjénél 

kezelt adat mely szervezeti és működési összetevőkhöz került (melyik szervezet, 

melyik szervezeti egysége, melyik funkcióhoz kapcsolódóan, milyen tevékenység 

elvégzésére használja fel a továbbított adatot). 
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2. Irányultság 
A kapcsolatok egyirányú adatátvitelt jelentenek. Amennyiben létezik ellenpárja, 

akkor azt egy másik kapcsolat jelöli. 

3. 
Átvitt 

(rész)adatcsoportok  
Az adatcsoportot a 15 cellából álló mini mátrix egyértelműen meghatározza. 

4. 
Átvitt adatok 

mennyisége 

Felhasználási céltól, helyszíntől és az alkalmazott technológiától függ. Cél a 

kommunikációs hálózatok gazdasági szempontból optimális kihasználása. 
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5. 
Adatátviteli 

gyakoriság 

Függ a funkciótól és az adatok tulajdonságaitól. Megkülönböztethető folytonos, 

időalapú (ciklikus) és eseményorientált adatátvitel vagy ezek kombinált 

alkalmazása. 

6. 
Adatátviteli 

technológia 

Felhasználás helyétől függően lehet vezetékes (internet segítségével vagy 

korlátozott hozzáférésű hálózaton keresztül) vagy vezeték nélküli. Utóbbi esetben 

a leggyakrabban a 2G, 3G, 4G és a Wi-Fi, Bluetooth, RFID alapú kommunikációs 

megoldások alkalmazhatóak. 

Terjedelmi korlátok miatt jelen munkában  

(1) az összekapcsolt összetevők esetén a szervezettípusnál mélyebb szintű elemzésre nincs lehetőség, és 

(2) a kapcsolatokhoz tartozó adatelemek meghatározására sem lehetséges a jóval mélyebb elemzési igény miatt. 

Azonban az alfejezet végén példaként néhány kapcsolatra vonatkozóan az elemzéseket elvégeztem. 
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A 8-as függelékben példaként szemléltetem, és az említett szempontok alapján vizsgálom a 3.3-as 

táblázatban megjelölt kapcsolatokat. A példa az alábbiakat tartalmazza: 

 a közútkezelőnél (O1) (pl. Magyar Közút NZrt. – közúti szolgáltató igazgatóság; 

Forgalomtechnikai és Hálózatkezelési Osztály),  

 a forgalmi folyamatok kezeléséhez (F2) (forgalomirányítás, ellenőrzések, zavarelhárítás, 

keresleti-kínálati igények szabályozása, stb.), 

 kapcsolódóan kezelt és továbbított információkat, 

 egy áruszállítással foglalkozó flottaüzemeltető vállalat (O3) melyik szervezeti egysége 

milyen funkcióknál használja. 

Az információkapcsolati mátrixban szereplő adatcsoportok (adatelemek), az adatátviteli gyakoriság 

feltüntetésével a 8-as függelék táblázatának bal oldalán jelennek meg („kiforgatva”), míg az 

adatcsoportokhoz kapcsolódó felhasználási funkciók vízszintesen. Az adatcsoportoknál dőlt betűkkel 

az adatelemeket jelöltem, míg a funkcióknál az információ felhasználáshoz kapcsolódó szervezeti 

egységet és azokat a feladatokat, melyekhez tartozóan felhasználják az információkat. 

Adatátviteli technológia alapján két típus különböztethető meg:  

(1) helyhez kötött – fix telepítésű – munkaállomások esetén vezetékes adatátvitelt alkalmaznak, 

mely nagysebességű, adatforgalmi korlát nélküli kapcsolatok kialakítását biztosítják; 

(2) mobil összetevők – járművek – esetén mobilinternet (2G, 3G, 4G) segítségével biztosítható az 

összeköttetés. A példában az átvitt adatok mennyiségét nem elemeztem, ugyanis ezt jelentősen 

befolyásolják a szervezet által alkalmazott szoftveres és hardveres megoldások. 

Egyszerűsített információkapcsolati mátrixok előállítása – az információáramlás elemzése az 

adatcsoportok szintjén az összetevők elhagyásával  

Az egyszerűsített információkapcsolati mátrixok az információkapcsolati mátrix (7-es függelék) 

alapján képezhetőek egy-egy összetevő (szervezettípus és/vagy funkció) elhagyásával. Ezen mátrixok 

áttekinthetőbbé teszik a kapcsolatokat (bizonyos elhanyagolásokkal). Alkalmazásuk a közúti 

információs rendszerben lezajló információátviteli folyamatok kevésbé részletes elemzése esetén 

jelent segítséget (pl. fejlesztési előkészületek, felsővezetés tájékoztatása, oktatás, stb.). 

Az összetevők variációi alapján összesen kilenc mátrix képezhető. Ebből egy maga a bemutatott 

információkapcsolati mátrix, míg egyszerűsített mátrixból összesen nyolc képezhető. A 3.5-ös 

táblázatban szemléltettem a komponensek csoportosítási és variációs lehetőségeit. Mind a 

HONNAN?, mind a HOVÁ? oldalon három-három összetevő-kombináció szerepelhet, melyek 

mindegyike szerepelhet egymással kombinálva. Az áramlás tárgyát képező MIT? kérdésre csak 

egyetlen válasz adható: az adatcsoport. A 3.6-os táblázatban az egyszerűsített mátrixokat, és azok 

szerkezetét tüntettem fel (sor és oszlopfejlécekkel). 

3.5-ös táblázat: Egyszerűsített információkapcsolati mátrix összetevő variációi 

 Lehetséges összetevő kombinációk: 

 szervezettípus, 

 szervezettípus és funkció, 

 funkció. 

HOVÁ? 

HONNAN? 

Lehetséges összetevő kombinációk: 

 szervezettípus, 

 szervezettípus és funkció, 

 funkció. 

MIT? 

(adatcsoport) 
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3.6-os táblázat: Egyszerűsített információkapcsolati mátrix típusok struktúrája 

Sorsz. 
sorfejléc  

HONNAN? 

oszlopfejléc 

HOVÁ? 
Leírás Elhagyott összevető 

0. 
szervezettípus 

és funkció 
szervezettípus 

és funkció 
maga az információkapcsolati mátrix - 

1. 
szervezettípus 

és funkció 
szervezettípus 

Megmutatja, hogy egy szervezettípus (adatgazda) 
funkciójához kapcsolódóan kezelt adatcsoportot az 
adatgazda mely szervezettípus(ok)nak továbbítja, 

további hasznosításra 

HOVÁ? oszlop 
esetében a funkciók 

2. 
szervezettípus 

és funkció 
funkció 

Megmutatja, hogy egy szervezettípus (adatgazda) 
funkciójához kapcsolódóan kezelt adatcsoportot az 
adatgazda mely funkc(i)ók elvégzéséhez továbbít, 

további hasznosításra. 

HOVÁ? oszlop 
esetében a 

szervezettípusok 

3. szervezettípus 
szervezettípus 

és funkció 

Megmutatja, hogy egy szervezettípus (adatgazda) egy 
bizonyos adatcsoportja melyik szervezettípus(ok), 

mely funkció(i)nak ellátásához kerülnek továbbításra 
további hasznosításra 

HONNAN? oszlop 
esetében a funkciók 

4. szervezettípus funkció 
Megmutatja, hogy egy szervezettípus (adatgazda) egy 
bizonyos adatcsoportja, mely funkciók elvégzéséhez 

kerülnek továbbításra további hasznosításra 

HONNAN? oszlop 
esetében a funkciók, 

HOVÁ? oszlop 
esetében a 

szervezettípusok 

5. szervezettípus szervezettípus 
Megmutatja, hogy egy szervezettípus (adatgazda) egy 
bizonyos adatcsoportja, mely szervezettípus(ok)hoz 

kerülnek továbbításra további hasznosításra 

HONNAN? oszlop 
esetében a funkciók, 

HOVÁ? oszlop 
esetében a funkciók 

6. funkció 
szervezettípus 

és funkció 

Megmutatja, hogy egy funkció egy adatcsoportja 
melyik szervezettípus(ok), mely funkció(i)hoz 

kerülnek továbbításra 

HONNAN? oszlop 
esetében a 

szervezettípusok 

7. funkció szervezettípus 

Megmutatja, hogy egy bizonyos funkciókhoz 
kapcsolódóan kezelt adatcsoport mely 

szervezettípus(ok) hoz kerülnek továbbításra további 
hasznosításra 

HONNAN? oszlop 
esetében a 

szervezettípusok, 

HOVÁ? oszlop 
esetében a funkciók 

8. funkció funkció 

Megmutatja, hogy egy bizonyos funkciókhoz 
kapcsolódóan kezelt adatcsoport mely funkciók 

elvégzéséhez kerülnek továbbításra további 
hasznosításra 

HONNAN? oszlop 
esetében a 

szervezettípusok, 

HOVÁ? oszlop 
esetében a 

szervezettípusok 

Terjedelmi korlátok miatt az összes egyszerűsített információkapcsolati mátrixot nem készítettem el. 

Példaként szemléltetem az 5. mátrixot a 3.7-es táblázatban.  

A táblázat értelmezése: szervezettípusonként található egy-egy 15 cellából álló mini mátrix, mely az 

adatcsoportokat tartalmazza. A táblázat bemutatja, hogy melyik szervezettípus melyik 

szervezettípus(ok)nak milyen típusú információt ad át (továbbított adatcsoport estén a mini mátrix 

megfelelő cellájában „X” karakter szerepel). A fehér hátterű, de üres cellák azt jelentik, hogy az adott 

szervezettípus kezel a cellákhoz tartozó adatcsoportokat, de azt nem továbbítja, mert saját maga 

használja fel. A sötét hátterű cellákhoz nem tartozik adat, ugyanis nem minden szervezettípus kezel 

minden féle adatcsoportot. 

Pl. (zöld cella): 

 O2 – a parkolólétesítmény üzemeltető  

  1
𝑠𝑑 statikus infrastruktúra adatot ad át (létesítmények elhelyezkedése és szolgáltatásaik, parkolók 

adatai, tehergépjármű parkolók adatai, biztonsági felszereltség) 

 O1 – a közútkezelőnek. 

Az adatok átadásával a közútkezelő a tájékoztatási funkciót lát el. Továbbítja a felhasználóknak a 

parkolólétesítményekre vonatkozó információkat is. A forgalmi folyamatok kezeléséhez az állóforgalom 

kezelése is hozzátartozik, még akkor is, ha ez a közútkezelő feladatain túlmutat. 
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3.7-es táblázat: Adatgazda szervezettípusok által kezelt adatcsoportok felhasználása szervezettípusonként – egyszerűsített 

információkapcsolati mátrix 

HOVÁ 

 (a továbbított adat mely szervezettípusnál kerül felhasználásra?) 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 I 
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O1 

X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X    X X X X X X X X X X X X  X X 

X X X   X X X X X X X X X X   X  X X 

X X X   X X X X      X   X X X X 

 X X     X X   X   X     X X 

O2 

X  X X X X X X X X  X    X X X X X X 

   X X X  X X       X X X  X X 

   X X X X X X           X X 

   X X X X X X          X X X 

    X X   X            X 

O3 

  X    X X X             

X X X    X X X     X X       

  X    X X X      X       

      X               

       X X     X X       

O4 

  X X X X    X X X    X X X X X X 

  X       X X X  X X X X X X X X 

  X       X X X   X      X 

         X X X       X X X 

          X X         X 

O5 

X X X          X X X X X X X X X 

 X X          X X X X X X  X X 

X X X          X X X   X   X 

                     

            X X X X X     

O6 

X X  X   X   X X  X   X X  X X X 

X X  X   X   X X  X    X  X X X 

X   X      X   X         

X X  X X  X   X X      X  X   

            X   X      

Jelmagyarázat: X adattovábbítás eltérő szervezettípus számára 

 X adattovábbítás azonos szervezettípus számára 

    az adott szervezettípus által kezelt adatcsoport továbbításának hiánya 

    /      az adott szervezettípus a meghatározott adatcsoportot nem kezeli 

Az adatcsoportok megjelenítése megegyezik a korábbiakkal. 

 

Információkapcsolati modell és az elemzési módszer felhasználási lehetőségei: 

 Szervezetek működésének teljes körű vizsgálata a funkciók és tevékenységek szintjén: a 

modell felbontási mélységének fokozásával az információkezelő elemhez rendelt egyes 

tevékenységek akár a műveletek szintjén is vizsgálható az információkezeléssel együtt. 

 Szervezeti összetevők által ellátott feladatok és ezek információigényeinek elemzése (egy 

adott funkció ellátásakor milyen információkat használnak, és a hatékonyabb munkavégzés 

érdekében milyen további információkra van szükség, ezeket honnan és hogyan lehet beszerezni, 

mely a kapcsolatok elemzésén keresztül meghatározható). 

 Szervezeti változások előkészítése a közlekedési rendszer működésének hatékonysága 

érdekében (átszervezés, kiszervezés, összevonás, stb.). 

 Hiányzó és fejlesztendő információs kapcsolatok feltárása. Jelenlegi és jövőbeli igények 

figyelembe vételével hogyan lehet információkapcsolatot kialakítani olyan szervezettípusok és 

funkciók között, ahol ma még nincs információáramlás, vagy ez már létezik, azonban ennek 

fejlesztése szükséges. 

 Közlekedési kutatások: a nagy mennyiségben, strukturált formában rendelkezésre álló adatok 

kutatási célokra is felhasználhatók. Az adatintegráció hiányában gyakori jelenség, hogy egy-egy 
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kutatás elvégzéséhez a szükséges adatokat több szervezettől, számos engedély birtokában lehet 

csak beszerezni. Egy összetett adatbázisból a különböző típusú és eltérő szervezetek által gyűjtött 

adatok egyszerűen kinyerhetőek. Továbbá az adat konzisztencia miatt ezeket az adatokat 

„összefésült” módon tárolják. Így feldolgozásuk is jóval egyszerűbb (az adatokhoz való 

hozzáférés és az előkészítés időszükséglete és az elvégzendő adatelőkészítési műveletek száma 

is csökken). 

Ilyen típusú elemzések elvégzése a doktori kutatáson túlmutat. Ehhez a szervezetek belső 

dokumentumainak és működésének részletes ismerete szükséges, melyhez a hozzáférés nem 

biztosított, továbbá jelentős ráfordítást is igényel. A közlekedési alkalmazott kutatások esetén 

azonban az adatcsoportok felhasználásával végeztem el az elemzéseket. 

Szervezeti változásokat megelőzően, a helyzetfelmérés során az elemzést/auditálást végző szakértők 

elvégezhetik a modell alapján szükséges felméréseket. Így az információkezelés és az azok mögötti 

fizikai folyamatok azonosíthatóak, melyek ismerete előfeltétele minden változás megvalósításának. 

 

3.3. Az információs csomópontok és közlekedési információszolgáltatók 

Minden olyan szervezettípuson belül, melyek F1-es forgalmi tájékoztatási funkciót (is) ellátnak (a 

parkolólétesítmény-üzemeltetőkön kívül5) vannak olyan kitüntetett szervezeti egységek, melyek 

számos forrásból (szervezettípustól) kapnak, és a közúti közlekedéshez kapcsolódóan számos 

szereplőnek (egyéni felhasználók és szervezetek egyaránt) továbbítanak adatokat. Ezek a szervezeti 

egységek „információs csomópontok”-nak nevezhetők. 

Feladatuk, hogy egyesítsék és rendszerezzék a beérkező információkat, majd a feldolgozási folyamat 

végén értéknövelt információkat állítsanak elő, így ellátva a forgalmi tájékoztatási (F1) funkciót. 

Az értéknövelt információk az utazást megelőzően és utazás közben is hasznosíthatóak mind a 

járművezetők, mind a diszpécserek munkájánál (pl. diszpozíciókészítés, utazástervezés, stb.).  

Példa: parkolólétesítmények kapacitáskihasználtságról szóló adatok közvetlenül is eljutnak az egyéni 

közlekedőkhöz, azonban ezen adatokat a közútkezelő is megkapja, aki a saját hálózatáról szóló 

adatokkal kiegészítve és figyelembe véve az egyéni igényeket értéknövelt információkat képes 

előállítani (pl. személyre szóló útvonalterv). 

 

Információs csomópontok szervezettípusonként: 

1. Közútkezelők forgalmi tájékozató szolgálata(i) O1F1 ÚTINFORM 

2. Közlekedésszervező vállalatok, akik operatív forgalomirányítást is végeznek O4F1  

BKK >> BKK-Info (hírszolgáltató) 

3. Közúti forgalomszabályozási jogkörrel is rendelkező készenléti szervek (Rendőrség) O5F1  

ORFK TrafficNav szolgáltatás 

4. Közösségi közlekedési szolgáltatók állami felügyeletét ellátó szerv, mely elvégzi a 

szolgáltatások minőségi és mennyiségi ellenőrzését, támogatja az elszámolást és a rendelkezésre 

álló adatok alapján utastájékoztatást is megvalósít O6F2-F1 

Közlekedéstudományi Intézet >> Közlekedési Módszertani Központ 

  

                                                 
5 Ezen társaságok jellemzően nem kezelnek nagy mennyiségben más szervezettípusoktól származó adatokat. 
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Közlekedési információszolgáltatók 

A szervezetek között megtalálhatók olyan – jellemzően profitorientált, piaci magánszereplők – 

társaságok is, melyek csak forgalmi tájékoztatási funkciókat látnak el (ún. Data Company-k). Ezek 

gyakran bizonyos területekre és tartalmakra koncentrálódva biztosítják az információszolgáltatást. 

Pl.: Google Map Traffic, BestWay Traffic Kft, INRIX.  

Ezen szervezeteket – annak ellenére, hogy végeznek adatkezelést6 – az információszerkezeti 

modellben külön nem tűntettem fel. Működésük alapján az O1 (Közútkezelői) szervezetekhez 

soroltam, mint F1-es (forgalmi tájékoztatási) funkciót ellátó, közlekedési információszolgáltatók, 

akik elsősorban felhasználói adatokat ( 5
𝑠,  5

𝑠𝑑,  5
𝑑) kezelnek. A vállalatok forgalmi adatforrásai a 

legtöbb esetben piaci szereplők (pl. flottaüzemeltetők) vagy egyéni felhasználók (egyéni 

gépjárművezetők), akik a saját és saját maguk által rögzített adatokat adják át. 

Ezen információszolgáltató szereplők az adatokat nyers formában vagy minimális feldolgozást 

követően juttatják el a végfelhasználókhoz. Elszórtan találhatók csak olyan szolgáltatók, akik 

értéknövelt információkat biztosítanak (azonban ők is csak a szabad forrásból, ingyenesen elérhető 

(köz)adatokkal egészítik ki a saját adataikat), így ezek a vállalatok nem minősülnek információs 

csomópontnak, csak közlekedési információszolgáltatóknak7. 

Az információs csomópontok és a közlekedési információszolgáltatók is beilleszthetőek az 

információrendszeri modellbe. Funkciójuk tekintetében forgalmi tájékoztatást látnak el (F1), melyhez 

elsősorban különböző időállandósággal rendelkező forgalmi adatokat ( 1
𝑠,  1

𝑠𝑑,  1
𝑑) használnak. Az 

információkezelő elem tekintetében mind a kettő az O1 (Közútkezelői) szervezetekhez illeszthető, 

mivel a funkcionalitás tekintetében ezen szervezetekhez állnak a legközelebb (gyakorlatilag a 

közútkezelő egyes feladatait látják el, csak minőségében és mennyiségében más információkkal). 

A mobilitás menedzsment szempontjából fejlett régiókban/városokban a közlekedési szolgáltatók 

(létesítmény-üzemeltetők, közösségi közlekedési szolgáltatók, információszolgáltatók, stb.) nem 

önállóan, hanem közösségbe tömörülnek, annak érdekében, hogy egységes szolgáltatásokat és hozzá 

egységes platformot biztosítsanak Mitchell and Ghent (2011) (www.sfpark.org, 

http://parken.heidelberg.de). Ennek az egyik megjelenési formája a mobilitás menedzsment 

központok, melyek rendkívüli módon igénylik az integrációt, működésükhöz az elengedhetetlen. 

Ezek, a modellben külön szervezettípusként nem kerültek feltűntetésre, mivel az ilyen típusú 

szervezetek léte és működése opcionális, de kívánatos. Feladatuk a felhasználók és a közlekedési 

szolgáltatók közé beékelődve közvetlen kétirányú kapcsolat kialakítása, forgalmi helyzet 

figyelemmel kísérése, és szükség esetén a résztvevők közötti kommunikáción keresztül beavatkozás 

és az ismétlődő tevékenységek központi ellátása (pl. parkolóhely-foglalás, útvonal újratervezése). 

Újabb kommunikációs csatornák kialakításával interfész szerepet töltenek be a felhasználók és 

szolgáltatók között, (részben vagy teljesen) lefedve a közlekedési rendszert.  

Jelentős szerephez jutnak az értéknövelt információk előállításában Csiszár (2000, 2004). Létüktől 

függetlenül a kapcsolati modellben feltűntetett kapcsolatok megmaradnak és működnek. 

Tevékenységük során a szervezettípusoktól információkat kapnak és osztanak meg velük, 

összekapcsolják a közlekedési szereplőket, így a nagy mennyiségben birtokolt információk által 

információs csomópontokként működnek. 

A következő fejezetekben összefoglalom a közlekedési alapkutatásra épülő közlekedési alkalmazott 

közlekedési kutatások eredményeit. A kezelt információk és azok áramlásán keresztül minden 

részterülethez azonosítottam az információrendszeri modellekkel való összefüggéseket. A 

rendszertipológia alapján példákkal igazolom a modellek működését. Tekintettel a célkitűzés 

összetettségére, a komplexitás miatt csak néhány jellegzetes példát mutatok be, melyek az 

alkalmazott közlekedési kutatások eredményeit szolgálják.  

                                                 
6 Mennyiségben és minőségben – hitelesítés, megerősítés – azonban elmarad a többi szervezettípustól. 
7 Információszolgáltató: olyan szolgáltató, aki a hozzájuk beérkező adatokat nyers vagy minimális feldolgozást 

követően juttatják el a felhasználóknak. 

http://www.sfpark.org/
http://parken.heidelberg.de/
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1/B Tézis 

Kidolgoztam a közúti közlekedés integrált információrendszerének kapcsolati 

modelljét (információkapcsolati modell) (3.1-es ábra). 

A modellezés eredménye az információkapcsolati mátrix, ami megmutatja, hogy egy 

adatgazdánál, egy funkcióhoz kapcsolódóan kezelt adatcsoport mely szervezettípus, mely 

funkciójánál hasznosul input információként (3.3-as táblázat).  

A mátrix kialakítása során lépcsőzetesen egymásra épülve bontottam ki a modellt – 

szervezettípus, funkció, adatcsoport sorrendű megközelítéssel. Minden lépésben egy-egy 

újabb összetevővel bővítettem az elemzést. Fokozatosan tártam fel a kapcsolatokat 

horizontális (modell kiterjedtsége) és vertikális (modell részletezettsége) irányban is. 

Az információkapcsolati modell alapján feltártam a kapcsolatokat „megtestesítő” 

adatcsoportokat. 

A modell alapján az információs rendszerek kapcsolatainak elemzési módszerét 

határoztam meg, mely segítségével a kapcsolatok jellemzői azonosíthatóak (3.4-es 

táblázat). 

A módszer alkalmazásával meghatároztam az un. információs csomópontokat, melyek 

olyan szervezetek, amiknek feladata a számos forrásból érkező információk 

rendszerezése, egyesítése és értéknövelt információk előállítása. 

Tézishez kapcsolódó publikációk: 

Sándor and Csiszár (2015) 

Sándor és Csiszár (2015a) 

Sándor és Csiszár (2015b) 
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4. Járművezetők személyes elvárásait figyelembe vevő parkolási 

információs és menedzsment rendszer modellje 

Jelen fejezetben a közúti forgalmi menedzsmenthez illeszkedő, az állóforgalommal kapcsolatos 

kutatási eredményeimet foglaltam össze. 

A közúti közlekedési hálózat forgalmi menedzsmentjéhez a mozgóforgalom kezelésén túl az 

állóforgalmi létesítmények kapacitáskezelési feladatai is hozzátartoznak. A forgalmi 

menedzsment során (F2) a parkolási igények kezelése a parkolási létesítmények (O2) működését 

támogató információs rendszerek és az egyéb forgalmi menedzsment rendszerek összekapcsolásával, 

a rendszerek és azok működését támogató adatbázisok integrációjával oldható meg hatékonyan. Az 

összehangolt működéssel elkerülhető, illetve megoldható a korlátozott férőhelyekből eredő forgalmi 

fennakadások, a felhasználói és üzemeltetői igények egyidejű figyelembevételével. 

Összefoglaltam a parkolási módok alapfolyamati és információkezelési jellemzőit. Ennek alapján 

kidolgoztam az integrált (hagyományos értelembe vett közúti forgalomirányítási folyamatokhoz 

kapcsolódó) parkolási információs és menedzsment rendszer szerkezeti és működési modelljét. 

Ehhez kapcsolódóan kialakítottam egy parkolóhely-választási algoritmust. Ez figyelembe veszi az 

egyéni preferenciákat és a létesítmények aktuális kihasználtságait, majd valósidőben rangsorolja a 

parkolólétesítményeket. A parkolás információs rendszer a teljes közúti közlekedési információs 

rendszer része. Így a modellben információ forrásként és információ felhasználóként is azok a 

szervezettípusok jelennek meg, akik a forgalomi menedzsment megvalósításában részt vesznek. A 

forgalmi menedzsment a parkolás menedzsmentet is magában foglalja. 

A 4.1-es táblázat tartalmazza, hogy az információszerkezeti mátrix mely adatcsoportjait használja fel 

a parkolásirányító rendszer. Mivel a kialakított megoldás a parkolóhely-választást támogató 

algoritmuson keresztül, az útvonaltervezés és parkolóhely-választás során figyelembe veszi az egyéni 

preferenciákat is, ezért itt a felhasználói igények is megjelennek ( 5  adatcsoport). Miután a 

parkolásmenedzsment nem csak a parkoló-létesítményre korlátozódik, hanem a közútkezelőre is, így 

más szervezetektől származó információk is felhasználásra kerülnek. A táblázatban ezeket a 

szereplőket és az általuk kezelt adatcsoportokat is feltűntettem. 

Felhasznált információk szervezettípusonként: 

 O1-es szervezettípus (Közútkezelők): valósidejű forgalmi adatok, mely alapján a 

parkolásirányítási stratégia meghatározható, továbbá olyan tájékoztatási adatok, mely 

segítségével a módváltás (egyéni-közösségi közlekedési kapcsolatok) hatékonyan 

megvalósítható; felhasználói pozíció adatok – pl. FCD – a hatékony forgalmi adatgyűjtés 

érdekében. 

 O2-es szervezettípus (Parkoló-létesítmények): kihasználtsági és díjszabás valamint 

szabályozási stratégiai adatai, a hálózati parkolás és forgalomszabályozás megvalósításához; 

személyes adatok a preferenciák meghatározásához és a személyre szabott forgalmi / 

parkolási megoldásokhoz. 

 O3-as szervezettípus (Flottaüzemeltetők): parkolási igény adatok a térbeli és időbeli 

parkolóhely-előrejelzés megvalósítása érdekében, jármű pozíció adatok a foglaltsági adatok 

meghatározásához, jármű és járművezetői adatok a vezetési idők betartása érdekében, 

forgalmi adatok a forgalomirányítási és parkolásirányítási stratégia alkalmazásához. 

 O4-es szervezettípus (Közösségi közlekedés szervezők, üzemeltetők): valósidejű forgalmi 

információk a módváltás közvetlen támogatása érdekében; személyes preferencia adatok a 

személyre szabott tájékoztatás megvalósítása érdekében. 
  



49 

4.1-es táblázat: Információszerkezeti mátrix részlete, az integrált parkolásmenedzsment rendszer által felhasznált 

adatcsoportok 

  𝑫𝟏
𝒔  𝑫𝟐

𝒔  𝑫𝟑
𝒔  𝑫𝟒

𝒔  𝑫𝟓
𝒔  𝑫𝟏

𝒔𝒅 𝑫𝟐
𝒔𝒅 𝑫𝟑

𝒔𝒅 𝑫𝟒
𝒔𝒅 𝑫𝟓

𝒔𝒅 𝑫𝟏
𝒅 𝑫𝟐

𝒅 𝑫𝟑
𝒅 𝑫𝟒

𝒅 𝑫𝟓
𝒅 

O1 

F1 X   X  X    X X   X X 

F2 X X    X X    X X  X X 

F3                

F4 X X  X  X    X X   X X 

F5                

F6                

F7                

F8 X          X X X X X 

O2 

F1 X X  X  X X  X  X   X  

F2 X   X  X   X X X X  X X 

F3                

F4 X X  X  X X  X X X X  X X 

F5                

F6 X          X X   X 

F7                

F8 X          X X  X  

O3 

F1                

F2          X X X   X 

F3                

F4  X    X X    X X   X 

F5                

F6          X     X 

F7                

F8 X         X X X   X 

O4 

F1 X X    X X    X X X X X 

F2           X    X 

F3                

F4                

F5                

F6                

F7                

F8 X         X X   X X 

 

4.1. A parkolásmenedzsment szerepe és jelentősége a forgalmi menedzsmentben  

A közúti forgalmi menedzsment két fő területre terjed ki: 

1. a haladó forgalomra, valamint 

2. a parkoláshoz kapcsolódó "álló forgalomra" és "parkolóhely-kereső forgalomra".  

Utóbbit nevezzük parkolás menedzsmentnek8, melynek feladata, hogy felhasználói és üzemeltetői 

szempontból is optimálisan rendelje össze az igényeket és a korlátozott mennyiségben rendelkezésre 

álló szabad parkolóhelyeket (egyenletes kihasználtság biztosítása és a felhasználói igények 

figyelembe vétele, pl. gyaloglási távolság vagy a fizetendő díj minimalizálása, stb.). Ezen feladatokért 

a parkolólétesítmények üzemeltetői a felelősek (pl. szabad férőhelyek számának és a változó 

díjtételek kijelzése, tájékoztatás, stb.). A parkolással összefüggő tevékenységek IT rendszerekkel 

történő támogatása és a valósidejű információszolgáltatás jelentősen hozzájárul a menedzsment 

feladatatok hatékony kezeléséhez Tacconi et al. (2010), Gongjun et al. (2011). 

Zsúfolt városi környezetben és a gyorsforgalmi úthálózat mentén található parkolólétesítmények 

esetén a parkolási igények gyakran meghaladják a kapacitást. Emiatt a megoldások komplex 

megközelítést és beavatkozást igényelnek. Ennek egyik része az időszaktól és/vagy kihasználtságtól 

függő díjfizetés és annak szabályozása, mely hatékony és széles körben alkalmazott módszer a modal 

split és a parkolási igények szabályozására, továbbá a torlódások csökkentésére Rye et al. (2006), 

Mardsen (2006), D’Acierno et al. (2006).  

Kutatásom során az informatikai megoldásra fókuszáltam, így a díjfizetési és díjstratégiai 

kérdésekkel nem foglalkoztam, azonban a forgalmi menedzsment egyik fontos eszköze. A díjfizetés 

                                                 
8 A menedzsment funkcióknak jogi, gazdasági és egyéb vetületei is léteznek, azonban jelen disszertációban szűkebb 

értelmezésben kezelem és csak a műszaki, üzemeltetési kérdésekkel foglalkozom. 
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szabályozásán kívül komplex informatikai megoldásokat, egyes esetekben megoldáscsomagokat is 

alkalmaznak. Ezek információkat biztosítanak az elérhető szabad helyekről és létesítményekről, a ko-

modális közlekedési megoldásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről, továbbá szabályozási 

lehetőségeket is biztosítanak. Ehhez felhasználják a közúti forgalmi menedzsment során kezelt 

adatokat, melyeket kiegészítenek a felhasználóktól származó adatokkal. Az információgyűjtés módja 

rendszerenként és telepítési megoldásonként eltérő. Terjednek azon megoldások, melyek erőforrás-

hatékony módon biztosítják a felhasználói adatok gyűjtését – pl. egyéni smart eszközök. 

Leggyakoribb információ megjelenítő eszközök: VJT-k (útmenti és létesítményen belüli), 

weboldalak, okostelefon alkalmazások melyeken akár a parkolóhely-foglalás is megvalósítható és az 

egyéni igények figyelembe vehetők Teodorovic et. al. (2006), Mitchell and Ghent (2011), Rodier and 

Shaheen (2010). 

A parkolásmenedzsment a városok hosszú távú stratégiai terveiben is egyre nagyobb hangsúlyt kap 

a városok szerkezetének változásával és a környezetvédelmi célok felerősödésével. A forgalmi 

menedzsment során figyelembe kell venni a területhasználati lehetőségeket, ügyelve arra, hogy a 

közlekedési problémák megoldásához a parkolást is fejleszteni kell Brömmelstroet and Bertolini 

(2010), Farag and Lyons (2010).  

 

4.2. Parkolási módok jellemzői 

A parkolási módok csoportosíthatók a létesítmény tulajdonviszonya, az elhelyezkedés és a kialakítás 

(kapcsolódó infrastruktúra) szerint Oláh (2003). A parkolási módokat a 4.1-es ábrán foglaltam össze. 

 
4.1-es ábra: Parkolási módok 

A parkolási információkezelés szempontjából a kiemelt (sárgával jelölt) módok jelentették a kutatás 

tárgyát. A parkolási módok legfontosabb jellemzőit és az informatikai rendszer sajátosságait a 4.2-es 

táblázatban foglaltam össze. 

4.2-es táblázat: A vizsgált parkolási módok jellemzői 

Parkolási mód Előny Hátrány 

Preferált 

használati 

időtartam 

Informatikai sajátosságok Működtető szervezet 

1. szegély 

mentén 

gyors ki- és beparkolás, 
kis gyaloglási 
távolságok, 

egyszerű kialakítás 

korlátozott kapacitás, 
balesetveszélyes be- és 

kiparkolás 

rövid 
0-4 óra 

a parkolóhelyek „informatikai 
kezelése” jelentős beruházást 

igényel 

helyi önkormányzat, 
megbízott parkolási 

ellenőrök 

2. parkolótéren 

nagyobb kapacitás, 
egyszerű kialakítás, 
aktuális foglaltság 

könnyen 
meghatározható 

sok jármű egyidejű be- és 
kihajtása nehezen kezelhető 

közepes 
4-24 óra 

a be- és kihajtási műveletekhez 
köthető az információkezelés 

közterületen – ld. 
előző, magánterületen 

– az üzemeltető 
társaság 

3. 

parkolóházban 

környezeti hatások és 
vandalizmus ellen 

védett 

jelentős beruházás igénye 
van, a létesítményen belüli 

tájékoztatás (navigáció) 
megoldandó 

közepes és 
hosszú 

4 óra felett 

jelentős informatikai beruházás 
igénye van, különösen az 
automatizált (gépesített) 
járműmozgatás esetén 

üzemeltető (magán) 
társaság 

4. gyorsforgalmi 

úthálózat 

pihenőhelyein 

a szállítási folyamat 
pihenőideje 

kiszámíthatóbbá válik 

parkolóhelyek 
kihasználtsága jelentősen 

változik az időben (napszak, 
szezon, stb. függvényében) 

rövid és 
közepes 
(kötelező 

pihenőidő) 

a szállítási folyamatot 
támogató többi információs 

rendszerrel integrálandó 

gyorsforgalmi utat 
üzemeltető társaság 

1. szegély 
mentén

2. parkolótéren 3. parkolóházban
4. gyorsforgalmi 

úthálózat 
pihenőhelyein

útmenti 
parkolóhelyeken

lakott területen
lakott területen 

kívül
udvaron, 

(terem)garázsban
telephelyen

közterületen magánterületen

PARKOLÁS
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Egy-egy parkolási mód, illetve helyszín kiválasztása több szempont együttes figyelembe vétele 

alapján történik, azonban a felhasználók ezeket eltérő „súlyozással” veszik figyelembe. A 

szempontok között a létesítmény jellemzői, személyes preferenciák és a helyváltoztatás jellemzői is 

szerepelnek. A parkolási helyszín megítélését befolyásoló legfontosabb tényezők: 

 Létesítmény elhelyezkedése: 

o elhelyezkedés a forgalomvonzó létesítményekhez képest, 

o hálózati kapcsolatok, megközelíthetőség (közúti, vasúti, közforgalmú közlekedési, stb.), 

o a közlekedési eszközök közötti átgyaloglási távolságok és „ellenállások”. 

 Létesítmény kialakítása: 

o járműves mozgások jellemzői, egyszerűsége (egyszintes-többszintes, méretek, 

vonalvezetés, ívek jellemzői, be- és kiparkolás beláthatósága, stb.), 

o gyalogos mozgások jellemzői, távolsága, egyszerűsége, 

o környezeti hatásoktól való védettség. 

 Használati feltételek: 

o hozzáférhetőség, használói kör (regisztrált és/vagy alkalmi használók), 

o díjstruktúra, díjak mértéke, 

o díjbeszedés módja, 

o szankciók jellemzői. 

 Információkezelés módja: 

o regisztráció módja, 

o be- és kihajtáskori műveletek jellemzői, 

o létesítményen belüli tájékoztatás (pl. létesítményen belüli navigáció), 

o a helyi információs rendszer integráltságának „mértéke” a többi információs rendszerrel, 

o információk a kapcsolódó közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatosan (statikus és/vagy 

valósidejű adatok a közösségi közlekedés járműveiről, stb.). 

 Biztonsági megoldások: 

o személyes őrzés/védelem, 

o felügyeletet támogató biztonsági berendezések, 

o a közlekedésbiztonságot fokozó berendezések, 

o passzív biztonsági megoldások (oszlopok fóliázása az ajtónyitási védelemhez, stb.). 

Ezen tényezőket – mint felhasználói igények – a személyre szabott szolgáltatások kialakításához a 

parkolásmenedzsment rendszernek figyelembe kell vennie. A rendszer az egyes tényezőkhöz rendelt 

– felhasználó által megadott – súlyozás alapján és az aktuálisan elérhető szabad helyek alapján 

rangsorolja a létesítményeket. A súlyozás beállításával biztosított az személyre szabott tájékoztatás. 
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4.3. A parkolásmenedzsmentben alkalmazott információs rendszerek funkciói 

Az információs rendszerek funkciói: 

1. tájékoztatás: többféle módon megvalósulhat; a dinamikus adatok felhasználása és a kétirányú 

kommunikáció (személyre szabott tájékoztatás) jelenti az előrelépést. (Ez utóbbi lehetővé teszi 

a felhasználói elégedettség mérését is). A tájékoztatás valamennyi további funkciónak is a 

részét képezi. 

2. igénykezelés (helyfoglalás): a létesítmények kihasználtsága és az utazók elégedettsége az 

előzetes helyfoglalással fokozható. Többféle kommunikációs csatornán keresztül működhet (pl. 

hangalapú vagy adatalapú információcserével); összefügg az útvonaltervezéssel. A foglalás 

történhet manuálisan vagy automatikusan (az útvonal kiválasztásával egyidejűleg). A foglaltsági 

adatok gyűjtése, feldolgozása a létesítmények kihasználtsági adatainak előrebecsléséhez is 

használható. 

3. navigáció: magába foglalja a létesítményen kívüli és létesítményen belüli (out-door és in-door) 

navigációt. A statikus jelzőtáblák kollektív, míg a járműfedélzeti berendezések egyéni 

(személyre szabott) útbaigazítást adnak. Létesítményen belül alkalmazhatók a navigációt segítő 

telepített eszközök is (pl. LED kijelzők, LED markerek). 

4. díjbeszedés: cél a készpénzforgalom csökkentése (kiküszöbölése), és az automatizált, megállás 

nélküli fizetési megoldások bevezetése. A teljes parkolási folyamatot tekintve a díjfizetés a 

következő fázisokban történhet:  

(1) előzetes díjfizetés;  

(2) behajtáskori díjfizetés; 

(3) parkolóhely elfoglalásakor történő előzetes díjfizetés; 

(4) járműbe való beszállás előtti díjfizetés; 

(5) kihajtáskori díjfizetés; 

(6) utólagos díjfizetés, utólagos elszámolás.  

5. biztonság (safety): célja a járműmozgásokkal összefüggő balesetek elkerülése, melyet 

elsősorban az intelligens járműfunkciók, illetve a passzív és aktív megoldások támogatnak. 

6. védelem (security): célja a rongálás és az eltulajdonítás elleni védelem (biztonsági személyzet, 

valamint azonosító, megfigyelő és képrögzítő rendszerek alkalmazása). 

A funkciókat a helyváltoztatási folyamathoz illesztve a 4.3-as táblázatban foglaltam össze. A 

funkciók azonosítása és ismerete előfeltétele a működési modell kialakításának, ugyanis a 

helyváltoztatási folyamathoz illeszkedve ezen funkcióknak meg kell jelennie az egyes műveleteknél. 

A működési modellt a funkciók alapján alakítottam ki. 
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4.3-as táblázat: Az információs rendszerek funkciói, illeszkedve a helyváltoztatási folyamathoz 

Funkciók a. utazás előtt 

b. parkoló 

létesítmény 

megkö-

zelítésekor 

c. parkoló 

létesítménynél 

d. parkoló 

létesítmény 

elhagyásakor 

e. utólagosan Megoldások 

1. 

tájékoztatás 

parkoló létesítmény 

megközelíthetősége, aktuális 

kapacitása, használati feltételek, 

díjszabás, fizetési módok, 

tömegközlekedési kapcsolatok, 

stb. 

használati feltételek, 

díjszabás, fizetési módok, 

tömegközlekedési 

kapcsolatok, stb. 

díjszabás, 

fizetési 

módok, 

fizetendő díj, 

stb. 

[felhasználói 

elégedettség mérése] 

statikus adatok alapján 
(elhelyezkedés, kapacitás, szolgáltatások, tömegközlekedési kapcsolat) 

valósidejű és előrebecsült jellemzők alapján 
(szabad kapacitás, tömegközlekedési jármű indulási ideje) 

hagyományos és/vagy változtatható jelzésképű jelzőtáblák, 

internetes tájékoztatás és útvonaltervezés, 

helytől függő szolgáltatások (navigáció) 

2. 

igény-

kezelés 

(hely-

foglalás) 

 parkoló létesítmény kiválasztása, 

parkolóhely lefoglalása 

 [parkolási időtartam megadása] 

 (foglalás módosítása, törlése) 

„bejelentkezés” 

[parkolási időtartam 

megadása] 

„kijelent-

kezés” 

kihasználtsági adatok 

gyűjtése (felhasználói 

csoportok, 

járműkategóriák, 
időbeli jellemzők) 

(regisztráció), jármű (ügyfél) azonosítása, 

telefonos szolgáltatás, internetes foglalás, 

internetes/fedélzeti útvonaltervezés részeként 

be- és kimeneti számlálás, parkolóhely foglaltság érzékelés 

(hurokdetektorok, ultrahangos érzékelők, stb.), 

3. 

navigáció 
(létesítményen 
kívül és belül) 

útvonaltervezés 
(összefügg a parkoló 

létesítmény 

kiválasztásával) 

jármű 

navigáció 

létesítményen belüli 

jármű és gyalogos 

navigáció 

jármű 

navigáció 

a parkolót használók 

kiindulási és 

rendeltetési pontjai 
 (térbeli jellemzők) 

hagyományos jelzőtáblák (információdesign), változtatható 

jelzésképű kijelzők, burkolatba épített fénytechnikai eszközök, 

jármű (ügyfél) azonosítása, helytől függő szolgáltatások, 

statikus és valósidejű adatok felhasználása 

4. 

díjfizetés, 

díjbeszedés 

a díjszabásra és a díjbeszedő 

rendszer működésére vonatkozó 

tájékoztatás 

parkolási díj előzetes 

megfizetése 

parkolási díj 

utólagos 

megfizetése 
(előzetes díj 

korrekciója, 
szankciók) 

utólagos elszámolás 

(regisztráció), előzetes fizetés (utólagos korrekcióval) – az 

előkészítési fázisban vagy behajtáskor; utólagos elszámolás és 

fizetés – kihajtáskor vagy egy rögzített időszak végén; 

készpénzben, bankkártyával, mobiltelefonnal, egyenleggel 

rendelkező parkoló kártyával, bankszámláról való leemeléssel; 

internetes/fedélzeti útvonaltervezés részeként 
 (tömegközlekedési jegy megváltása) 

5. biztonság 

(safety) 

fokozása 

veszélyekre 

figyelmeztetés, 

tájékoztatás az 

intelligens 

funkciókról 

intelligens 

jármű 

funkciók 
(vezetést támogató 

megoldások) 

aktív és passzív 

megoldások 
(jármű- és személymozgások 

megfigyelése) 

intelligens 

jármű 

funkciók 
(vezetést támogató 

megoldások) 

intelligens rendszerek 

működésének 

kiértékelése 
(videofelvételek 

felhasználása bizonyítási 

eljárásokban) 

jármű- és gyalogos érzékelés +változtatható jelzésképű kijelző 

és/vagy hangjelzés 

passzív megoldások (tükrök, rázóburkolat, ütközés és csapódás elleni 

védőrétegek, fóliák, felfestések, korlátok, stb.) 
aktív megoldások (I2V, V2V kommunikáció, tolatóradar, automatikus 

beparkolást biztosító rendszer, stb.) 

6. biztonság 

(security) 

fokozása 

tájékoztatás a 

védelmi 

rendszerekről 

járművek és személyek megfigyelése 

felvételek 

felhasználása 

bizonyítási 

eljárásokban 

videokamerás megfigyelés és/vagy rögzítés, 

jármű és/vagy személyazonosító eljárások (rendszámfelismerés, 

azonosításra szolgáló kártya, stb.), 

biztonsági személyzet alkalmazása 
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4.4. Az integrált parkolásmenedzsment rendszer vázszerkezeti modellje 

A parkolásmenedzsment rendszer – mely a tágabban értelmezett forgalmi menedzsment rendszer 

része – legfontosabb információkezelő összetevői (elemek, alrendszerek): 

 Felhasználó: személyhez rendelt, kétirányú kommunikációt biztosító perifériákkal, melyek 

többnyire járműfedélzeti berendezésként is működhetnek - navigációs berendezés, mobiltelefon, 

hordozható számítógép; 

 Fuvarozó vállalat: szervezeti információs rendszerek, járműkövető rendszerek; 

 Jármű: járműfedélzeti hardver elemekkel és fedélzeti adatbázissal, valamint többcsatornás 

kommunikációt biztosító eszközökkel, melyek támogatják a biztonsági rendszerek működését is 

(I2V, V2V); 

 Mobilitás menedzsment központ: gépi és humán összetevőkkel, központi adatbázisokkal 

(forgalmi jellemzőket, menedzsment terveket, hálózatot leképező, stb. adatbázisok) és 

többcsatornás kommunikációs megoldásokkal (vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció 

hagyományos és dedikált távközlési csatornákon); 

 Parkolási központ: része a mobilitás menedzsment központnak; gépi és humán összetevőkkel, 

központi adatbázisokkal (parkolók statikus és dinamikus adatait tartalmazó adatbázisok, a 

foglalási, a jármű, a számlázási és a felhasználói adatokat tartalmazó integrált adatbázisok); 

 Parkoló létesítmény: a járművek tárolását segítő információs perifériákkal együtt. Aktív és 

passzív biztonsági rendszerek, melyek védik a gyalogosokat és a járműveket. Az irányító 

rendszerek része az útburkolatba épített fénytechnikai eszközök (LED marker) és változtatható 

jelzésképű táblák valamint az egyes parkolóhelyek foglaltságát érzékelő detektorok 

(hurokdetektor, ultrahang, stb.). A biztonsági eszközökhöz taroznak a képfeldolgozó és 

azonosító berendezések (kamerák, személy- és rendszámfelismerő megoldások), a beléptető 

rendszer fizikális akadállyal (sorompó, rámpa), valamint a felügyeletet és ellenőrzést biztosító 

humán összetevők. Díjfizetéshez kapcsolódnak a készpénzforgalmat kiküszöbölő kártyaolvasók, 

a megállás nélküli azonosítást lehetővé tevő DSRC kommunikációt biztosító berendezések, 

illetve egyes biztonsági eszközök is. 

 Közútkezelő társaság(ok): az úthálózaton található adatgyűjtő, tájékoztató, beavatkozó és 

kommunikációs berendezésekkel, illetve a korlátozásokat tartalmazó adatbázissal együtt; 

 Közösségi közlekedési társaság(ok): az irányításhoz kapcsolódó információs és 

kommunikációs rendszerrel (viszonylathálózatot leképező térinformatikai, menetrendi, 

díjszabási, stb. adatbázisokkal). 

A felsorolt elemeket a telekommunikációs csatornák (vezetékes és vezeték nélküli adatátviteli 

hálózatok) kapcsolják össze a bejelölt relációkban. A vázszerkezeti modellt a 4.2-es ábra szemlélteti. 

Az ábrán minden összetevő típusból csak egyet tüntettem fel. Az irányító központ és a parkolási 

létesítmények 24 órán keresztül személyi felügyelettel (operátorral) vannak ellátva. A közútkezelő 

és a közösségi közlekedési társaságok a parkolási információs rendszer „határán” kívül 

helyezkednek el, annak „információs környezetéhez” tartoznak. Mivel a parkolás és a hagyományos 

forgalmi menedzsment tevékenységek jelentős része egymással összefügg (nem szétválasztható), így 

a rendszerhatárok meghatározása megoldásonként eltérő lehet, attól függően, hogy a parkolás 

menedzsmentet a közútkezelő mennyire integrálja a saját feladataiba. A parkolási kérdések 

megoldása csak a mozgóforgalom és az állófogalom együttes kezelésével megvalósítható. 

Információmegjelenítő végberendezések: 

 Mobil berendezések (On-board): járműhöz és/vagy személyhez rendelt eszközök, saját 

operációs rendszerrel, többcsatornás kommunikációs egységekkel (GPS, GSM, Wi-Fi antenna, 

stb.) és navigációs, valamint útvonaltervező programokkal, melyek valósidejű 

információszolgáltatást és közvetlen parkolóhely-foglalást is biztosítanak.  
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 Immobil berendezések (Off-board): közúti jelzőtáblák, kijelzők [ezek részben az intelligens 

közúti hálózat részei is]. 

o Statikus táblák: hagyományos KRESZ táblák útbaigazításra. 

o Fél-dinamikus táblák: a parkolóhelyek fogadókészségéről ad információt egy kiegészítő, 

jellemzően prizmatikus kijelző segítségével. Értékkészlet „3” elemű (szabad, megtelt, 

zárva). 

o Dinamikus kijelzők: valósidejű információk a szabad kapacitásról, mely nem csak 

létesítményekre, hanem zónákra is vonatkozhat. Értékkészlete „végtelen” elemű. 

o Több funkciós, intelligens kijelzők: Parkolási információkon kívül további közlekedéssel 

kapcsolatos információk megjelenítésére is alkalmas. (Pl. következő közösségi közlekedési 

jármű várható érkezése, stb.) 

o LED Marker: parkoló-létesítményben található, útburkolatba épített fénytechnikai eszköz, 

mely vezérelhető prizmákból áll. Segítségével egy-egy jármű a parkolóhelyre irányítható. 

A mobilitás menedzsment szempontjából fejlett régiókban/városokban a parkoló-létesítmények 

üzemeltetői önállóan vagy közösségekbe tömörülve egyre jobban kihasználják az internet és okos 

telefonok adta lehetőségeket. Weboldalakat és letölthető mobilinternetes alkalmazásokat 

fejlesztenek, ahol a felhasználók több szempont alapján szűrést tudnak végezni, láthatják a 

létesítményekhez tartozó statikus és dinamikus információkat is, valamint helyfoglalást is 

végezhetnek Mitchell and Ghent (2011) (www.sfpark.org, http://parken.heidelberg.de).  

Az üzemeltetés sarkalatos kérdése, hogy ki a tulajdonosa az integrált adatbázisoknak. Számos 

megoldás létezik. Pl.: külön üzemeltető cég, a partnerek konzorciumként üzemeltetik a rendszer, a 

legnagyobb részesedéssel bíró társaság üzemelteti, stb. Számos létesítmény bevonásával működő 

rendszer esetén hatékonyabb, ha külső partner biztosítja az üzemeltetést, mivel a komplex 

kapcsolatok már igénylik a fejlett, nagysebességű, és hibabiztosan működő rendszerkialakítást. 

Kisebb komplexitású megoldások esetén az önálló üzemeltetés is hatékony lehet. 

 
4.2-es ábra: Az integrált parkolásmenedzsment rendszer vázszerkezeti felépítése 
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4.5. Az integrált parkolásmenedzsment rendszer működési modellje 

A parkolási és tágabb értelemben a teljes helyváltoztatási lánc szervezésénél a legfontosabb 

célkitűzések: 

 alacsony időráfordítás (parkolóhely keresés, parkolás, díjfizetés, gyalogolás), kiszámítható 

eljutási idő, 

 feleslegesen megtett távolság és az ezzel járó károsanyag-kibocsátás, zajterhelés mérséklése, 

 járművezetők stressz-mentesítése, kényelem fokozása, 

 baleseti kockázat csökkentés, 

 járművek védelme. 

Az interoperábilis működés érdekében biztosítani kell az információátvitel folytonosságát az eltérő 

illetékességű területek forgalomirányító központjai között. Ennek érdekében a DATEX II protokoll 

használata javasolt, továbbá az adatkezelésre és információterjesztésre vonatkozó uniós előírások 

alkalmazása, figyelembe véve a tartalmat és adatminőséget érintő szabályokat 885/2013/EU, 

886/2013/EU, C(2014) 9672. 

A telematikai rendszer működési folyamatait a 4.3-as ábrán foglaltam össze, amely illeszkedik a 

vázszerkezeti modellhez. A parkolás irányító rendszer információkezelési műveleteinek leírását (az 

alapfolyamatot követve) a 4.4-es táblázat tartalmazza [a műveletekre sorszámok hivatkoznak]. Egyes 

folyamatok több helyen is megjelenhetnek. 

 
4.3-as ábra: Az integrált parkolásmenedzsment rendszer működési modellje 
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4.4-es táblázat: Parkoláshoz kapcsolódó információkezelési műveletek 
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részeként (preferenciák megadásával) parkolóválasztás, foglalás. Regisztrációval nem 

rendelkezők közvetlenül a létesítménynél tudnak parkolóhelyet foglalni. 

4. Foglalás visszaigazolása Tájékoztatás a lefoglalt hely jellemzőiről. 
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5. Out-door navigáció 

A kiválasztott parkoló és útvonal alapján valósidejű navigáció; szükség esetén a 

helyváltoztatási lánc (és a parkoló-foglalás) módosítása. [A művelet összefügg a forgalmi 

menedzsment funkcióival]. 

6. In-door navigáció A létesítményen belül a lefoglalt helyhez vezetés. 

7. 
Helyváltoztatás közbeni 

tájékoztatás 

A parkoló létesítmény elhagyásával, továbbutazással kapcsolatos (statikus és valósidejű) 

információk (pl. tájékoztatás a közforgalmú viszonylatokról, menetrendről, járművek 

helyzetéről, díjszabásról, kedvezményekről, igénybevételi feltételekről). 
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8. Elszámolás, díjfizetés 
A parkolás befejezésekor, vagy az elszámolási időszak végén a számlák kiállítása, a díjak 

megfizetése. 

9. Utólagos ügyintézés Ügyfélszolgálat, panaszkezelés. 
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Tájékoztató 

berendezések vezérlése 
A létesítményhez tartozó berendezések működtetése. 

11. 
Biztonsági berendezések 

üzemeltetése 
Kétirányú információs kapcsolat az aktív és passzív biztonsági berendezésekkel. 

12. 
Foglaltsági adatok 

kezelése 

Kihasználtsági adatok gyűjtése foglaltság érzékelő detektorok segítségével; az adatok 

továbbítása a parkolási központ részére. 
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13. Foglalások kezelése A helyfoglalási igényekhez a szabad parkolóhelyek hozzárendelése. 

14. 

Dinamikusan változó 

parkolási díjak 

meghatározása 

A forgalomszabályozási stratégiától és egyéb jellemzőktől függő (pl. napszak, foglaltság) 

díjtételek meghatározása. 

15 Használat ellenőrzése Díjfizetés és használat ellenőrzése 

16. 
Parkolási adatok 

elemzése, kiértékelése 

A felhasználói szokások, a működés elemzése, statisztikák, forgalmi előrebecslések 

készítése, jövőbeli fejlesztésekkel kapcsolatos döntések megalapozása. 
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17. 

Az igényadatok, 

forgalmi és egyéb 

jellemzők kezelése 

A felhasználói végberendezésektől származó utazási igényadatok, a közösségi közeledési 

vállalatoktól, valamint a közútkezelő társaságoktól származó statikus, féldinamikus és 

dinamikus forgalmi adatok gyűjtése, feldolgozása, kiértékelése, előrebecslése. 

18. 
Forgalomszabályozási 

stratégia meghatározása 

Forgalomnagyságtól és egyéb jellemzőktől (pl. környezetei hatások) függő szabályozási 

stratégia kiválasztása, és az azzal összefüggő paraméterek meghatározása. 

19. 
Kapacitásnövelési 

intézkedések 

Pl. a közösségi közlekedési társaságok és/vagy a közútkezelő számára a többlet kapacitás 

igény jelzése forgalmi beavatkozások előkészítéséhez. 

 

4.6. Forgalom- és parkolásszabályozási stratégia elemei 

A helyváltoztatási igények kezelésének egyik lehetősége a közlekedési mód és eszközváltásra való 

ösztönzés, vagy a tevékenységi hely és/vagy idő megváltoztatása a dinamikus parkolás-irányítási 

és a közösségi közlekedési információk segítségével. Jelen disszertációnak nem képzi tárgyát a 

forgalomirányítási stratégia kialakítása, csupán egyes elemeire vonatkozóan adtam útmutatást. 

A szabályozás alapja a helyváltoztatási igények és a hálózati elemek aktuális jellemzőinek ismerete. 

A stratégia felhasználói oldalról tekintve kétféle elemből állhat: 

(1) soft beavatkozás (forgalmi tájékoztatás): a felhasználókat tájékoztatják a parkolási, közösségi 

közlekedési, stb. lehetőségekről; 

(2) hard beavatkozás (forgalmi korlázotások): forgalmi korlátozásokat (lezárás, egyirányúsítás, 

stb.) vezetnek be, és a behajtási, valamint parkolási díjakat a kereslet függvényében 

dinamikusan változtatják (Pl. nagy forgalomnál a belső zónákban a parkolók használati díjának 

emelése). 

A szabályozási stratégia a beérkező adatok alapján a forgalomirányító központban kerül 

kiválasztásra, előre meghatározott forgatókönyvek alapján. Ennek figyelembe vételével történnek a 

befolyásolási intézkedések, amelyek közül bizonyosak a parkolásra vonatkoznak. 
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A 4.5-ös táblázat három eltérő forgalmi helyzetre szemlélteti a stratégia elemeket. Az intézkedések 

típusai elsősorban a forgalmi igényektől és a hálózati elemek térbeli elhelyezkedésétől függően 

változnak, de jelentősen befolyásolják a baleseti, időjárási, légszennyezettség adatok, és az aktuális 

korlátozások is (pl. építkezés, sávlezárás, stb.). 

4.5-ös táblázat: Forgalmi menedzsment stratégiák jellemzői 

Forgalomnagyság Parkolólétesítmény díjai Közösségi közlekedés szervezése Közúti forgalomirányítás 

alacsony forgalmú 

időszak 
alacsony díjak alacsony forgalmú menetrend minimális feltartóztatási idő 

csúcsforgalom 

a belvárosban magas, 

 a külvárosban (pl. P+R 

parkolónál) alacsony díjak, 

 az árképzés a város/zóna/hálózat 

telítettségéhez igazodik 

csúcsforgalmi menetrend, 

P+R parkoló használata esetén 

ingyenes közösségi közlekedés 

a közösségi közlekedés előnyben 

részesítése 

rendkívüli 

csúcsforgalom 

(pl. karácsonyi 

bevásárlás) 

a belvárosban rendkívül magas, 

 a külváros felé haladva 

fokozatosan csökkenő díjak 

növelt kapacitás (gyakoribb 

közlekedés), viteldíj 

kedvezmények 

a telített városrészekre a behajtás 

korlátozása, 

 a közösségi közlekedés előnyben 

részesítése, 

 a belváros és a főforgalmi utak 

jelzőlámpás „védelme” 

A járműmozgások befolyásolásához, a parkolóhely választás megkönnyítéséhez kidolgoztam egy 

eljárást, amellyel a parkolási létesítményekhez (időtől függő) ellenállás értékeket rendeltem hozzá. 

Ez a mértékegység nélküli mennyiség, - melynek értékkészlete a pozitív egész számok halmaza - 

kifejezi, hogy egy-egy létesítmény, annak statikus és dinamikus jellemzőinek, valamint a felhasználó 

preferenciáinak figyelembe vételével a felhasználó számára mennyire javasolt, vagy sem. Mivel 

ellenállás típusú mennyiséget vezettem be, ezért a felhasználó számára az alacsonyabb értékű 

létesítmények a kedvezőbbek. 

A felhasználói preferenciák ismeretében, valamint az útvonalak ellenállásainak aktuális 

meghatározásával a helyváltoztatási láncok képzését, választását lehet befolyásolni. Ez az 

útvonaltervező és a navigációs szoftverek fejlesztéséhez használható fel. Egy létesítmény 

ellenállása a következő képlet alapján számítható: 

 
T

d

T

s pdpsr   (1) 

ahol 

r   ellenállás (dimenzió nélküli mértékegység),  

s  statikus jellemzők vektora, 

sp  statikus jellemzőkre vonatkozó személyes preferenciák vektora, 

d   dinamikus jellemzők vektora, 

d
p   dinamikus jellemzőkre vonatkozó személyes preferenciák vektora. 

A statikus és dinamikus vektorok a létesítmény állandó és változó tulajdonságainak (paramétereinek) 

jellemzésére szolgáló koordinátákból állnak. Ezek meghatározása előre definiált módszertan alapján 

(pl. kézikönyv, rendszerleírás, stb. alapján) az üzemeltető feladata. Ezek 0-1 közötti diszkrét értékeket 

vehetnek fel, ahol az alacsony érték a kedvezőbb. 

A statikus vektor koordinátái:  654321 sssssss   

s1  elhelyezkedés jellemzői (megközelíthetőség, közösségi közlekedési kapcsolatok, stb.); 

s2  kialakítás, vezetési műveletek jellemzői (szabadtéri kialakítás; szintek száma; gyalogos 

mozgások jellemzői, távolsága; automatizált parkolóház, stb.); 

s3  használati feltételek (regisztrált és/vagy alkalmi felhasználók; járművek méretei, meghajtási 

módja; díjfizetés lehetőségei, stb.); 

s4  információkezelés módja (használat egyszerűsége, díjbeszedő rendszer működése, 

tájékoztatás közösségi közlekedésről, egyéb szolgáltatásokról, stb.); 
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s5  safety biztonsági megoldások (aktív és passzív közlekedés- és járműbiztonságot fokozó 

rendszerek, tolatóradar, I2V kommunikáció, tükrök, stb.); 

s6  security biztonsági megoldások (24 órás őrzés-védelem, diszpécser jelenléte, jármű és 

személyazonosító berendezések, stb.). 

A dinamikus vektor koordinátái:  21 ddd   

d1  preferencia érték (a menedzsment stratégia alapján függ a térbeli elhelyezkedéstől és a 

foglaltságtól). [Ha a stratégia alapján a létesítmény környékén a forgalmat csökkenteni 

szeretnénk, vagy magas a létesítmény kihasználtsága, akkor a paraméter értéke magas; 

100%-os kihasználtság esetén végtelen.] 

d2  díj mértéke (változó díjak, melyek függnek a foglaltságtól és a menedzsment stratégiától is, 

valamint a többi létesítmények díjszabásaitól. A skála egymáshoz is viszonyítja az árakat. 

Ingyenes létesítmény esetén a paraméter értéke zérus.) 

A 4.6-os táblázat három létesítmény példáján keresztül szemlélteti a leírtakat. A táblázat tartalmazza 

a statikus vektort, és a forgalomtól függő dinamikus vektort. Utóbbi meghatározásánál reggeli 

csúcsforgalmat feltételeztem, amikor a belső városrész elkezd telítődni. Forgalomirányítási stratégia 

célja, hogy visszatartsa a járműveket belvárosba történő behajtástól. 

4.6-os táblázat: Parkoló létesítmények statikus és dinamikus jellemzői (példa) 

 
jellemzői 

s  d  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 d1 d2 

külvárosi, ingyenes, 

földfelszíni parkoló 

parkolótéri tárolás, jelentősebb közforgalmú közlekedési 

kapcsolat nélkül, 6-22 óráig használható 
0,1 0,4 0,8 0,8 0,1 0,8 0,2 0 

őrzött P+R parkoló 
közösségi közlekedési kapcsolattal (pl. metróállomás) 

parkolótéri tárolás 
0,6 0,5 0,3 0,5 0,5 0,2 0,1 0,3 

belvárosi, automatizált 

parkolóház 
forgalomvonzó létesítmények közelében 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,8 0,6 

A személyes preferencia vektorok értékei: a felhasználók a statikus és dinamikus tényezőkre 

vonatkozó kérdésekre 1-5-ig terjedő skálán válaszolnak (1 nem fontos, 5 nagyon fontos), majd a 

pontszámokat 0-tól 1-ig terjedő skálán ekvidisztáns osztású értékekre átszámítjuk (5=1, 4=0,75, 

3=0,5, 2=0,25, 1=0), melyek a vektor koordinátái. Az átszámítás, és az inverz skálázás 

alkalmazásával a felhasználók számára kevésbé vagy egyáltalán nem fontos tényezők kiesnek (zérus 

vagy alacsony értékkel való szorzás révén), míg a számukra fontos tulajdonságok bent maradnak, így 

kialakítva az egyéni preferenciákat tartalmazó végső ellenállás értékét. A vektorok skaláris 

szorzásánál a preferenciák alapján súlyozásra és rangsorolásra kerülnek a rendelkezésre álló 

létesítmények. 

sp  vektor koordinátáinak meghatározása:  654321 sssssss ppppppp   

Kérem, 1-5-ig terjedő skálán jelölje, hogy Önnek mennyire fontos 

ps1  az elhelyezkedés? (forgalomvonzó létesítmény közelsége, jó közösségi közlekedési 

kapcsolatok, kis gyaloglási távolságok, stb.) 

ps2  a kialakítás? (egyszerű be- és kiparkolás, könnyű manőverezhetőség, belátható ívek, stb.) 

ps3  a használati feltételek? (igénybevétel feltételei [felhasználóra, járműre vonatkozó feltételek], 

fizetési módok [bankkártya, készpénz], stb.) 

ps4  információkezelés egyszerűsége? (be- és kihajtáskori információkezelés, fizetési eljárások, 

közösségi közlekedéssel kapcsolatos információszolgáltatás, stb.) 

ps5  a safety biztonsági rendszerek? (aktív és passzív közlekedésbiztonságot fokozó rendszerek) 

ps6  a security biztonsági megoldások? (24 órás őrzés, állandó diszpécserszolgálat, személy- és 

járműazonosítás, stb.) 
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dp  vektor koordinátáinak meghatározása:  21 ddd ppp 
 

Kérem, 1-5-ig terjedő skálán jelölje,  

pd1  mennyire fogadja el az információs rendszer által ajánlott parkolási lehetőséget? 

pd2  hogy Önnek mennyire fontos a parkolási díj mértéke? 

A 4.7-es táblázat különböző felhasználói csoportok esetén szemlélteti a jellemző személyes 

preferenciákat. 

4.7-es táblázat: Felhasználói csoportok jellemző személyes preferenciái (példa) 

 jellemzői, elvárásai 
sp  dp  

ps1 ps2 ps3 ps4 ps5 ps6 pd1 pd2 

ingázó munkavállaló 
olcsó, jó közösségi közlekedési kapcsolatok, 

forgalmi torlódások elkerülése 
0,5 0,25 0,25 1 0,5 0,5 1 1 

egyéni motorizált 

közlekedést preferáló 

felhasználó 

frekventált környéken helyezkedjen el 0,75 0,75 0,75 1 0,75 0,75 0,75 0 

A vektorokat az (1) egyenlet alapján skalárisan összeszorozva, a felhasználók minden létesítményre 

egy-egy ellenállásértéket kapnak. A példa eredményeit a 4.8-as táblázat tartalmazza, vastagon szedve 

az adott forgalmi körülmények között biztosítható kedvezőbb létesítményt. 

4.8-as táblázat: Létesítmények ellenállásértéke a preferenciák figyelembe vételével 

 ingázó 

munkavállaló 

egyéni motorizált közlekedést 

 preferáló felhasználó 

külvárosi, földfelszíni parkoló 2,7 3,95 

őrzött P+R parkoló 1,75 2,15 

belvárosi, automatizált parkolóház 1,825 1,25 

A létesítmények ellenállásai a személyi preferenciák figyelembe vételével egymáshoz nagyon közel 

is eshetnek, vagy akár egyenlők is lehetnek. Ekkor a felhasználó választ. 

 

A fejezetben bemutatott parkolásmenedzsment rendszer célja, hogy az információs szolgáltatások 

révén optimálissá tegye a parkolóhelyek kihasználását a kereslet-kínálat összehangolásával. Továbbá 

támogatja a járművezetőket és a fuvarozókat parkolással összefüggő döntési helyzetekben. Ez 

különösen fontos a tehergépjármű-vezetők körében, akik a védett és biztonságos parkolásban 

érdekeltek, továbbá esetükben jelentős problémát tud okozni, hogy egy-egy területen a parkolási 

igények meghaladják a rendelkezésre álló kapacitást. Lüttmerding et al. (2008), Lüttmerding (2009) 

A tématerület fontosságára hívja fel a figyelmet, hogy az EU a tehergépjárművek parkolásával 

összefüggésben, a parkolási információszolgáltatásra vonatkozóan specifikációt készített 

885/2013/EU. 
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2. Tézis 

Kidolgoztam a közúti közlekedési rendszer résztvevőinek közreműködésével 

működő integrált parkolásmenedzselő információs rendszer modelljét. 

A parkolási igények forgalmi szempontból hatékony és személyre szabott kezelése (a 

forgalmi menedzsment részeként - F2) több szervezettípus forgalomszabályozó és 

üzemirányító rendszere által kezelt információk megosztását igényli: 

 közútkezelők (O1), 

 parkolási létesítmények (O2), 

 flottaüzemeltetők (O3), 

 közösségi közlekedési operátorok (O4). 

A forgalmi hatékonyság a parkolóhely-kereső forgalom és a parkolóhely 

megtalálásához szükséges idő csökkenésében valósul meg. 

A modell kialakítása során: 

 Azonosítottam a parkolási módokat (4.1-es ábra), feltártam a jellemzőiket (4.2-

es táblázat) és meghatároztam a parkolási helyszín kiválasztását befolyásoló 

szempontokat. 

 Kidolgoztam az integrált parkolás-irányító információs rendszer 

vázszerkezeti és működési modelljét, a helyváltoztatási folyamatokhoz 

illesztve (4.3-as táblázat), az információkezelési műveletek figyelembe 

vételével (4.4-es táblázat). 

 Kidolgoztam a parkolóhely-választást segítő eljárást, mely a felhasználói 

preferenciák, a parkolók statikus és dinamikus valamint az aktuális forgalmi 

állapot együttes figyelembe vételével személyre szabottan rangsorolja az 

elérhető parkoló-létesítményeket. 

A parkolóhely-választást segítő algoritmus a létesítményekhez ellenállás értékeket 

rendel, mely mértékegység nélküli, dinamikusan változó mennyiség, értékkészlete a 

pozitív egész számok halmaza. Az ellenállás kifejezi, hogy egy létesítmény az adott 

körülmények függvényében a felhasználó számára mennyire kedvező. 

Egy létesítmény ellenállása a következő képlet alapján számítható: 

 
T

d

T

s pdpsr   (1) 

ahol 

r   ellenállás, 

s  statikus jellemzők vektora, 

sp  statikus jellemzőkre vonatkozó személyes preferenciák vektora, 

d   dinamikus jellemzők vektora, 

d
p   dinamikus jellemzőkre vonatkozó személyes preferenciák vektora. 

Tézishez kapcsolódó publikációk: 

 Sándor and Csiszár (2014b), 

 Sándor (2014a), 

 Sándor and Csiszár (2013a), 

 Sándor and Nagy (2012b), 

 Sándor and Csiszár (2012a), 

 Sándor and Csiszár (2012b), 

 Sándor és Nagy (2011b), 

 Sándor és Nagy (2011c), 

 Sándor és Csiszár (2010a), 

 Sándor és Csiszár (2010b). 
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5. Nehéz tehergépjárművekre vonatkozó időszakos előzési tilalom és a 

minimális követési távolság forgalmi hatásai és a korlátozás 

továbbfejlesztése korszerű, dinamikus szabályozást biztosító megoldással 
 

A közúti forgalmi folyamatok kezelésének (információszerkezeti modell jelölésével F2-es funkció) 

egyik kiemelt feladata a különböző méretű és menetdinamikai tulajdonságokkal rendelkező 

járművek együttes haladásának biztosítása időszakos vagy állandó korlátozások alkalmazásával. 

A személy- és tehergépjárművek méretükben és tömegükben is eltérnek, így rájuk eltérő szabályok 

vonatkoznak, azonban ugyanazt az infrastruktúrát használják. A nehéz tehergépjárművekre 

vonatkozó előzési tilalom alkalmazása lehetőséget biztosít az útüzemeltetők számára a 

forgalomlebonyolódás hatékonyságának növelésére, főleg csúcsforgalmú időszakokban, jelentős 

terheltségű szakaszokon. A kutatási terület aktualitását a hazai szabályozás megváltozása és az ezzel 

összefüggő, egymásnak ellentmondó szakmai és felhasználói vélemények adták. 

Kutatásom során az időszakos szabályozás alkalmazására vonatkozó hatékonysági kérdésekre 

kerestem a választ:  

 Az előzési tilalom bevezetésével változtak-e a forgalmi jellemzők? 

 A korlátozás hatására növekedett-e a közlekedésbiztonság? 

 Forgalmi és felhasználói szempontból mennyire hatékony a szabályozás? 

 Milyen externális hatása van a szabályozás alkalmazásának a szállításra és a járművezetők 

munkakörülményeire? 

Több szempont alapján elemeztem a hazai nehéz tehergépjárművekre vonatkozó előzési tilalom 

forgalmi hatásait, elsősorban a forgalomlassulást és a szabályozás betartását, továbbá a 

szabályozással kapcsolatos felhasználói elégedettséget. Ehhez egyrészt a saját kérdőíves felmérésre 

adott válaszokat, másrészt az útüzemeltető forgalmi adatait használtam fel. Az eredmények alapján 

kidolgoztam a jelenlegi időszakos előzési tilalom kiváltására alkalmas dinamikus előzési tilalmat 

szabályozó informatikai rendszer modelljét. 

Az 5.1-es táblázat az információszerkezeti modell alapján foglalja össze az elemzés során felhasznált 

adatcsoportokat. A táblázatban „X” jelöli a felhasznált adatcsoportokat. 

5.1-es táblázat: Információszerkezeti mátrix részlete, a tehergépjármű-közlekedés forgalmi elemzéshez felhasznált 

adatcsoportok 

  𝑫𝟏
𝒔  𝑫𝟐

𝒔  𝑫𝟑
𝒔  𝑫𝟒

𝒔  𝑫𝟓
𝒔  𝑫𝟏

𝒔𝒅 𝑫𝟐
𝒔𝒅 𝑫𝟑

𝒔𝒅 𝑫𝟒
𝒔𝒅 𝑫𝟓

𝒔𝒅 𝑫𝟏
𝒅 𝑫𝟐

𝒅 𝑫𝟑
𝒅 𝑫𝟒

𝒅 𝑫𝟓
𝒅 

O1 

F1 X          X     

F2 X X     X    X X    

F3                

F4 X X         X     

F5                

F6                

F7       X    X X    

F8                

Felhasznált adatcsoportok és a hozzájuk kapcsolódó funkciók: 

𝑫𝟏
𝒔   infrastruktúra adatok > úthálózat adatok (F1), úthálózat és úttartozék adatok (F2), TGK 

útvonalak és űrszelvény adatok (F4); 

𝑫𝟐
𝒔   eljárások, szabályzatok > forgalomirányítási stratégiák adatai, útügyi műszaki előírások (F2), 

TGK útvonalak (F4); 

𝑫𝟐
𝒔𝒅  eljárások, szabályzatok > időszakos forgalomirányítási stratégiák (F2), szakaszok kapacitás- 

kihasználtság adatai (F7); 

𝑫𝟏
𝒅  forgalmi és baleseti adatok > forgalmi adatok (F1, F2), TGK forgalmi adatok (F4), kapacitás-

kihasználtság adatok (F7); 
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𝑫𝟐
𝒅  üzemi és üzemeltetési adatok > forgalmi ellenőrzési adatok, berendezés adatok, 

forgalomirányítási adatok (F2), jármű és infrastruktúra státusz adatok (F7). 

Egy-egy adatcsoport több funkcióhoz is tartozik. Ennek oka, hogy a funkciók nem önállóan, hanem 

együttesen valósulnak meg, egymás hatását erősítve. 

Előzési tilalom alkalmazásához kapcsolódó funkciók és műveletek: 

F1 információszolgáltatás a korlátozás aktuális állapotáról (jellemzően VJT-k felhasználásával). 

F2 autópálya-üzemeltetés, korlátozás aktiválása / deaktiválása, szabályozás és esetleges további 

forgalomkorlátozások kezelése (adatgyűjtés, feldolgozás, beavatkozás). 

F4 tehergépjárművek közlekedéséhez kapcsolódó szabályozások, tehergépjármű közlekedési 

folyosók forgalmi állapotának megfigyelése. 

F6 közlekedésbiztonsággal kapcsolatos információszolgáltatás (F1-es funkcióval összhangban, 

minden úthasználó számára). 

Információáramlás elemzése: az előzési tilalom alkalmazása és a korlátozás aktiválása / 

deaktiválása az érintett útszakasz útüzemeltetőjének a feladata. Ehhez kapcsolódóan az 

információáramlás a szervezeten belül valósul meg. A korlátozás alkalmazása során – a folyamat 

sajátosságait figyelembe véve – szervezettípusok közötti információáramlás nincs. A szervezeten 

belüli információáramlás az adatgyűjtő berendezések, az adatfeldolgozó központ és a beavatkozó, 

valamint tájékoztatást végző berendezések között történik. Az információ-felhasználás az érintett 

útszakaszt használó járművezetők részéről valósul meg. 

 

5.1. Nehéz tehergépjárművekre vonatkozó előzési tilalom elemzésének háttere  

A. Szabályozás háttere 

Az előzési tilalom egy olyan forgalomtechnikai intézkedés, mely során – a tilalomtól függően – egyes 

járműkategóriákba tartozó gépjárművek a korlátozás alá vont szakaszon nem előzhetik meg az előttük 

haladó járművet/járműveket. 

A gyorsforgalmi úthálózaton bevezetett nehéz tehergépjárművekre vonatkozó előzési tilalom 

elsősorban közlekedésbiztonsági és hatékonysági célokat szolgál. Az intézkedés térbeli és időbeli 

kiterjedése alapján a következő típusok különböztethetőek meg: 

1. Statikus szabályozás: azon belül  

(a) állandó jellegű (0-24 óráig érvényben lévő szabályozás)  

(b) időszakos (adott napszakra/időszakra érvényes szabályozás pl.: 6-22 óráig) 

2. Dinamikus szabályozás: az aktuális forgalmi és környezeti körülményektől függő 

időszakos szabályozás, mely alkalmazásához fejlett informatikai rendszer szükséges. 

A korlátozás hosszabb (néhány km-es) szakaszokon való alkalmazásának hatására, a gyorsforgalmi 

útszakaszokon a tehergépjárművek számára a belső sáv(ok) használata nem engedélyezett, így a 

forgalomlassító hatás csökken. Ezáltal a tehergépjárművek és a személyautók csúcsforgalomban 

történő együttes haladása biztosítható, főleg a városok közötti, nagy forgalmú szakaszokon. A 

feltartóztató hatás oka, hogy a kamionok gyakran indokolatlanul, a forgalmat több percig, hosszú 

kilométereken át fenntartva előzik egymást 1-2 km/h-ás sebességkülönbséggel haladva.  

Kutatások kimutatták, hogy az intézkedések hatására bekövetkező hálózati hatékonyságnövekedés 

(járműfolyam sebessége egyenletesebbé válik, átlagsebesség növekszik) azokon a szakaszokon a 

legjelentősebbek, ahol a nehéz tehergépjárművek aránya meghaladja a 10%-ot EasyWay TMS-DG06 

(2010, 2012). Azokban az országokban, ahol dinamikus (az aktuális forgalmi helyzethez igazodó) 

szabályozást vezettek be, a hálózati hatékonyságnövekedés a statikus megoldással összevetve 

magasabb, főleg csúcsforgalmi időszakban. Továbbá a felhasználói elégedettség 90%-ra és a 

szabályozást betartók aránya is közel 99%-ra nőtt. 
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B. Aktualitás 

A hazai gyorsforgalmi úthálózaton 2008 óta van érvényben néhány forgalmas, – főváros környéki 

–, kétsávos szakaszon a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó állandó előzési tilalom, melyet 

2010-ig, három lépcsőben bővítettek (5.1-es ábra). 

 

 
A párhuzamos szakaszok az eltérő pályaoldalakat jelölik 

5.1-es ábra: Főváros környéki állandó előzési tilalom KKK (2010) 

Ez a szabályozás 2011. január 1-jétől kiegészült: 6 és 22 óra között a két forgalmi sávval rendelkező 

autópályán és autóúton haladó nehéz tehergépjárművekre (7500 kg-ot meghaladó megengedett 

legnagyobb össztömegű tehergépkocsik, vontatók, valamint e járműből és pótkocsiból álló 

járműszerelvények) előzési tilalom vonatkozik. Továbbá a tilalom hatálya alá eső járműveknek olyan 

követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy, szintén a tilalom hatálya alá tartozó 

járműszerelvény biztonságosan besorolhasson. Ez a távolság 70 méter. A 2010-ig bevezetett, fix, 0-

24 órás és 3,5 t össztömeg fölött érvényes korlátozások a KRESZ módosítás után is mindenhol 

érvényben maradtak. 

C. Helyzetfelmérés 

A hazai gyorsforgalmi úthálózat európai tranzit funkciójából adódóan központi jelentőséggel bír. A 

hálózaton megjelennek a modern és a lassan haladó elavult járművek is. Az előzési tilalom miatt az 

indokolatlanul lassan haladó járművek több kilométeres kamionsorok kialakulását idézik elő. 

Ez növeli az áruszállítás időszükségletét, ami fokozza a járművezetőt érő stresszt. Mindezek a 

szabályozással összefüggő alap problémák, melyek további pszichés, közlekedésbiztonsági és 

forgalmi problémákat okoznak. 

Annak ellenére, hogy a szabályozás bevezetése előtt minden – a kidolgozásban érintett – szervezet a 

közlekedésbiztonsági okokkal indokolta a szabályozás kialakítását, a hazai baleseti statisztikai adatok 

nem teszik lehetővé annak elemzését, hogy a gyorsforgalmi úthálózaton bekövetkező balesetek 

milyen arányban vezethetőek vissza a nehéz tehergépjárművek által végrehajtott előzési 

manőverekre. Így az intézkedés hatása közvetlenül nem mérhető közlekedésbiztonsági szempontból. 
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D. Európai megoldások tapasztalatainak összefoglalása 

Európában először Hollandiában vezettek be a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó időszakos 

előzési tilalmat az autópályákon, melyet leginkább a tranzitforgalomból adódó kapacitásproblémák 

indokoltak. Ma már az Európai Unió számos országában alkalmazzák a korlátozás különböző 

típusait, nagyrészt sikerrel EasyWay TMS-DG06 (2010, 2012). Az intézkedések általános 

eredményeit az 5.2-es táblázat foglalja össze, kiemelve a lényeges vizsgálati szempontokat. 

Az egyes európai megoldások specifikus eredményeit az 5.3-as táblázatban foglaltam össze EasyWay 

TMS-DG06 (2010, 2012), DG Policy Department B (2010), Bereni (2008a,b). A táblázat országokra 

és útszakaszokra lebontva tartalmazza, hogy hol és milyen típusú előzési tilalmat alkalmaznak és ezek 

milyen eredményt biztosítanak (egyes kutatásoknál csak általános megállapítások voltak elérhetőek, 

míg máshol kvalitatív eredmények is). A vizsgálatok kimutatták, hogy a dinamikus szabályozással 

forgalmi szempontból hatékonyabb eredményeket lehet elérni (előző sávon haladó 

tehergépjárművek számának csökkenése, nagyobb felhasználói elégedettség, egyenletesebb 

sebességek, stb.). 

Az európai példák értékelései azt is kimutatták, hogy a járművezetők együttműködése érdekében az 

érintett szakasz ideális hossza 5 és 20 km közé tehető. 20 km fölött a nehéz tehergépjárművek 

vezetői már nem tartják be a korlátozást EasyWay TMS-DG06 (2010, 2012). 

5.2-es táblázat: A nehéz tehergépjárművek előzési tilalmának általános hatásai 

 Pozitív hatások Negatív hatások 

Forgalmi hatások 
Forgalomlebonyolódás javulása (SZGK-k 

sebességének növekedése, feltartóztatás 

csökkenése) 

Tehergépjárművek haladási sebessége kis 

mértékben csökken 

Általános észrevételek a 

sebességre vonatkozóan 

A sávonkénti sebesség egyenletesebbé vált; 

az átlagsebesség növekedett 

TGK-k sebességének csökkenése érzékelhető 

nagyobb forgalom esetén ( >2000j/h) 

TGK-k százalékos 

aránya az előző sávban 

Szigorú ellenzőrés esetén akár 1% alá is 

csökkenhet 
Sűrű forgalom esetén növekszik 

A korlátozás betartása Általánosságban megfelelő 

Csekély (2% a korlátozás ellenére is használja az 

előző sávot) 

A tehergépjármű forgalom növekedése esetén 

kevésbé megfelelő 

Követési távolság - Csökken a tehergépjárművek között  

Felhasználói 

elfogadottság 

A személygépjármű vezetők hasznosnak 

tekintik 
A tehergépjármű vezetők büntetésnek tekintik 

Biztonság 
Forgalombiztonság növelése azokon a 

szakaszokon, ahol a tehergépjármű forgalom 

miatt következtek be balesetek 

Tehergépjármű sorok megjelenése a szélső 

sávban, mely akadályozza a gépjárművek fel- és 

lehajtását az autópályára/ról 

A korlátozás feloldása utána a tehergépjárművek 

újból előzni kezdenek 

Környezeti hatás CO2 kibocsájtás csökkenése - 
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5.3-as táblázat: Nehéz tehergépjárművek előzési tilalmát vizsgáló európai projektek eredményei 

Eredmények 

Franciaország Hollandia Németország Dánia Anglia 

A4 RN83 
Francia-spanyol 

határ 
A7 A2 

bajorországi és 

baden-

württembergi 

szakaszokon 

Országszerte, 

gyorsforgalmi 

úthálózat 15%án 

A1, A14, A20, 

M11, M42, 

J10-11 

Korlátozás típusa Időszakos (7-19 h) Állandó 
Állandó 

Időszakos (6-22 h) 
Állandó 

Dinamikus 
Dinamikus Állandó és dinamikus Időszakos (6-18 h) Időszakos (7-19 h) 

Súlykorlát > 3,5 t > 19 t > 12 t > 12 t > 7,5 t >3,5 t > 3,5 t >7,5 t 

Érintett hossz 7 km 20 km 150 km ? 1150 km 
950 km dinamikus 

szabályozás 

229 km-en 10-km-es 

szakaszok 

2,4-5 km-es 

szakaszok 

Forgalmi adatok 
ÁNF: 25.000 

jármű/nap, TGK: 13% 
ÁNF: 22.000 jármű/ 

nap, TGK: 14% 
ÁNF: 12.500 jármű/ nap, 

TGK: 32% 

ÁNF: 75.000 jármű/ nap, 

Dinamikus bekapcsolása 

TGK: 20% felett 

bekapcsolás: 2600 

jármű/h felett TGK-k 

száma korlátozva 

Dinamikus bekapcsolása 

3200 jármű/ h felett vagy 

ha a TGK: 25% feletti 

ÁNF ~20.000 jármű/ nap, 
TGK: ~10% 

ÁNF 29.000 

jármű/nap 

TGK: 23% 

Forgalomra gyakorolt 

hatás 
Jelentéktelen Forg. lebony. javulás Forg. lebony. javulás Forg. lebony. javulás Forg. lebony. javulás Forg. lebony. javulás Általános javulás 

Forg. lebony. 
javulás 

Sebesség 

Folyamatos 

forgalomnál jelentős 

növekedés 
A sebesség túlzott 

növekedése az előző 

(belső) sávon 

TGK-k 
sebességcsökkenése Csúcsforgalomban az 

átlagsebesség 9%-os 

növekedése 

TGK-k enyhe 
sebességcsökkenése 

TGK-k enyhe 
sebességcsökkenése 

Azonos sebesség az előző 
(belső) sávon 

TGK-k 

sebességének 

enyhe növekedése 

Sűrű forgalomnál kis 

növekedés 

SZGK-k sebességének 

növekedése 

SZGK-k 
sebességének enyhe 

növekedése 

SZGK-k sebességének 

növekedése 

SZGK-k 
sebességének 

növekedése 

Tehergépjárművek %-

os aránya a tilalom 

bevezetését követően 

az előző (belső) sávon. 

Jelentősen csökken, 
ha a TGK-k aránya > 

5% 

Korlátozás 
alkalmazása után 

megfelelő 
4,5 %-kal csökkent 

Szabálykövető magatartás 

tanúsítása 

Nem csökkent 

jelentős mértékben 
Csökkent 

Csökkent (TGK-k aránya 

<2%) 
12%-ról 4%-ra 

csökkent Enyhén csökken, ha a 

forgalom sűrű (tgk > 
15%) 

Kivéve néhány 

külföldi TGK-t 

Enyhébb csökkenés, ha a 

forgalom sűrű 

Követési távolság Változó 
Időnként nehézkes a 

külső sávba sorolás 

Jelentéktelen növekedése 

TGK-knél, enyhe 
növekedése SZGK-knál 

Kis mértékben csökken a 

távolság a TGK-k között 

Kis mértékben 

csökken a távolság a 
TGK-k között 

Javulás NA NA 

Felhasználói 

elégedettség 

TGK vezetők 

hasznosnak találták 

rossz időjárási 
körülmények között 

SZGK vezetők 

hasznosnak találták 

Indokolt esetben 

elfogadják a TGK 
vezetők, kényelmetlen a 

veszélyes árut 

szállítóknak 

80%-os elégedettség SZGK 
vezetők körében, és 50% 

TGK vezetőknél 

Elfogadott a 

felhasználók körében, 

főként a dinamikus 
szabályozás 

„Elméleti” elégedettség, 
ha a forgalomnagyság > 

2000 jármű/h 

Legtöbb felhasználó 

hasznosnak tekinti 

Felhasználók 

többsége 

szkeptikusan fogata 
az intézkedés 

TGK vezetők 

büntetésnek tekintik 

Biztonság NA 

A biztonságérzet 

csökkenése a hosszú, 

folyamatos TGK 
sorok miatt 

TGK sorok kialakulása 
Balesetek 33%-os 

csökkenése 

Nincs jelentős 

változás 

TGK balesetek 

csökkenése 

Korlátozás feloldása utáni 
balesetek valószínűbbek, 

tgk sorok kialakulása 

NA 

(pozitív hatás) 

Környezeti hatás NA NA NA -500 tonna CO2 kibocsájtás NA NA NA NA 

 

Jelmagyarázat: (színkód) területi jellemzők pozitív hatás negatív hatás semleges vagy nincs adat 
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5.2. Kutatási módszertan 

Munkám során a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó előzési tilalom és a kötelezően betartandó 

követési távolság forgalomlebonyolódásra gyakorolt hatásainak elemzéséhez széleskörű adatgyűjtést 

végeztem a szabályozás bevezetését megelőzően és azt követően. A kutatás során figyelembe vettem 

a fizikai mennyiségekkel nem számszerűsíthető tényezőket is (pl. elfogadottság, tapasztalatok). 

 Felhasználói tapasztalatok és elégedettség mérése: A hatályos szabályozás gyakorlati 

tapasztalatairól legjobban az érintettek tudnak releváns véleményt mondani. Így a felhasználói 

vélemények megismeréséhez internetes kérdőívet állítottam össze, melyet eljutattam számos 

belföldi és külföldi áruszállítással foglalkozó vállalathoz.  

A felmérést 2011 szeptemberétől 2014 októberéig végeztem, mely során 533 válasz érkezett. 

A felmérés jellegéből adódóan nem tekinthető reprezentatívnak, azonban az eredmények jól 

mutatják a hazai fuvarozói szféra véleményét és tapasztalatát. A kérdőívet a 9-es számú 

függelék tartalmazza. 

 Hatósági tapasztalatok és szakértői vélemények: A szabályozás betartásának ellenőrzése 

Magyarországon a Rendőrség feladata. Erre a leginkább alkalmas megoldás a helyszíni 

ellenőrzés, azaz a folyamatos járőrözés. Hatósági oldalról a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság Dunakeszi Autópálya Alosztályának vezetője és munkatársai segítettek, hogy 

megismerhessem a hatósági tapasztalatokat. Véleményük szerint forgalombiztonsági 

szempontból a korlátozásra szükség van, mely elsősorban a kis tömegű járműveket (pl. 

személygépjárműveket) érinti pozitívan. Az előzési tilalom hatására a 

személygépjárműveknél csökken azon kényszer-manővereknek a száma, melyek a hirtelen, 

kis sebességkülönbséggel előzésbe kezdő tehergépjárművek miatt válnak szükségessé. 

A pszichés hatások elemzéséhez közlekedésbiztonsági és a közlekedés-pszichológiában jártas 

szakértőkkel folytattam interjúkat. 

 Forgalmi elemzések: Az üzemeltetői tapasztalatok elemzéséhez az autópálya kezelő 

munkatársaival készítettem interjúkat, továbbá a forgalmi hatások méréséhez forgalmi 

vizsgálatokat végeztem, melyhez az ÁAK Zrt biztosított forgalmi adatokat. 

Forgalmi adatok feldolgozásának módszere 

Az M0-ás autóúton forgalmi szempontok alapján (eltérő forgalmi terheltségű – átlagos 

forgalomnagyság és a teherforgalom részaránya is eltérő) kiválasztottam négy, kétsávos 

keresztmetszetet, ahol forgalomszámláló állomások találhatóak (42+480, 50+653, 63+750, 76+450 

km szelvény). 

Az állomások folyamatosan rögzítik az elhaladó járművek adatait: időpont, járműkategória, 

sebesség, melyik sávon haladt. Ezekből az exportálást végző informatikai rendszer többféle adatsort 

képes generálni (6, 10, 15, 30, 60 percre, napra, hónapra képes átlagolni az adatokat, azonban a nyers 

járművenként rögzített adatokhoz nem lehetséges a hozzáférés). A vizsgálathoz legjobban – a későbbi 

vizsgálati és feldolgozási lépéseket figyelembe véve – az órás bontású adatsor illeszkedik. Az átadott 

adatok formátumát az 5.4-es táblázat szemlélteti. 

5.4-es táblázat: Forgalomszámláló állomások által gyűjtött adatok szerkezete 

Autó-

pálya 
Km szelvény Irány Sáv Időpont 

Összes 

jármű 
Szgk Tgk 

Szgk átlag-

sebessége 

Tgk átlag-

sebessége 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

M0 042 + 480 km Bal pálya haladó 2011.08.30. 19:00 644 db 423 db 221 db 104.27 Km/h 79.75 Km/h 

M0 042 + 480 km Bal pálya előző 2011.08.30. 19:00 210 db 208 db 2 db 121.35 Km/h 105.0 Km/h 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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A bevezetett szabályozás hatásának méréséhez a szabályozás előtti és utáni adatokat összevetettem. 

A vizsgálat során 2010-es és 2011-es évből származó adatokkal dolgoztam. 2010: május és november, 

2011: februártól szeptemberig. Összesen 10 hónap forgalmi adatait vizsgáltam. 

Mivel az átadott forgalmi adatokat tartalmazó táblázat közvetlen elemzések elvégzésére nem volt 

alkalmas, így a benne foglalt adatokat többszörös átalakítást követően átrendeztem, illetve kiszűrtem 

a hamis mérési eredményeket. Minden keresztmetszetre és a vizsgálati adatra vonatkozóan az 5.5-ös 

táblázat szerkezetével azonos táblázatot készítettem a teljes vizsgálati időszakra vonatkozóan (teljes 

forgalom sávonként és összesen, TGK és SZGK forgalom összesen, és sávonként). 

5.5-ös táblázat: Vizsgálati alaptáblázatok szerkezete 

 hónap, napok 

óra 31 30 … 2 1 

23      

22      

…      

1      

0      

A vizsgálat során a forgalmi adatok alapján a teljes időszakra vonatkozóan órás bontásban 

meghatároztam: 

 a személygépjárművek átlagsebességét, 

 a tehergépjárművek átlagsebességét, 

 az előző sávot használó tehergépjárművek számát és arányát, 

 a nappali és az éjszakai előző sáv használatának arányát, 

 a forgalomnagyság és a szabályszegő magatartás közötti arányt. 

Mindezek alapján lehetővé vált, hogy a szabályozás bevezetését megelőző és az azt követő időszakra 

vonatkozó adatokat egymással összehasonlítva megállapítsam a szabályozás forgalomlebonyolódásra 

gyakorolt hatásait. 

 

5.3. Tapasztalatok és forgalmi hatások 

A. Felhasználói tapasztalatok és elégedettség 

A kérdőív feldolgozása alapján kapott eredmények:  

 Úthasználat: A válaszadók releváns véleményt tudnak megfogalmazni. 86%-a használja 

legalább heti rendszerességgel a hazai gyorsforgalmi-hálózatot, közülük több mint 50%-uk 

napi rendszerességgel. A válaszadók a hazai megoldásokat a külföldiekkel is össze tudják 

hasonlítani, mivel 85%-uk használja legalább havi rendszerességgel a külföldi gyorsforgalmi 

utakat. 

 Előzési tilalom megítélése: A szabályozás bevezetését a válaszadók 77%-a csak bizonyos 

időszakokban, bizonyos autópálya szakaszokon tartja indokoltnak, ahol a 

forgalomnagyság jelentős, és elenyésző azok száma, akik jelenlegi formájában indokoltnak 

tartják a tilalmat. A válaszadók 16%-a szerint ilyen jellegű korlátozás soha semmilyen 

körülmények között nem indokolt (5.2-es ábra). A válaszadók nagy része egyet értett abban, 

hogy a tiltott időszakban az előzések számának csökkenése figyelhető meg, azonban ahol 

nincs rendőri jelenlét ott a szabályozást nem tartják be. A megkérdezettek 99%-a tapasztalta, 

hogy a lassabban haladó járművek indokolatlanul feltartóztatják a forgalmat, és 86%-

uk szerint ez rendszeres jelenség. 
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5.2-es ábra: Előzési tilalom felhasználói megítélése 

 Előzési tilalom betartása és a hatósági ellenőrzés: A tehergépjármű-vezetők több mint 

95%-a a tilalom ellenére is előzött már (5.3-as ábra). (A többség próbálja betartani a 

szabályokat, azonban a hosszú ideig tartó feltartóztatás és az előzési lehetőségek hiánya 

szabálysértésre sarkallja a járművezetőket.) Ennek oka elsősorban a szállítási határidők és az 

előre meghatározott útvonal teljesítési kényszere, továbbá az a tény, hogy a késésből eredő 

költségnövekedés jelentősebb, mint a bírság. Ennek ellenére a bírság a válaszadók jelentős 

részét visszatartja az állandó és folyamatos szabályszegő magatartástól. 

 
5.3-as ábra: Előzések a tiltott időszakban (a járművezetők saját megítélése alapján) 

 Dinamikus előzési tilalommal kapcsolatos vélemények: A megkérdezettek 82%-a szerint a 

szabályozás nem hatékony, és a negatív hatások vannak túlsúlyban, mind forgalmi mind 

szállításszervezési szempontokból. A válaszadók 80%-a a dinamikus szabályozást 

részesítené előnyben (5.4-es ábra), és 96%-uk el is fogadna egy olyan szabályozást. 

 
5.4-es ábra: Előzési tilalom típus szerinti preferenciája 

 Követési távolság: A minimális követési távolságra vonatkozó szabályozással a válaszadók 

70%-a egyetért, és a megkérdezettek 95%-a szerint ha nehezen is, de a szabályozás betartható. 

Ennek értelmében közel 100%-uk be is tartja az előírást.  

 Pszichés terhelés: Az előzési tilalom és a kötelező minimális követési távolság valamint az 

ezek hatására jelentkező szállítási időszükséglet növekedése jelentős pszichés többletterhelést 

okoz a járművezetőknek. Ezek közül a legjelentősebbek: hamarabb jelentkező fáradtság, 

koncentrációvesztés és a látótér beszűkülése. 

Összességében megállapítottam, hogy a válaszadók jelentős többsége a forgalmi problémákra 

vonatkozóan a jelenlegi szabályozás helyett a dinamikus szabályozásban látná a megoldást. A 

2%
3%

77%

16%

Mennyire tartja indokoltnak az előzési 
tilalom jelenlegi formáját?

Indokolt és támogatom

Indokolt, de nehezíti a munkámat

Csak jelentős forgalomnagyság esetén
indokolt
Nem tartom indokoltnak sehol, semmikor

8%

39%
48%

5%
Szokott Ön előzni?

Igen, rendszeresen

Csak ha hosszabb időn keresztül feltartanak,
és nem is lesz lehetőség előzésre
Igen, már előfordult, de próbálom betartani
az előzési tilalmat
Nem, soha.

5%

80%

7%

7%

Milyen szabályozást 
részesítene előnyben?

Állandó jellegűt

Dinamikust

Egyiket sem

Nem tudom
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felmérés időtállóságát jelzi, hogy a fejlesztés szükségességére vonatkozó válaszok a kérdőív 

kitöltésének idejétől függetlenül ugyan azon eredményeket hozták, ami szerint a válaszadók a 

dinamikus előzési tilalmat preferálják. Ennek kialakítását illetően az információmegjelenítésre 

konkrét igények fogalmazódtak meg: a járművezetők közel 100%-a az útmenti VJT-ken keresztül 

szeretne információkat kapni a korlátozás aktuális státuszáról. 

B. Hatósági tapasztalatok 

 A tehergépjármű-vezetők gyakran folytatnak szabálytalan előzést. A kiszabható 

bírságnak nincs visszatartó ereje, mivel ez sok esetben nagyságrendekkel kisebb, mint a késés 

miatt keletkező kötbér. 

 A kötelező minimális követési távolság be nem tartása is gyakori jelenség. Ezt a 

járművezetők a növekvő üzemanyag-fogyasztással magyarázzák (követési távolság 

növekedésével együtt csökken a hátszél, így növekszik a fogyasztás). Azonban a 

bizonyításhoz szükséges mérőeszközök nem állnak rendelkezésre. 

 A baleseti adatlapok alapján a balesetek okai nem vezethetők vissza az előzéssel kapcsolatos 

okokra, a hatóság saját tapasztalatai alapján a szabályozás bevezetése óta az előzések 

hatására bekövetkező balesetek számában változás nem tapasztalható. 

C. Szakértői vélemények 

 A megkérdezettek egyet értenek abban, hogy az előzési tilalomra szükség van, azonban 

figyelembe kellene venni a pszichés többletterhelést és a jelenlegi időszakos korlátozás 

továbbfejlesztése szükséges (előzési lehetőségek biztosításával). Az intézkedések 

hozzájárulnak a közlekedési morál javulásához, még akkor is, ha a tehergépjármű vezetők ezt 

munkakörülményeinek romlásaként élik meg. 

 Az előzési tilalom betartását nem a biztonságra való törekvés motiválja, hanem a magas 

büntetéstől való félelem. Így ez a megoldás csak rövid távon lehet eredményes, mivel a 

büntetéstől való félelemnek nincs hosszú távú visszatartó ereje. 

 A minimális követési távolság betartása kedvezően befolyásolja a közlekedésbiztonságot, 

azonban folyamatos fékkészenlétet igényel, ami rendkívüli módon igénybe veszi a vezető 

idegrendszerét (a látótér beszűkül, kifáradás, stb.). Ez hosszú távon kontra-produktív hatást 

ér el. 

D. Forgalmi hatások 

Az időszakos korlátozás bevezetése óta (2011. január 1.) a teljes pályahálózaton: 

 A tehergépjárművek haladási sebessége átlagosan 2-3 km/h-val csökkent, a 

személygépjárművek haladási sebességében számottevő változás nem érzékelhető. 

 A korlátozás által érintett időszakban az előző sávon szabálytalanul haladó teherjárművek 

aránya időszaktól és forgalomnagyságtól függően a teljes tehergépjármű-forgalom 2-15%-

a (szélsőséges esetben akár 20-30%). A szabályozást megelőző időszakkal összehasonlítva ez 

65-70%-os csökkenés.  

 A szabálysértések száma a forgalomnagyság növekedésével arányosan növekszik: 

alacsony forgalomnagyság estén (2000 jármű/óra/irány) a járművezetők jobban betartják a 

szabályokat, alacsonyabb haladási sebesség esetén is. Ekkor a szabálytalankodók aránya a 

teherfogalom 1-5%-a, azonban a tehergépjármű-forgalom növekedése esetén (4000-5000 

jármű/óra/irány) a szabálysértések a tehergépjárművek 9-11%-át érintik, de egyes 

esetekben ez 20-30% is lehet. 
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 A nappali csúcsforgalomban a szabályszegő tehergépjárművek 90-100 km/h-val közlekednek 

a belső sávokban (haladó sávon az átlagsebesség 75-80 km/h). Ez a megelőző időszakokhoz 

képest 10-15 km/h-ás sebességnövekedést jelent az előző sávon a tehergépjárművek 

tekintetében, melynek elsősorban pszichológiai okai vannak (előzést mihamarabb szeretnék 

befejezni). 

Az előzési tilalom hatására gyakran több 100 méter hosszú tehergépjármű konvoj alakul ki. Ez újabb 

közlekedésbiztonsági problémákat és kockázatokat okoz: 

 Léteznek olyan mozgó forgalomterelések, melyeknél az előjelzés kizárólag a leállósávon 

történik (ÚT 2-1.119). A túl hosszú kamion konvoj kitakarja ezen táblákat, és az előjelzés a 

belső sávból nem látható. 

 A tehergépjármű-vezetők egymás munkájának megkönnyítése érdekében alternatív 

módszerekkel kívánják támogatni egymást: gyakori jelenség, hogy a lassabban haladó 

járművek indokolatlanul kisorolnak a műszaki leállósávra, ahol folyamatos, de lassabb 

haladás mellett megvárják, míg egy-egy hosszabb teherautó-konvoj megelőzi őket. 

Az eredmények alapján összefoglalóan kijelenthető, hogy a jelenlegi időszakos szabályozás – 

melyre közlekedésbiztonsági okok miatt szükség van – nem hatékony (magas a szabályszegő 

járművezetők aránya, a haladási sebesség csökkent, stb.). Olyan alacsony forgalmú szakaszokon is 

tiltja az előzést, ahol az nem indokolt, azonban bizonyos szakaszokon akkor is lehetővé teszi az 

előzést, amikor azt tiltani lenne érdemes (pl. M1-es autópálya nyári éjszakai forgalom). 

Az iránymutató külföldi megoldások alapján a forgalmi és infrastrukturális adottságok figyelembe 

vételével megvizsgáltam, hogy a jelenlegi időszakos előzési tilalmat hogyan és mivel lehet 

felváltani. A felhasználói igények és az üzemeltetői szempontok alapján a dinamikus előzési 

tilalom alkalmazását biztosító forgalomszabályozó rendszerre dolgoztam ki javaslataimat. 

 

5.4. A javasolt dinamikus előzési tilalmat szabályozó rendszer 

A dinamikus előzési tilalmat szabályozó rendszer az intelligens közlekedési rendszerek részét képezi. 

A szabályozó rendszer felépítésében és működésében követi az ITS rendszerekre jellemző 

háromszintű felépítést (1. adatgyűjtés, 2. adatfeldolgozás, 3. beavatkozás).  

A. Javasolt rendszerfelépítés 

A javasolt dinamikus előzési tilalmat szabályozó rendszer legfontosabb információkezelő összetevői: 

 Adatgyűjtő berendezések: forgalomszámláló hurokdetektorok (legalább a két csomópont 

közötti szakaszon sávonként mérik a közlekedési alapfolyamat paramétereit – aktuális 

forgalomnagyság, forgalmi összetétel, környezeti állapot, stb.) és videó számlálók. 

 Forgalomirányító központ: gépi és humán összetevőkkel, központi adatbázisokkal (forgalmi 

jellemzőket, menedzsment terveket, hálózatot leképező, stb. adatbázisok). 

 Beavatkozó alrendszer: tájékoztató végberendezések (pálya menti VJT-k). Az 

információmegjelenítő berendezések kiegészülhetnek (járműhöz vagy személyhez rendelt) 

fedélzeti mobil eszközökkel is. 

A felsorolt elemeket a távközlési alrendszer (telepített berendezések esetén üzemi hírközlő optikai 

gerinckábel, mobil berendezések esetén vezeték nélküli adatátviteli hálózat) kapcsolja össze a bejelölt 

relációban. A vázszerkezeti modellt az 5.5-ös ábra szemlélteti. Az ábrán minden összetevő típusból 

csak egy van feltüntetve. A forgalomirányító központ 24 órán keresztül személyi felügyelettel 

(operátorral) van ellátva. 
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B. Javasolt rendszer működése 

A rendszer működési modelljét az 5.6-os ábrán foglaltam össze, a funkciók feltűntetésével. A 

dinamikus szabályozás alapját az aktuális forgalmi állapotok ismerete jelenti (forgalomnagyság, 

személy és teherforgalom aránya). Az adatgyűjtést a hurokdetektorok és a forgalomszámláló kamerák 

végzik. Utóbbiak járműazonosításra, eseménydetektálásra és a korlátozás betartásának 

ellenőrzéséhez is felhasználhatóak. 

A forgalmi adatok meghatározott időközönként (pl. 1-6-10 percenként), míg az „esemény” adatok 

eseményorientáltan a távközlési hálózaton továbbításra kerülnek a forgalomirányító központba.  

A beérkező adatok automatikus feldolgozása a forgalomirányító központban történik. A beérkező 

forgalmi adatokat az irányító rendszer ellenőrzi, átlagolja és interpolálja, majd ezeket összehasonlítja 

a dinamikus előzési tilalomra vonatkozó kapcsolási határértékekkel. Ennek eredményeként egy adott 

szakaszon elrendeli vagy feloldja a korlátozást. A szabályozás automatikusan működik, humán 

felügyelet mellett. Az integrált működést támogatandó, az irányító rendszer az előzési tilalom 

szabályozásán kívül további forgalomszabályozási megoldásokra is felhasználható (pl. vonali 

sebességszabályozás, amennyiben ezt a forgalmi jellemzők megkívánják). 

Az előzési tilalom elrendelésekor az irányító rendszer vezérli az információmegjelenítő 

berendezéseket. Vezérli a VJT-ket és információt szolgáltat a mobil berendezések számára. Utóbbiak 

a forgalmi menedzsment egyéb funkcióihoz bemenő adatokat is nyújthatnak, mint adatgyűjtő 

berendezések. 

A videós megfigyelés segítségével lehetővé válik a szabálysértők felismerése és kiszűrése, továbbá a 

rendellenes forgalmi események észlelése. A rendszer a forgalmi adatok folyamatos 

monitorizálásával és a korlátozás be- és kikapcsolásával zárt hurkú szabályozást valósít meg. 

   
5.5-ös ábra: Dinamikus szabályozás vázszerkezeti modellje  5.6-os ábra: Dinamikus szabályozás működési modellje 

A dinamikus előzési tilalom szabályozása a forgalmi menedzsment része (F2), melyet a közútkezelő 

(O1) végez. A szabályozás során felhasználásra kerülnek infrastruktúra és forgalmi adatok. 

A jelenleg alkalmazott forgalmi adatgyűjtő berendezések a dinamikus szabályozáshoz megfelelő 

mennyiségű és minőségű adatokat biztosítanának. Az adatok feldolgozásához és a szabályozás 

működtetéséhez a forgalomirányító központ fejlesztése szükséges: integráció növelése a többi 

részrendszerrel, kiváltképpen az automatizált (manuális közreműködés nélküli) üzemeltetés 

érdekében. 
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A járművezetők tájékoztatása alternatív kommunikációs megoldásokkal is megvalósítható (pl. 

mobileszközöhöz rendelt alkalmazások, RDS-TMC, stb.). Összhangban a nemzetközi ajánlásokkal 

EasyWay TMS-DG06 (2010, 2012) felhajtónként legalább egy VJT szükséges, továbbá a nyílt 

szakaszokon minimum 10 km-enként szükséges a jelzésképek megismétlése (a korlátozás hosszának 

feltűntetésével). Lehetőség szerint a korlátozás 5-20 km hosszúságú szakaszokat érintsen. Ennél 

nagyobb távolság esetén a járművezetők már nem tartják be a szabályozást. 

Ennek kialakításához a hazai előírások módosítása szükséges, mivel a jelenleg hatályos útügyi 

műszaki előírás értelmében a gyorsforgalmi úthálózaton a járművek forgalmára vonatkozó tilalmi 

jelzőtáblákat 1000 méterenként meg kell ismételni. Utóbbi csak az M0-ás egyes részein valósítható 

meg, azonban a kapacitás ott is korlátos, mivel az üzemeltetőnek további információkat is meg kell 

tudnia jelenítenie pl. forgalmi információk, egyéb veszély, stb. Költséghatékony megoldást 

jelenthet a dedikált, mechanikus - prizmás - VJT-k alkalmazása9. 

Felhasználóbarát megoldás, ha egy VJT a lehajtó ág előtt, és egy a felhajtó ágon a főpályán kerül 

elhelyezésre. Így a felhajtó járművek vezetői mellett a már az autópályán haladó járművek vezetői is 

információt kapnak a következő szakaszon érvényben lévő szabályozásról (5.7-es ábra). 

 
5.7-es ábra: Telepítési megoldás (példa) 

Forgalomtól függő dinamikus előzési tilalmat szélesebb körben Németországban és Hollandiában 

alkalmaznak (alkalmazási módját az 5.6-os táblázat tartalmazza). 

5.6-os táblázat: Német és holland autópálya-hálózaton alkalmazott dinamikus előzési tilalom határértékei 

 Németország Hollandia Németország Hollandia 

2×2 sáv 2×3 sáv 

Intézkedés 

bekapcsolása 

Forgalomnagyság 

irányonként (jármű/óra) 
3200 2600 4000 4500 

TGK részaránya 25% 
9,6 % (250 

jármű / óra) 
20% 

3,3 % (150 

jármű / h) 

Intézkedés 

kikapcsolása 

Forgalomnagyság 

irányonként (jármű/óra) 
2900 2300 3600 4200 

TGK részaránya 15% 
10% (230 

jármű /óra) 
10% 

3,1 % (130 

jármű / h) 

A forgalmi, szabályozási és infrastrukturális jellemzők figyelembe vételével a külföldi megoldások 

közvetlen implementálása a hazai hálózatra nem valósítható meg (volumenében és arányaiban a hazai 

forgalmi jellemzők mind a német, mind a holland megoldástól eltérőek). A hazai és külföldi forgalmi 

elemzések alapján a dinamikus előzési tilalom alkalmazására vonatkozó paraméterekre az 

iránymutató holland és német megoldások valamint a hazai tervezési szabványok alapján tettem 

javaslatot, illeszkedve a hazai forgalmi jellemzőkhöz (5.7-es táblázat). Mivel hazánkban az időszakos 

előzési tilalom csak a 2×2 sávos szakaszokra terjed ki, így az ennél nagyobb sávszámú szakaszokra 

nem adtam javaslatot az alkalmazási határértékekre. 

                                                 
9 Előnyük, hogy a jelzéskép megjelenítésekor – amikor már kifordult az aktuális jelzéskép – nincsen számottevő energia 

felvételük, szemben a világítós táblákkal. 

X km

VIDEO CONTROL
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5.7-es táblázat: Dinamikus szabályozásra vonatkozó forgalmi határértékek 

 
2×2 sáv 

Intézkedés 

bekapcsolása 

Forgalomnagyság 

irányonként (jármű/óra) 
2600 felett 

TGK részaránya 25% (650 jármű / óra) felett 

Intézkedés 

kikapcsolása 

Forgalomnagyság 

irányonként (jármű/óra) 
2300 alatt 

TGK részaránya 25% (575 jármű /óra) alatt 

Figyelembe véve a hazai tervezési szabványban, a gyorsforgalmi 

úthálózatra vonatkozó megengedett és eltűrhető 

forgalomnagyságokat valamint a szolgáltatási szinteket 

megállapítottam, hogy a német megoldásban szereplő kapcsolási 

határértékek túl magasak (Magyarországon az eltűrhető 

forgalomnagyság10 a 2×2 sávos autópályára 3400 egységjármű / óra), 

azonban a holland értékek megfelelőek (éppen a megengedett 

forgalomnagyság érték felett van). Ennek megfelelően 

forgalomnagyság tekintetében a szabályozás alkalmazásához a 

holland értékeket javasoltam.  

Azonban a szabályozást önmagában nem csak a forgalomnagyság, 

hanem a forgalmi összetétel is befolyásolja. Amennyiben a 

tehergépjárművek száma a teljes forgalomnagyságtól függetlenül 

eléri a bekapcsolási határérték egy meghatározott arányát (25%), 

akkor is életbe kell léptetni az előzési tilalmat. A holland megoldásnál 

ez az arány rendkívül alacsony volt, így a német megoldást 

választottam. Azonban a kikapcsolásra vonatkozó paramétert 

módosítottam a hazai jellemzők ismerete alapján. A be- és 

kikapcsolási szintek közötti különbségre szabályozástechnikai okok 

miatt (hiszterézis) van szükség. A dinamikus előzési tilalmat 

szabályozó rendszer működését az 5.8-as ábrán egyszerűsített 

folyamatábrán szemléltettem. 

Az előzési tilalom forgalmi hatásait a DG Policy Department B 

(2010) tanulmányban különböző forgalomnagyságok és forgalmi 

összetételek mellett vizsgálták. Így a szabályozás kialakításához, a 

forgalmi modellezés eredményei már rendelkezésre álltak. 

 

5.5. Dinamikus előzési tilalom bevezetésének elméleti 

hatásai 

A forgalmi adatok elemzésével (forgalomnagyság időbeli 

alakulásának vizsgálatán keresztül) meghatároztam, hogy a 

dinamikus előzési tilalom a statikussal összehasonlítva a különböző 

forgalmú szakaszok esetén az előzési tilalommal érintett órák száma 

hogyan alakulna. A kis (néhány ezer egységjármű/h) és nagy 

forgalmú (több ezer egységjármű/h) szakaszokon végzett forgalmi 

számítások alapján meghatároztam, hogy dinamikus szabályozás 

esetén a nyári csúcsforgalmi időszakban a nagy forgalmú 

szakaszokon is naponta átlagosan 4 órával rövidebb ideig lenne 

                                                 
10 Amennyiben a forgalom megközelíti vagy eléri az eltűrhető forgalomnagyságot, akkor már torlódás alakult ki. A 

korlátozást a torlódás kialakulását megelőzően kell bevezetni. 

5.8-as ábra: Előzési tilalom 

szabályozásának folyamatábrája 

Szabályozás: 
kikapcsolt állapot

Forgalomnagyság és 
forgalmi összetétel

qΣ >= 2600 
jármű / óra

Aktuális forgalmi 
adatok beolvasása

qTGK >= 650 
jármű / óra

Előzési tilalom 
bekapcsolása / 

bekapcsolva 
tartása

Forgalomnagyság és 
forgalmi összetétel

Aktuális forgalmi 
adatok beolvasása

igen

igen

nem

nem

qΣ >= 2300 
jármű / óra

qTGK >= 575 
jármű / óra

nem

nem

igen

START

igen

Előzési tilalom 
kikapcsolása
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érvényben a korlátozás a jelenlegi időszakos tilalomhoz viszonyítva, míg a kisebb forgalmú 

szakaszokon - főként a téli időszakban - nem is lenne szükség korlátozásra. A vizsgálatokat az M0-

ás egy nagy forgalmú kétsávos, belterületi szakaszán végeztem (63+750 km szelvény). Az 

eredményeket, az időszakok megjelölésével az 5.9-es, 5.10-es és az 5.11-es ábra szemlélteti. A 

számítások során az azonos időszakhoz és forgalmi terheléshez tartozó értékekből átlagokat 

képeztem, melyhez hétköznapi adatokat használtam (hétvégén kamionstop van érvényben és 

jelentősen kisebb a teherforgalom). Ennek alapján az adott időszak forgalmi terheléseit az átlagos 

értékek jól reprezentálják, mivel az óránkénti terheléseket átlagoltam. Az eredmények helyfüggőek, 

azonban a forgalmi terhelés és a forgalom időbeli lefolyását tekintve a vizsgálati helyszíneken kívüli 

keresztmetszetekre is általánosíthatóak. 

Az eredmények alapján megállapítható:  

 Nagy forgalmú időszakokban (pl.: 2010. május) a korlátozás életbe léptetése már reggel 6 óra 

előtt szükségessé válik, és egyes esetekben már 22 óra előtt megszüntethető (5.9-es ábra); 

 Vannak időszakok, amikor csak a reggeli és / vagy esti csúcsidőszak alatt van szükség az 

előzési tilalomra (5.10-es ábra); 

 Kisebb forgalmú időszakokban, illetve a kisebb forgalmú területeken, ahol a forgalomnagyság 

nem éri el a bekapcsolási szintet, illetve a tehergépjárművek száma és részaránya igen kicsi, 

szintén nincs szükség korlátozásra; 

 A feldolgozott adatok alapján még a nagy forgalmú autópályákon is előfordulnak olyan 

időszakok, ahol a forgalomnagyság 2000 jármű/h/irány alatt van, ilyen esetben nincs szükség 

semmilyen beavatkozásra (5.11-es ábra). 

 
5.9-es ábra: Átlagos hétköznapi forgalomnagyság, erős nappali forgalom esetén 2010. május  
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5.10-es ábra: Átlagos hétköznapi forgalomnagyság jelentős csúcsidőszaki forgalom esetén 2011. május 

 
5.11-es ábra: Átlagos hétköznapi forgalomnagyság alacsony forgalom esetén 2011. június-július 

A forgalmi hatások mellett a szabályozásnak számszerűsíthető gazdasági hatásai is vannak, az 

áruszállítás sebességének növekedése miatt. Az időmegtakarításból származó szállítási és fajlagos 

utazási költségcsökkenés monetarizálható: 2015-ben az áruszállító járművekre vonatkozó fajlagos 

utazási idő értéke 32,59 EUR/járműóra NFÜ (2009). Ez alapján meghatároztam, hogy ha a járművek 

a 80 km/h-ás referencia sebességtől eltérnek, akkor az km-enként mennyivel növeli a fajlagos 

szállítási költségeket (5.12-es ábra). 
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5.12-es ábra: Fajlagos utazási időköltség változása 

Az időköltség megtakarításon kívül a járművek üzemeltetési költségére is kedvező hatással van a 

dinamikus szabályozás (a járművek saját optimum fogyasztásukhoz kapcsolódó sebességgel tudnak 

haladni). Ennek számszerű megállapítása mélyebb vizsgálatokat, és olyan paramétereket igényel, 

melyek beszerzése rendkívül bonyolult (információszerkezeti modellben különböző időállandójú 

üzemeltetési adatok 𝑫𝟐  pl. járműpark összetétele, fogyasztási adatok, átlagos futásteljesítmény, 

kapacitásadatok, stb.). 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy mind forgalmi, mind felhasználói szemszögből a 

jelenlegi időszakos előzési tilalom alkalmazása nem hatékony. A szabályozás kiváltására a 

dinamikus korlátozás kínál alternatívát, melyhez kapcsolódóan kidolgoztam a rendszer vázszerkezeti 

és működési modelljét, figyelembe véve a felhasználói javaslatokat és az útüzemeltetői előírásokat. 

A tervezett megoldás hatékonyságát (érvényességi időszak változása, feltartóztatás csökkenése, stb.) 

a forgalmi elemzéseim is alátámasztották. 

  

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

80 75 70 65 60

EUR/km

km/h

80 km/h-ás haladási sebességhez képest az eltérés hatása a fajlagos 
utazási időköltségre

Költség változás EUR/km



78 

3. Tézis 

Meghatároztam a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó időszakos előzési tilalom 

forgalomlebonyolódásra gyakorolt – forgalomlassító – hatásainak jellemzőit. 

Az eredmények alapján kidolgoztam a dinamikus előzési tilalmat biztosító dinamikus 

forgalomszabályozó információs rendszer vázszerkezeti (5.5-ös ábra) és működési 

modelljét (5.6-os ábra). 

Kérdőívekkel felmértem a felhasználói tapasztalatokat és az elégedettséget, mely 

alapján kijelenthető, hogy a szabályozás forgalmi szempontból nem hatékony. 

Felhasználói oldalról a negatív hatások dominálnak, továbbá a bevezetésekor kitűzött 

forgalombiztonsági célok nem valósultak meg. A szabályozás elfogadottsága alacsony. 

A felhasználói tapasztalatok elemzése alapján megállapítottam, hogy a válaszadók a 

jelenlegi statikus szabályozás dinamikus szabályozással való kiváltásában látják a 

forgalmi problémák megoldási lehetőségét. Megállapítottam, hogy a felhasználók 

igénylik a VJT-k jelenlétét az előzési tilalommal összefüggő információk 

megjelenítéséhez.  

A közútkezelő által (O1) végzett forgalmi folyamatok kezeléséhez (F2) kapcsolódóan a 

forgalomszámlálási adatok felhasználásával elemeztem a forgalom térbeli és időbeli 

jellemzőit. Megállapítottam a szabálytalanul haladó járművek arányát (a teljes 

tehergépjármű-forgalom 2-15%-a – szélsőséges esetben akár 20-30%), továbbá 

azonosítottam a korlátozás forgalomlebonyolódásra gyakorolt hatásait. Kimutattam, hogy 

a korlátozással érintett szakaszokon a tilalmi időszakban a tehergépjárművek haladási 

sebessége – időszaktól és forgalmi összetételtől függően eltérő mértékben, de – csökken 

(0-3 km/h). Emiatt a szabályozás feltartóztató hatással bír, ami növeli a járművezetőket 

érő stressz-hatást. 

Kidolgoztam a dinamikus előzési tilalmat biztosító dinamikus forgalomszabályozó 

információs rendszer vázszerkezeti és működési modelljét – a jelenleg működő 

alrendszerekre építve –, a kedvezőtlen forgalmi hatások csökkentése érdekében. A 

dinamikus szabályozás során a korlátozás a mindenkori forgalmi jellemzők 

függvényében lép életbe (5.8-as ábra), így – a jelenlegi statikus szabályozáshoz képest – 

hatékonyabb, a valós forgalmi folyamatokhoz illeszkedő, indokolatlan feltartóztatást nem 

okozó forgalomlebonyolódást biztosít. A korlátozás nem órarend szerűen, hanem a 

forgalmi összetétel (tehergépjárművek száma és aránya) alapján kerül elrendelésre. 

A tervezett szabályozó rendszer elméleti forgalmi hatásainak elemzése alapján 

megállapítható, hogy a forgalmi terheléstől függően a korlátozással érintett órák és a 

gyorsforgalmi útszakaszok hossza csökken (jelenlegi korlátozás által érintett időszak: 6-

22 óráig). 

Tézishez kapcsolódó publikációk:  

Sándor (2014b), 

Sándor and Nagy (2012a), 

Sándor és Nagy (2011a), 

Sándor és Nagy (2011d). 
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6. Közösségi autóbusz-közlekedés időértékeinek elemzési módszere és 

a megállóhelyi tartózkodási idők előrebecslése 

A közlekedésben alkalmazott informatikai rendszerekben egyre több, a forgalmi események 

jellemzőit leképező adat képződik. A közösségi közlekedésben (O4-es szervezettípus) a legtöbb 

adatot a forgalmi folyamatok kezelésekor (F2) és a közösségi közlekedés üzemirányításakor (F3) 

kezelik. A legtöbb adat általában az üzemirányító és flottakövető rendszerekben keletkezik. Ezeket 

jellemzően egy adott irányítási, elszámolási, minőségellenőrzési funkcióra használják, azonban ez az 

adathalmaz más operatív, illetve kutatási célokra is kiválóan alkalmas. 

A közforgalmú autóbusz-közlekedés során keletkező adatokat kutatási célokra használtam fel. A 

kutatás során elemeztem a buszközlekedés menetrendszerűségének jellemzőit. A kutatás célkitűzése 

kettős:  

 menetrendi eltérések jellemzőinek (szabályszerűségeinek) feltárása, 

 az eltérést befolyásoló markáns tényezők azonosításával összefüggés felállítása a megállóhelyi 

tartózkodási idők előrebecslésére. 

A feltárt összefüggések a későbbi beavatkozásokhoz felhasználhatóak, továbbá a kialakított 

előrebecslési eljárás az utazók valós idejű és előrebecsült adatokon alapuló tájékoztatásához is 

alkalmazható. 

A 6.1-es táblázatban összefoglaltam, hogy az információszerkezeti mátrix mely meghatározott 

adatcsoportjait használtam fel a kutatás során, mely funkciókhoz kapcsolódóan. 

6.1-es táblázat: Információszerkezeti mátrix részlete, a közösségi autóbusz-közlekedés elemzéshez felhasznált adatcsoportok 

  𝑫𝟏
𝒔  𝑫𝟐

𝒔  𝑫𝟑
𝒔  𝑫𝟒

𝒔  𝑫𝟓
𝒔  𝑫𝟏

𝒔𝒅 𝑫𝟐
𝒔𝒅 𝑫𝟑

𝒔𝒅 𝑫𝟒
𝒔𝒅 𝑫𝟓

𝒔𝒅 𝑫𝟏
𝒅 𝑫𝟐

𝒅 𝑫𝟑
𝒅 𝑫𝟒

𝒅 𝑫𝟓
𝒅 

O1 

F1                

F2 X X         X X    

F3 X X         X X    

F4                

F5                

F6                

F7                

F8                

O4 

F1                

F2 X X         X X    

F3 X X         X X    

F4                

F5                

F6                

F7                

F8                

Felhasznált adatcsoportok: 

 𝑫𝟏
𝒔  adatcsoport: infrastruktúra adatok a közúttal (pl. jelzőlámpás csomópontok 

elhelyezkedése) (F2) és a közösségi közlekedési hálózattal összefüggésben (pl. közösségi 

közlekedési létesítmények elhelyezkedése, infrastrukturális kapcsolatok) (F3); 

 𝑫𝟐
𝒔  adatcsoport: közúti forgalomirányítási alap adatok – F2 – (adott helyszínhez tartozó 

beavatkozási lehetőségek – F3), közösségi közlekedéssel összefüggő forgalomirányítási 

stratégiai adatok (F2, F3), meghirdetett menetrendi adatok és jármű adatok (F2, F3); 

 𝑫𝟏
𝒅 adatcsoport: közúti forgalmi és útmeteorológiai adatok (F2), járművek, forgalmi és 

utasigény adatok (F2, F3), forgalmi döntéstámogatási adatok a közösségi üzemeltetőnek (F3); 

 𝑫𝟐
𝒅 adatcsoport: jármű előnybiztosítási és közúti forgalomirányítási adatok (F2, F3), 

menetrendi eltérés adatok (F2,) kapacitás-kihasználtság adatok (F3), üzemirányítási adatok 

(F3). 
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Az elemzés során az információáramlást nem vizsgáltam, mivel az eredmények alapján a közösségi 

közlekedéssel összefüggő menetrendi beavatkozást (módosítást) nem végeztem. Ez későbbi fázisban 

valósítható meg, a kutatás ezt alapozza meg. 

A vizsgálat kiinduló hipotézisei: 

1. A megállóhelyi tartózkodási idő a megállóhelyi utasforgalom nagyságától függ. 

2. A megállóhelyi tartózkodási idő a napszakok/időszakok szerint változnak (követve az 

utasforgalom nagyságát). 

3. A megállóhelyi tartózkodási időt befolyásolják az időjárási körülmények. 

4. A megállóhelyi tartózkodási idő a jármű padlómagasságától függ. 

5. A megállóhelyi tartózkodási időt a jármű menetrendtől való eltérése is befolyásolja. 

Az egyes tényezők hatásait együttesen és külön-külön is vizsgáltam. A tartózkodási időket kétféle 

módszerrel is becsültem, az így kapott eredmények helyességét mintaadatokkal igazoltam. 

 

6.1 Közösségi autóbusz-közlekedés menetrendi jellemzőinek elemzési háttere 

Gyakran ugyanazon közlekedési folyamat leírásához, elemzéséhez különböző forrásokból is 

rendelkezésre állnak adatok. Ebben az esetben az adatok különböző képzési (felvételi) módja, eltérő 

jelentése, megbízhatósága, szerkezete és formátuma jelent kihívást az elemzések során. 

A kutatás során a győri helyi autóbusz-közlekedésben alkalmazott műholdas járműkövető 

rendszerben képződő forgalmi adatokat használtam, melyeket az előzetes lehatárolásokat követően a 

Kisalföld Volán Zrt. bocsátott rendelkezésünkre. Meteorológiai adatokat Győr térségére vonatkozóan 

az Időkép Üzleti Szolgáltatások Kft. és az Országos Meteorológiai Szolgálat biztosított. Az 

utasforgalmi adatokhoz a győri polgármesteri hivatal által korábban készíttetett kézi 

forgalomszámlálási adatok eredményein keresztül fértem hozzá. 

Az időjárás kétféleképpen lehet hatással a közlekedésre:  

 közvetett módon: például a szabadban végezhető tevékenységekre hat, így áttételesen a 

közlekedőkre is; 

 közvetlen módon: az utazási (közlekedési) folyamatra hat, befolyásolva a helyváltoztatási 

folyamatot a fizikai hatások (pl. esőzés miatt a tapadási tényező megváltozása) által. Stover és 

McCormack (2012) megállapította, hogy az eső befolyásolja leginkább a közlekedést, továbbá 

az télen a legérzékenyebb az időjárási körülményekre, míg nyáron a legkevésbé. 

A GPS-es nyomkövetési adatok elemzésével, a mozgási és állási (megállóhelyi) fázisok 

különválasztásával a közúti forgalmi jellemzők is részben becsülhetők statisztikai eszközökkel. 

Nobuhiro et. al (2009) a menetidők alapján határozták meg egy útvonal (viszonylat) szolgáltatási 

szintjét. Az átlagos menetidőt és az átlagos menetidő változékonyságát vették figyelembe. 

Felismerték, hogy az időjárási körülményeknek a menetidőre gyakorolt hatása is vizsgálandó. 

A közúti személyszállítás tervezett, tényleges és érzékelt időelemeinek vizsgálatával, 

előrebecslésével számos kutatás foglalkozik. Az utazók különösen érzékenyek a menetrendi 

eltérésekre. Az érzékelt minőség és a tervezett minőség közötti rések „tompíthatók” a megbízható 

információk közlésével Watkins et. al (2011). Az előrebecslési eljárások pontosságának fokozásával, 

újabb és újabb, egyre szofisztikáltabb megközelítésekkel, a historikus statisztikai és a real-time 

adatoknak a modellekbe való beépítésével ezen a téren jelentős előrelépések figyelhetők meg Vu és 

Khan (2010). Az eljárások alapja a járműkövető (és utasszámláló) rendszerekből kinyerhető adatok 

feldolgozása. Az algoritmusok gyakran alkalmazzák a mesterséges neurális hálózatok (ANN), a k 

legközelebbi szomszéd keresése (k-NN) és a lineáris regresszió (LR) módszereket Yu et. al (2011).  



81 

6.2. Adatfeldolgozási módszer 

A kialakított módszer lehetőséget biztosít a közösségi járművek menetrendszerűségének vizsgálatára 

és ezek alapján következtetések levonására; mindezt a műholdas járműkövető rendszer által gyűjtött 

ún. historikus adatok alapján. 

A. Előzetes lehatárolások 

Térbeli és időbeli lehatárolásokat végeztem. Jellegzetes viszonylat típusokat és viszonylatokat 

választottam (6.2-es táblázat). Olyan napokra korlátoztam a vizsgálataimat, melyek időjárási 

szempontból tipikusak, így lehetővé téve e szempontok (hőmérséklet és a csapadék) szerinti elemzést. 

Az időjárási kategóriákhoz kétszámjegyű jelölést társítottam (6.3-as táblázat). Az időjárási adatok 

közül a napi csapadékösszeget, a minimum és maximum hőmérsékletet használtam fel, illetve a 

radarképek alapján meghatároztam egy adott napon belül az időjárási események által befolyásolt 

órás intervallumokat. Összesen 18 napra vonatkozóan vizsgáltam az autóbusz-közlekedés jellemzőit; 

többszörösen lefedve a képzett időjárási kategóriákat (minden kategóriához legalább 2 napot 

társítottam). 
 

6.2-es táblázat: Kiválasztott viszonylat típusok és 

viszonylatok 

Viszonylat típus Viszonylat jelzés 

átmérős 11 (11B) 

fonódó, egymást keresztező 25 és 38 

agglomerációs 22 

rövid 2 

körjárat 7 és 17 

hurokjárat CITY busz 

6.3-as táblázat: Időjárási kategóriák a hőmérséklet és 

csapadék függvényében 

Hőmérséklet 
Csapadék 

nincs van 

hideg 

(-10 °C alatt) 
11. száraz hideg 21. havazás 

0 °C fagypont 

körüli 
12. 

száraz, fagypont 

körüli 
22. 

eső/havas eső 

(csendes eső) 

enyhe idő 13. 

közlekedés 

szempontjából 

eseménytelen 

- 

meleg 

(~30 °C) 
14. száraz meleg 24. 

zivatarok, viharok, 

(esetleg jégesővel) 

A vizsgálat során nem vettem figyelembe egy adott megállóhelyen a megelőző járat tartózkodási 

idejét. Erre akkor lenne szükség, ha az utazási igény meghaladná a jármű kapacitását, és utas-

lemaradás történne. Azonban a vizsgált területen ilyen problémák előfordulása nem jellemző. 

Amennyiben mégis előfordul, akkor a menetrend miatt (10 percnél nagyobb követési idők, még 

csúcsidőben is) ennek nincs hatása. 

B. Járműfedélzeti és flottakövető rendszerből kinyert adatok 

Az autóbuszok fedélzeti berendezései műholdas helymeghatározást végeznek, a forgalomirányító 

központtal kétirányú adatkapcsolatban vannak; továbbá rögzítik a jármű helyváltoztatáshoz 

kapcsolódó eseményeket is (pl. ajtónyitás, ajtózárás, megállóhelyre érkezés, indulás, stb.). Adatok 

(rekordok) két esetben keletkeznek: 

(1) eseménytelen időszakban 5 másodpercenként (ha a jármű mozdulatlan és a fedélzeten nincs 

esemény), 

(2) esemény orientáltan, valamely paraméter változásakor (pl. ajtónyitás, leszállásjelző 

megnyomása, stb.). 

Az adatok egy részét a fedélzeti számítógép előzetesen feldolgozza, majd GPRS/3G kapcsolat 

segítségével a forgalomirányító központba küldi, ahol további feldolgozáson megy keresztül. A 

központban történik a késések-sietések meghatározása a rendszeridő, a menetrendi adatok és a már 

teljesített szakaszra vonatkozó adatok alapján. 

A járműkövető rendszerből kinyert adatokat CSV formátumban adták át. Ezek között szerepeltek: 

 nyomkövetési adatok (dátum, időpont, sebesség, járat azonosító, megálló sorszám, megálló 

azonosító, menetrendi eltérés, ajtóállapotok), 

 járművek alapadatai, 

 megállóhelyek neve és elhelyezkedése,  
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 viszonylathálózatot leíró adatok, 

 járatok jellemzői. 

Az átadott fájlok adatait az elemzés megkezdése előtt csoportosítottam, megtisztítottam, valamint a 

felesleges adatokat kiszűrtem. Ezután Access adatbázist hoztam létre. A járműkövető rendszer által 

szolgáltatott adatok struktúráját a 6.4-es táblázat szemlélteti. 

Egy adatsor (rekord) kétféle adatelemekből épül fel: 

 statikus „alap” adatok: pl. autóbuszok, járatok, megállóhelyek adatai (tervezett menetrend), 

 dinamikus adatok (táblázatban szürkével jelölve) (járműfedélzeti berendezés által rögzített 

adatok): pl. időbélyeg, sebesség, ajtóállapotok, aktuális menetrendi eltérés másodpercben (+/-). 

6.4-es táblázat: Járműkövető rendszer által szolgáltatott adatok struktúrája 

Dátum Időpont 
Rend-

szám 
Sebesség 

Járat_

ID 

Megálló 

sorszám 

Megálló_

ID 

Menetrendi 

eltérés 

Megállóba 

érkezés 

1 ajtó 

nyitva 

2 ajtó 

nyitva 

3 ajtó 

nyitva 

4 ajtó 

nyitva 

Leszállás 

jelző 

2012.07.04 12:56:33 AFF651 0 16703 2 20758 153 0 0 0 0 0 0 

2012.07.04 12:57:20 AFF651 10,227 16703 3 23039 140 1 0 0 0 0 1 

2012.07.04 12:57:23 AFF651 5,916 16703 3 23039 143 0 0 0 0 0 1 

2012.07.04 12:57:29 AFF651 0 16703 3 23039 149 0 1 1 0 0 0 

2012.07.04 12:57:39 AFF651 0 16703 3 23039 159 0 1 0 0 0 0 

2012.07.04 12:57:40 AFF651 0 16703 3 23039 160 0 0 0 0 0 0 

2012.07.04 12:58:14 AFF651 10,073 16703 4 23009 134 1 0 0 0 0 1 

2012.07.04 12:58:17 AFF651 6,868 16703 4 23009 137 0 0 0 0 0 1 

2012.07.04 12:58:23 AFF651 0 16703 4 23009 143 0 1 1 0 0 0 

C. A további feldolgozáshoz létrehozott adatbázis 

Olyan adatelemek is szerepelnek a rögzített értékek között, melyek a vizsgálat szempontjából 

lényegtelenek. Ezért az adatbázis felépítése során (előzetes feldolgozás) lehatárolásokkal, 

egyszerűsítésekkel éltem. Bizonyos mezőket összevontam (pl. tételes ajtó állapotok), míg másokat 

elhagytam (pl. GPS koordináták, sebesség, leszállásjelző állapota, megállóhelyre érkezés és onnan 

indulás, stb.). A dinamikus adatok alapján minden menethez megállónként két rekordot képeztem:  

(1) utascsere kezdetének időpontja, és az ehhez tartozó érkezési késés mértéke (ajtónyitás), 

(2) utascsere vége - elindulás, és az ehhez tartozó indulási késés mértéke (ajtózárás). 

Így lehetővé vált a folyamat egyes elemeihez tartozó „határpontok” azonosítása, majd a megállóhelyi 

tartózkodási fázisok és a megállóhelyek közötti mozgási fázisok szétválasztása, és azok elkülönült 

vizsgálata. A menetrendi eltéréseknél mind a pozitív (késés), mind a negatív (sietés) eltéréseket 

vizsgáltam. A Volán társaság, az általa használt ISO 9001:2009-es szabvány alapján az 5 percet 

meghaladó késéssel közlekedő járműveket minősíti „késettnek”. Az elemzés során ennél 

részletesebben, a tervezett menetrendhez képest n*30 másodperces intervallumokban is vizsgáltam a 

késett vagy sietett járműveket (n egész szám). 

Az adatok előzetes feldolgozását követően Access adatbázist hoztam létre, melybe feltöltöttem a 

szükséges adatokat, kiegészítve az időjárási adatokkal. A létrehozott adatbázis szerkezetét a 6.1-es 

ábra szemlélteti. 

A nyomkövetési adatokat az Dwelling at stops c. tábla tartalmazza. Minden menethez megállónként 

két rekord tartozik (ajtónyitáshoz és ajtózáráshoz 1-1). Ezek tartalmazzák a dátumot, a rendszámot, a 

járatazonosítót (tour ID), a megálló sorszámát és azonosítóját (platform), a különböző ajtóállapothoz 

tartozó időket (time), a menetrendi eltéréseket és egy kapcsolómezőt (weather connecting field), mely 

segítségével az időpontokhoz hozzárendelhető az időjárási kategória. 

A megállók közötti közlekedés elemzéséhez az Dwelling at stops c. tábla alapján létrehoztam a 

Vehicle movemets between stops c. táblát. Ez naponként, járművenként, járatonként tartalmazza a 

megállók közötti közlekedéshez kapcsolódó adatokat: melyik megállóból indult (departure platform), 

melyikre érkezett (arrival platform), ezek a menetrendben hányadik megállót jelentik, mennyi volt a 



83 

késése induláskor és érkezéskor (deviation from the schedule at departure / arrival), valamint a 

kapcsolómezőt (weather connecting field) az időjárási adatokkal való összerendeléshez.  

Az időjárási adatokat negyed órás bontásban, kódolva tárolja az Weather categories c. tábla, mely 

tartalmazza a dátumot, az időjárási kategória azonosítóját (weather ID) és a kapcsoló mezőt 

(connecting field) (dátum+óra+negyedóra) (pl. 2012.07.04. 10 1). Az időjárás kategóriák 

megkülönböztetésére j indexet vezettem be. Az időjárási kategóriák leírását az Weather category 

names c. tábla tartalmazza. 

Mivel egy megállóhely név (location name) több földrajzi helyhez – megálló peronhoz – (platform 

ID) is köthető, ezért a megállók nevének meghatározása csak kapcsoló tábla beiktatásával volt 

lehetséges. A kapcsolótábla Stops c. tábla tartalmazza a földrajzi hely nevének azonosítóját (Location 

ID) és a megállóhely (peron) azonosítóját (platform ID).  

A gépjárművek jellemzői is külön táblákban vannak rögzítve. A padlómagasság szerinti bontást a 

Floor height c. tábla tartalmazza. A padlómagasság kategóriák megkülönböztetésére k indexet 

vezettem be. A Vehicle type c. tábla tartalmazza a jármű életkorát és típusát, a Vehicle length c. tábla 

a szóló és csuklós járműveket különbözteti meg. A Tours tábla minden járatazonosítóhoz (tour ID) 

megadja a részleteket: menetrendszerinti indulás (scheduled departure), és az útvonal (route). A 

Routes tábla megadja, hogy melyik viszonylaton közlekedik (line), odafelé vagy visszafelé 

(direction), illetve szövegesen is jellemezhető az adott viszonylat (description). 

 
6.1-es ábra: Feldolgozásához kialakított adatszerkezet 

A kialakított szerkezet lehetővé teszi az autóbuszok különböző jellemzői (padlómagasság, 

gyártmány, típus) és a viszonylatok szerinti elemzéseket is. 

A megállóhelyeket a további feldolgozás megkönnyítése érdekében kategóriákba rendeztem a kézi 

forgalomszámlálási adatok (6.5-ös táblázat) alapján. 

6.5-ös táblázat: Megállóhely kategóriák 

 Kategória elnevezése Határértékek Kiválasztott megállók darabszáma 

1 alacsony forgalom 500 fő/nap utasforgalom alatt 17 

2 közepes forgalom 500-1000 fő/nap utasforgalom 6 

3 magas forgalom 1000-2000 fő/nap utasforgalom 10 

4 igen jelentős forgalom 2000 fő/nap utasforgalom felett 5 

Minden kategóriához tipikus megállókat választottam. A megállók között szerepelnek olyanok is, 

ahol időkiegyenlítés vagy kölcsönös bevárások vannak az átszállások biztosítása érdekében. 

Összesen 8 viszonylaton 38 megállót vontam be a további feldolgozásokhoz, úgy, hogy minden 

viszonylatról legalább típusonként 2-2 megálló szerepeljen. 



84 

6.3. Megállóhelyi tartózkodási időkre vonatkozó eredmények - értékelés 

A kialakított adatbázis lehetőséget biztosít az autóbusz-közlekedés elemzésére, számos szempont 

bevonásával. Terjedelmi és a tématerület lehatárolásának oka miatt csak a megállóhelyi tartózkodási 

időkre vonatkozóan végeztem elemzéseket. Az elemzést az alábbi szempontok (tényezők) figyelembe 

vételével végeztem külön-külön és egymással kombinálva: 

 napszak / időszak, 

 időjárás kategória, 

 jármű padlómagasság, 

 megállóhely kategória, 

 viszonylatok. 

Minden viszonylatra különböző gyártmányú járművek vegyesen vannak beosztva, továbbá nem 

tapasztalható lényeges különbség a menetdinamikai tulajdonságaikban a menetrendszerű közlekedés 

szempontjából, így a járműgyártmányok és típusok hatásának vizsgálatától eltekintettem. 

Az alábbiakban az elemzés eredményeit foglalom össze; a táblázatokban bevezetem a későbbi 

módszertani leírásnál alkalmazott változók jelöléseit. 

A megállóhelyi tartózkodási idő mértéke a nap folyamán (az utasforgalom nagyságát követve) 

változik (6.2-es ábra). A tartózkodási idők mértéke szembetűnően különbözik az utasforgalom 

nagysága alapján képzett kategóriák esetében. 

 
6.2-es ábra: Átlagos megállóhelyi tartózkodási idő időszakonként és megálló kategóriák szerint 

A megállóhelyi tartózkodási időket az időjárási hatások is befolyásolják (6.6-os táblázat). A 

legrövidebb tartózkodási idők a kedvezőtlen időjárási eseménnyel érintett napokon mérhetőek 

(bordóval jelölve), míg a legmagasabbak a jobb idő esetén (zölddel jelölve). Hideg, esős időben az 

utasok igyekeznek gyorsabban lebonyolítani az utascserét.  
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6.6-os táblázat: Átlagos megállóhelyi tartózkodási idők (másodpercben) az időjárás kategóriák függvényében 

időjárási kategória és annak 

jelölése  
𝑤𝑗  

átlagos megállóhelyi 

tartózkodási idők 

𝝉𝒘𝒋̅̅ ̅̅  

𝑤11 száraz hideg 13,1 

𝑤24 zivatarok, viharok 15,4 

𝑤21 havazás 16 

𝑤22 eső/havas eső 16,1 

𝑤13 közlekedés szem- 

     pontjából eseménytelen 
16,7 

𝑤12 száraz fagypont körüli 16,9 

𝑤14 száraz meleg 18,3 

A megálló kategóriákat és az időjárás kategóriákat együttesen tekintve (6.3-as ábra) megállapítottam, 

hogy száraz, hideg (11-es) időjárási körülmények között megállóhely kategóriától (utasforgalom 

nagyságtól) függetlenül rövid ideig tart az utascsere. 

 
6.3-as ábra: Átlagos megállóhelyi tartózkodási idő (másodpercben) a megálló kategóriák és az időjárás kategóriák szerint 

A megállóhelyi tartózkodási időt a jármű padlómagassága jelentősen befolyásolja. Alacsony padlójú 

járműveknél minden körülmény között gyorsabb az utascsere. A 6.7-es táblázat különböző forgalmú 

megállóhelyekre padlómagasság szerint szemlélteti a tartózkodási időket csak a megállóhely 

kategória, illetve mindkét szempont szerint is. 

6.7-es táblázat: Átlagos megállóhelyi tartózkodási idők (másodpercben) a padlómagasság kategória és a megálló kategória 

függvényében 

 alacsony padló 

fl 

magas padló 

 fh 

együttesen 

�̅� 

 

átlagos tartózkodási idő  
𝝉𝒇𝒌̅̅ ̅̅  

15,2 17,6 16,6 

1 alacsony forgalom 11,7 13,5 12,7 

megállóhely 

kategóriánkénti 

bontás 

2 közepes forgalom 13,7 17,3 15,6 

3 magas forgalom 15,6 17,7 16,9 

4 igen jelentős forgalom 19,7 22 21,1 
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A megállóhelyi tartózkodási időt a jármű befogadóképessége (szóló/csuklós) nem befolyásolja, 

ugyanis a felszállás egy ajtón valósul meg (elsőajtós felszállási rend), így arra csak a megállóhelyi 

forgalomnak van hatása.  

A tartózkodási időket viszonylatonként is összehasonlítottam, azonban trendszerű különbség egyik 

viszonylatnál sincs. 

A kiválasztott megállók elemzésén kívül általános érvényű, aggregált mutatószámokat is képeztem: 

 A napi menetek száma a hét minden napján eltérő. A vizsgált viszonylatokon 

hétköznaponként átlagosan 494 járat indul, míg hétvégén 322. 

 A járművek megállóhelyi menetrendi eltéréseinek átlaga: 80 másodperc. Ezen belül a késések 

átlaga 150 és sietések átlaga 59 másodperc. 

 A megállóhelyi tartózkodási időt a menetrendi eltérés is befolyásolja. Minél nagyobb a késés, 

annál nagyobb lesz a megállóhelyi tartózkodási idő, ugyanis a több utas miatt az utas-csere 

tovább tart. (Padlómagasság és a késés mértékétől függően a részleteket a 6.8-as táblázat 

mutatja.) Sietés esetén egyértelmű tendencia nem figyelhető meg; ilyenkor a járművezetők 

többnyire megvárják az előírt indulási időpontot.  

6.8-as táblázat: Az átlagos tartózkodási idők (másodpercben) a padlómagasság és a késés függvényében 

menetrendi eltérés (t) 
alacsony 

padlós jármű 

magas padlós 

jármű 

időben (-30 < t < 30) 11,6 13,2 

késés 1 perc (30 < t< 90) 11,6 13,5 

késés 2 perc (90 < t< 150) 11,4 13,6 

késés 3 perc (150 < t< 210) 11,9 14,0 

késés 4 perc (210 < t< 270) 12,5 14,2 

késés 5 perc (270 < t< 330) 12,2 14,2 

késés 5 perc felett (t > 330) 12,6 14,3 

 

6.4. Megállóhelyi tartózkodási idők előrebecslési módszere 

Célom volt egy olyan, általánosan használható módszer kialakítása, mely lehetőséget biztosít a 

tartózkodási idők előrebecsléséhez. Két megoldás különíthető el: 

I. módszer: historikus adatok rendelkezésre állnak – négy szempont szerinti csoportképzés 

A járműkövető rendszer által gyűjtött adatokat időjárási információkkal kiegészítve nagy mennyiségű 

historikus adat áll rendelkezésre. Négy markáns, a megállóhelyi tartózkodást befolyásoló tényezőt 

határoztam meg, melyek alapján elemeztem a tartózkodási időket:  

1. maga a megállóhely, 

2. az időszak, 

3. az időjárás, 

4. a jármű padlómagassága. 

A módszer lényege, hogy a rekordokat egyszerre több (jelen esetben négy) befolyásoló tényező 

szerint csoportosítom. Egy (i jelölésű) megállóhely I. módszerrel előrebecsült tartózkodási ideje: 

 𝜏 ′  valamennyi adott körülmény figyelembe vétele alapján képzett csoportokra jellemző 

megállóhelyi tartózkodási idők átlaga.  

II. módszer: historikus adatok nem állnak rendelkezésre teljes körűen – két vagy három 

szempont szerinti csoportképzés 

A megállóhelyi tartózkodást befolyásoló tényezőknek olyan kombinációi is lehetnek, melyek 

korábban még nem fordultak elő. Ezek az üzemeltetés, azaz a vizsgálati időszak elején jellemzőek, 
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de máskor is előfordulhatnak. Ezekre az esetekre kidolgoztam egy számítási módszert, mely alapján 

a megállóhelyi tartózkodási idők előre becsülhetők. Ugyanazokat a befolyásoló tényezőket vettem 

figyelembe, mint az 1. pontnál. 

A „megállóhely” és az „időszak” befolyásoló tényezők szerint képzett rekordcsoportokhoz minden 

esetben számítható átlagérték, ugyanis ezek a historikus adatok a járműkövető rendszer próbaüzeme 

alapján rendelkezésre állnak. A másik két tényező esetében („időjárás”, „a jármű padlómagassága”) 

ez nem minden esetben valósul meg. Azok a tényezők, amelyekre vonatkozóan az adathalmaz nem 

tartalmaz információt, ún. korrekciós tényezőkkel válthatók ki. Ennek megfelelően a rekordok 

csoportképzése csak két vagy három szempont szerint történik, és a maradék szempontok 

„figyelembe vételére” kettő vagy egy korrekciós tényezőt alkalmaztam. A módszert arra az esetre 

mutatom be, amikor a biztosan meglévő két szempont szerint végezzük a csoportképzést és a hiányzó 

tényezőket két korrekciós taggal váltom ki. Ebben az esetben a megállóhelyi tartózkodási idő 

számítása a II. módszerrel: 

 𝜏 ′′ = 𝜏𝑡
�̅� ∙ 𝑐𝑤𝑗 ∙ 𝑐𝑓𝑘  (1) 

ahol 

𝜏 ′′  a becsült megállóhelyi tartózkodási idő, egy adott (i jelölésű) megállóhelyen a II. módszerrel, 

𝜏𝑡
�̅�  az adott i megállóhoz tartozó átlagos tartózkodási idő, az adott (t jelölésű) időszakban; a 

„megállóhely” és az „időszak” befolyásoló tényezők szerint képzett rekordcsoportokhoz tartozó 

átlagok, 

𝑐𝑤𝑗  a j. időjárás kategória szerinti korrekciós tényező, 

𝑐𝑓𝑘  a k. padlómagasság kategória szerinti korrekciós tényező (jelen esetben az alacsony és magas 

padlós járművekre 1-1 érték). 

A 𝜏𝑡
�̅� átlagérték a próbaüzemet követően már minden időszakra rendelkezésre áll. Az időszak szerinti 

felbontásnál órás idősávokat alkalmaztam, azonban ettől eltérő időszakok is alkalmazhatók. 

𝑐𝑤𝑗  az adott időjárási kategóriához tartozó átlagos tartózkodási idő (𝜏𝑤𝑗̅̅ ̅̅ ) és az összes megállóhely 

tartózkodási idő átlagának hányadosa (𝜏̅). 

 𝑐𝑤𝑗 =
𝜏𝑤𝑗̅̅ ̅̅ ̅

�̅�
 (2) 

𝑐𝑓𝑘  érték az adott padlómagassághoz tartozó átlagos megállóhelyi tartózkodási idő (𝜏𝑓𝑘̅̅ ̅̅ ) és az 

összes megállóhely tartózkodási idő átlagának hányadosa (𝜏̅). 

 𝑐𝑓𝑘 =
𝜏𝑓𝑘̅̅ ̅̅ ̅

�̅�
 (3) 

A 𝜏𝑤𝑗̅̅ ̅̅  és 𝜏𝑓𝑘̅̅ ̅̅  értékek egyetlen szempont szerint képzett rekordcsoportokhoz tartozó átlagértékek; míg 

𝜏̅ a teljes adathalmazhoz (csoportképzés nélkül) képzett átlagérték (ld. 8.6-os és 8.7-es táblázat szürke 

hátterű cellái). 

Hasonlóan képezhető a három szempont szerinti csoportképzéshez tartozó összefüggés is. A 

bemutatott módszer előnye, hogy minden szituációhoz képezhető vele előrejelzett tartózkodási idő, 

olyan kombinációkhoz is, amihez még nem áll rendelkezésre historikus adat. 

A kétféle módszerrel meghatározott értékek közötti relatív hiba (𝑑) az alábbi összefüggés 

segítségével számítható (abban az esetben, ha rendelkezésre áll az I. módszerrel meghatározott érték): 

 𝑑 = |1 −
𝜏𝑖′′

𝜏𝑖′
| ∙ 100 (%) (4) 

A II. módszer „jóságát” mutatja, ha a két módszerrel számolt értékek eltérései alacsonyak. 
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6.5. A módszer verifikálása 

A historikus adatok alapján végzett megállóhelyi tartózkodási idő előrebecslést példán keresztül 

mutatom be. A választott megálló: Tihanyi Árpád út kórház (1. befolyásoló tényező). A megállót több 

viszonylat érinti, utasforgalma átlagos nagyságú, a városközponttól távol, forgalomvonzó létesítmény 

közelében helyezkedik el.  

Az I. módszerrel számolt 𝜏 ′ eredményeket a 6.9-es táblázat mutatja be az adott megállóra. A 

sorfejlécekben az óracsoportok (2. befolyásoló tényező), az oszlopfejlécekben az időjárási kategóriák 

(3. befolyásoló tényező), a kategóriaazonosító alapján szerepelnek. A padlómagasság (4. befolyásoló 

tényező) szerint egy-egy cellát ketté osztottam (alacsony padló kék érték, magas padló piros érték). 

A szürke hátterű cellákhoz nem tartozik érték (a vizsgált időszakban nem fordult elő minden időjárási 

esemény). A 6.11-es és 6.12-es táblázatban is azonos a jelöléstechnika. Továbbá a járművek beosztása 

miatt előfordulnak olyan időszakok, amikor csak alacsony vagy csak magas padlójú járművek 

közlekednek. Ezeket a fehér hátterű üres cellák jelölik. A két módszer összehasonlításához mintaként 

választott értékeket narancssárga hátterű cellák jelölik a 6.9-es és 6.11-es táblázatban. 

6.9-es táblázat: I. módszerrel számolt eredmények (másodpercben) (részlet) 

időjárás ka- 

tegória 

óra 
𝒘𝟏𝟏 𝒘𝟏𝟐 𝒘𝟏𝟑 𝒘𝟏𝟒 𝒘𝟐𝟏 𝒘𝟐𝟐 𝒘𝟐𝟒 

… … … … … … … … … … … … … … … 

15 10 8 13 14 10 13 10 14 10 13     11 9 

16 8 9 12 14 12 12 10 9 12 14  9     

17 7 11 10 13 10 13 8 11 7 12 10 13 13  

… … … … … … … … … … … … … … … 

A II. módszer alkalmazásához szükséges meghatározni az átlagos tartózkodási időket az adott 

megállóhelyhez, jelen esetben Tihanyi Árpád út kórház (1. befolyásoló tényező) óracsoportonként (2. 

befolyásoló tényező). A 6.10-es táblázat foglalja össze az eredményeket. Továbbá szükséges az 

időjárási (3. befolyásoló tényező) és a padlómagassághoz tartozó (4. befolyásoló tényező) korrekciós 

tényezők meghatározása is. Tartalmi korlátok miatt egy-egy korrekciós tényező meghatározását 

mutatom be részletesen, a többi hasonlóan képezhető. 

6.10-es táblázat: Óracsoportonként az átlagos megállóhelyi tartózkodási idők az adott megállóhelyen (másodpercben) 

(részlet) 

óra 

átlagos megállóhelyi 

tartózkodási idő 

𝝉𝒕
�̅�  

… … 

15 12,44 

16 11,67 

17 11,32 

… … 

Időjárási korrekciós tényező száraz hideg időjárásra (11-es időjárási kategória): 

𝑐𝑤11 =
𝜏𝑤11̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜏̅
=
13,1

16,6
= 0,789 

Padlómagasság szerinti korrekciós tényező alacsony padlóra: 

𝑐𝑓𝑙 =
𝜏𝑓𝑙̅̅̅̅

𝜏̅
=
15,2

16,6
= 0,916 

A hányadosokhoz tartozó �̅�, 𝝉𝒘𝟏𝟏̅̅ ̅̅ ̅̅  és 𝝉𝒇𝒍̅̅ ̅̅  értékek a 8.6-os és 8.7-es táblázatokban szerepelnek. A 

bemenő paraméterek meghatározását követően olyan befolyásoló tényező kombinációkhoz is 

meghatározható a várható tartózkodási idő, amelyekhez az I. módszer nem tud eredményt szolgáltatni 

a hiányzó adatok miatt. 
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A Tihanyi Árpád út kórház megállóhelyen (i= Tihanyi Árpád út kórház), a 15 órás idősávban (t=15), 

𝑤11 időjárási kategória és fl padlómagasság (alacsony padló) esetén a számított tartózkodási idő: 𝜏′′ =

𝜏15
𝑖̅̅ ̅̅ ∙ 𝑐𝑤11 ∙ 𝑐𝑓𝑙 ∙= 12,44 ∙ 0,789 ∙ 0,916 ≈ 9 𝑠𝑒𝑐 Más időszakokra, más időjárási kategória és más 

padlómagasság esetén hasonló módon számíthatóak az értékek. A II. módszerrel (korrekciós 

tényezők alapján) történő előrebecslés eredményét a 6.11-es táblázat tartalmazza.  

6.11-es táblázat: II. módszerrel számított eredmények (másodpercben) (részlet) 

időjárás ka-

tegória 

óra 
𝒘𝟏𝟏 𝒘𝟏𝟐 𝒘𝟏𝟑 𝒘𝟏𝟒 𝒘𝟐𝟏 𝒘𝟐𝟐 𝒘𝟐𝟒 

… … … … … … … … … … … … … … … 

15 9 10 12 13 11 13 13 14 11 13 11 13 11 12 

16 8 10 11 13 11 12 12 14 10 12 10 12 10 11 

17 8 9 11 12 10 12 11 13 10 12 10 12 10 11 

… … … … … … … … … … … … … … … 

A kétféle módszerrel meghatározott értékek közötti relatív hiba (𝑑) a Tihanyi Árpád út kórház 

megállóhelyen (i= Tihanyi Árpád út kórház), a 15 órás idősávban (t=15), 𝑤11 időjárási kategória és 

fl padlómagasság (alacsony padló) esetén: 

 𝑑 = |1 −
𝜏𝑖
′′

𝜏𝑖′
| ∙ 100 = |1 −

9

10
| ∙ 100 = 10%. 

A 6.12-es táblázat a két módszer által számított értékek összevetésével meghatározott relatív hibákat 

mutatja, százalékban kifejezve, zölden kiemelve a 30%-nál nem nagyobb (azaz elfogadható) 

eltéréseket. 

6.12-es táblázat: A két számítási módszer eredményeinek relatív hibája %-ban kifejezve (részlet) 

időjárás ka 

tegória 

óra 
𝒘𝟏𝟏 𝒘𝟏𝟐 𝒘𝟏𝟑 𝒘𝟏𝟒 𝒘𝟐𝟏 𝒘𝟐𝟐 𝒘𝟐𝟒 

… … … … … … … … … … … … … … … 

15 10 30 13 6 10 2 27 0 14 4   7 41 

16 6 9 12 8 13 7 18 51 14 18  33   

17 17 10 5 7 4 5 37 18 42 4 6 13 26  

… … … … … … … … … … … … … … … 

A kétféle (I. és II.) módszerrel számított értékek eltérésének a következő okai lehetnek: 

 a számítások során csupán négy befolyásoló tényezőt vettem figyelembe; 

 csak az átlagokat tekintettem, a szórásokat nem (azon mezők, melyek relatív hibája 30%-nál 

nagyobb, a szórás értékek is jelentősebbek). 

Az előrejelzés az üzemeltetés során a historikus adatokat tartalmazó adatbázis növekedésével együtt 

egyre pontosabbá válik. A korrekciós tényezők az adatbázis növekedésével együtt „dinamikusan” 

változnak. 

A feltárt összefüggések felhasználhatók forgalmi előrebecslési modellekhez, illetve 

forgalomszervezési és –irányítási intézkedésekhez. A sietések korrigálását megfelelő vállalati 

előírások alkalmazásával biztosítani lehet. Amennyiben trendszerűen kimutatható a sietés egyes 

szakaszokon és megállóhelyeken, úgy a menetrend módosítása szükséges. 
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4. Tézis 

Kidolgoztam a közösségi autóbusz-közlekedés menetrendszerűségének 

elemzéséhez és előrebecsléséhez alkalmazható, adatbázis-kezelésen alapuló 

módszert. Ennek alapját a közösségi közlekedési szolgáltatók (O4) által, a forgalmi 

folyamatok kezelésekor (F2) és az üzemirányításban (F3) kezelt adatai jelentették. 

A flottakövető rendszer által kezelt dinamikus adatok és a közösségi közlekedési 

alaprendszer statikus (infrastruktúra, tervezett menetrendi és jármű) „alap” adatai 

alapján kiterjesztett adatmodellt és adatbázist fejlesztettem, ami tartalmazza a külső 

forrásból származó adatokat (időjárási adatok) is (6.1-es ábra).  

Az elemzési módszer lépései: 

 a fizikai folyamatok azonosítása, a megállóhelyi tartózkodási és a megállóhelyek 

közötti mozgási fázisok különválasztása, 

 utascsere kezdetének és végének azonosítása, a hozzájuk tartozó késéssel együtt, 

 menetrendi eltérést okozó markáns befolyásoló tényezők azonosítása, 

 járművek menetrendi eltéréseinek jellemzőinek (szabályszerűségeinek) 

feltárása. 

Több szempont és szempont kombináció alapján – időszak, időjárás, 

járműtulajdonságok, megállóhelyi utasforgalom nagysága, aktuális késés mértéke – 

elemeztem a győri helyi autóbusz-közlekedés jellemzőit. 

Az elemzés alapján meghatároztam: 

 A menetrendi eltéréseket okozó legfontosabb befolyásoló tényezők: a 

megállóhely utasforgalma, az időszak, az időjárás és a jármű padlómagassága. 

 A járművek menetdinamikai tulajdonságai érdemben nem befolyásolják a 

menetrendszerűséget. 

A markáns befolyásoló tényezők azonosításával kidolgoztam a megállóhelyi 

tartózkodási idők előrejelzésének módszerét. A módszer helyességét mintaszámítással 

igazoltam. Az előrejelzési módszer felhasználható forgalmi előrebecslési modellekhez, 

illetve forgalomszervezési és –irányítási intézkedésekhez. A módszer alkalmazható 

olyan esetekre, melyekhez a historikus adatbázis nem tartalmaz adatokat. Ilyen 

esetekben korrekciós tényezőkkel történik a megállóhelyi tartózkodási idő 

előrebecslése. 

Tézishez kapcsolódó publikációk: 

Sándor and Csiszár (2014a), 

Sándor és Csiszár (2013b). 
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7. Új tudományos eredmények összefoglalása – tézisek 

A disszertációban bemutatott tudományos eredményeimet négy tézisben foglaltam össze. 

1/A Tézis (2. fejezet) 

Az információs és információrendszer összetevőinek felhasználásával kialakítottam a közúti 

közlekedés információs rendszerének modelljét (2.1-es ábra). 

Ez alapján kidolgoztam a közúti közlekedés integrált információrendszerének szerkezeti 

modelljét (információszerkezeti modell) (2.2-es ábra).  

A modellezés eredménye az információszerkezeti mátrix (7.1-es táblázat), ami megmutatja, hogy egy 

szervezettípus (Oi), egy funkciójának (Fi) ellátásához milyen adatcsoportok (𝑫𝒏
𝒊 ) tartoznak. A modell 

egy adatszerkezetet szemléltet, a közúti közlekedési alapfolyamathoz kapcsolódóan kezelt 

információk azonosítása és csoportosítása érdekében. A mátrix cellái a kezelt rész adatcsoportokat 

tartalmazzák (példaként megjelölve a mátrix első sorának elemeit, időbeli érvényesség alapján 2-2 

adatcsoport). 

A modellt a következő lépésekben építettem fel:  

1. Azonosítottam az információs rendszer összetevőit (szervezettípus, funkció, adatcsoport) 

(2.1-es, 2.2-es, 2.3-as táblázat). 

2. Elemeztem a szervezettípusok funkcióit feladatkörük alapján (2.4-es táblázat). 

3. Azonosítottam a kezelt információkat, majd a rész adatcsoportokat hozzárendeltem a 

szervezettípusokhoz és az általuk ellátott funkciókhoz (2.5-ös táblázat). 

7.1-es táblázat: Információszerkezeti mátrix felépítése és példák a cellák tartalmára 

  statikus adatok féldinamikus adatok dinamikus adatok 

Oi Fi 𝑫𝟏
𝒔  … 𝑫𝟓

𝒔  𝑫𝟏
𝒔𝒅 … 𝑫𝟓

𝒔𝒅 𝑫𝟏
𝒅 … 𝑫𝟓

𝒅 

O1 

F1 

úthálózat, 

alágazati 

kapcsolatok 
adatai 

(térkép) 

… - 

tervezett 

forgalmi 

módosítások 

adatai 

… 

felhasználói 

profilok 
adatai 

forgalmi, 

útmete-

orológiai 

adatok 

… 

felhasználói 

tájékoztatási 

igények 

adatai 

…          

F8          

… 
…          

…          

Jelmagyarázat: 

O1 szervezettípus: mozgóforgalmat kezelő társaságok  

F1 funkció: forgalmi tájékoztatás  

 1
𝑠: statikus hálózati, létesítményi és forgalmi adatok 

 5
𝑠: statikus felhasználói adatok (a példában szereplő 

szervezettípus az adott funkcióhoz kapcsolódóan nem 

kezel adatot) 

 1
𝑠𝑑: féldinamikus hálózati, létesítményi és forgalmi 

adatok 

 5
𝑠𝑑: féldinamikus felhasználói adatok 

 1
𝑑: dinamikus hálózati, létesítményi és forgalmi adatok 

 5
𝑑: dinamikus felhasználói adatok

 

A szerkezeti modell felhasználásával, meghatároztam az integrált információrendszer felbontási 

mélység fokozási módszerét, melyet minden összetevőre kiterjesztettem. Ennek az eredményét térbeli 

ábrán foglaltam össze (2.5-ös ábra). 

A modell alapján a szervezetek információinak elemzéséhez alkalmazható módszerre tettem 

javaslatot (2.6-os ábra). A módszer alkalmazását a 4-es, 5-ös és 6-os függelékben mutattam be. 

Tézishez kapcsolódó publikációk: 

 Sándor and Csiszár (2015) 

 Sándor és Csiszár (2015a) 

 Sándor és Csiszár (2015b)  
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1/B Tézis (3. fejezet) 

Kidolgoztam a közúti közlekedés integrált információrendszerének kapcsolati modelljét 
(információkapcsolati modell) (3.1-es ábra).  

A modellezés eredménye az információkapcsolati mátrix (7.2-es táblázat), ami megmutatja, hogy egy 

adatgazdánál, egy funkcióhoz kapcsolódóan kezelt adatcsoport mely szervezettípus, mely 

funkciójánál hasznosul input információként. A mátrix kialakítása során lépcsőzetesen egymásra 

épülve bontottam ki a modellt – szervezettípus, funkció, adatcsoport sorrendű megközelítéssel. 

Minden lépésben egy-egy újabb összetevővel bővítettem az elemzést. Fokozatosan tártam fel a 

kapcsolatokat horizontális (modell kiterjedtsége) és vertikális (modell részletezettsége) irányban is. 

A modellt a következő lépésekben építettem fel: 

1. azonosítottam az egymással kapcsolatban álló szervezettípusokat (3.1-es táblázat), 

2. feltártam a szervezettípusok és funkcióik közötti összefüggéseket (3.2-es táblázat), 

3. azonosítottam a kapcsolatokban áramló adatcsoportokat (3.3-as táblázat). 

Az információkapcsolati modell alapján 

feltártam a kapcsolatokat „megtestesítő” 

adatcsoportokat. Az információkapcsolati 

mátrix értelmezését a 7.1-es ábra szemlélteti: 

 HOVÁ? 

(szervezettípus és funkció) 

HONNAN? 

(szervezettípus és funkció) 

MIT? 

(adatcsoport) 

7.1-es ábra: Információkapcsolati mátrix értelmezése 

Minden OiFi – OjFj párhoz egy mini mátrix 

kapcsolódik (7.2-es ábra), mely a továbbított 

adatcsoportokat tartalmazza. Amennyiben egy 

adatcsoport továbbításra kerül, úgy a mini 

mátrixban az adatcsoport helyén egy „X” 

karakter szerepel. 

 1
𝑠 

 1
𝑠 
 1
𝑠𝑑   1

𝑑  

 2
𝑠  2

𝑠𝑑   2
𝑑  

 3
𝑠  3

𝑠𝑑   3
𝑑  

 4
𝑠  4

𝑠𝑑   4
𝑑  

 5
𝑠  5

𝑠𝑑   5
𝑑  

7.2-es ábra: Adatcsoportok jelölése a mini mátrixban 

7.2-es táblázat: Információkapcsolati mátrix (részlet) 

O3 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

O1 

… … … … … … … … … 

F2 

        X X         X X           X     X   X X 

        X           X                       X   

          X           X           X           X 

      X X X       X X X X X X             X X X 

          X           X                       X 

… … … … … … … … … 

Jelmagyarázat: 

O1, O3 szervezettípusok O1 szervezettípus: mozgóforgalmat kezelő társaságok,  

 O3 szervezettípus: flottaüzemeltető társaságok 

F1- F8 funkciók – F2 funkció: forgalmi folyamatok kezelése 

X: továbbított adatcsoport 

Példa (kék cella): Az O1-es szervezettípus az F2-es funkciójához kapcsolódóan  1
𝑠𝑑 adatcsoportot továbbít 

(féldinamikus hálózati, létesítményi és forgalmi adatok) az O3-as szervezettípus F2-es funkciójának ellátásához. 

A modell alapján az információs rendszerek kapcsolatainak elemzési módszerét határoztam meg, 

mely segítségével az információáramlás jellemzői azonosíthatóak:

 összekapcsolt összetevők, 

 irányultság, 

 átvitt adatcsoportok és adatelemek, 

 átvitt adatok mennyisége, 

 adatátviteli gyakoriság, 

 adatátviteli technológia
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A módszer alkalmazásával meghatároztam az un. információs csomópontokat, melyek olyan 

szervezetek, amiknek feladata a számos forrásból érkező információk rendszerezése, egyesítése és 

értéknövelt információk előállítása. 

Tézishez kapcsolódó publikációk:  

 Sándor and Csiszár (2015) 

 Sándor és Csiszár (2015a) 

 Sándor és Csiszár (2015b) 

 

2. Tézis (4. fejezet) 

Kidolgoztam a közúti közlekedési rendszer résztvevőinek közreműködésével működő integrált 

parkolásmenedzselő információs rendszer modelljét. 

A parkolási igények forgalmi szempontból hatékony és személyre szabott kezelése (a forgalmi 

menedzsment részeként - F2) több szervezettípus forgalomszabályozó és üzemirányító rendszere által 

kezelt információk megosztását igényli: 

 közútkezelők (O1), 

 parkolási létesítmények (O2), 

 flottaüzemeltetők (O3), 

 közösségi közlekedési operátorok (O4). 

A forgalmi hatékonyság a parkolóhely-kereső forgalom és a parkolóhely megtalálásához szükséges 

idő csökkenésében valósul meg. 

A modell kialakításának lépései: 

 Azonosítottam a parkolási módokat (4.1-es ábra), feltártam a jellemzőiket (4.2-es táblázat) 

és meghatároztam a parkolási helyszín kiválasztását befolyásoló szempontokat. 

 Kidolgoztam az integrált parkolás-irányító információs rendszer vázszerkezeti és 

működési modelljét, a helyváltoztatási folyamatokhoz illesztve (4.3-as táblázat), az 

információkezelési műveletek figyelembe vételével (4.4-es táblázat). 

 Kidolgoztam a parkolóhely-választást segítő eljárást, mely a felhasználói preferenciák, a 

parkolók statikus és dinamikus valamint az aktuális forgalmi állapot együttes figyelembe 

vételével személyre szabottan rangsorolja az elérhető parkoló-létesítményeket. 

A parkolóhely-választást segítő algoritmus a létesítményekhez ellenállás értékeket rendel, mely 

mértékegység nélküli, dinamikusan változó mennyiség, értékkészlete a pozitív egész számok 

halmaza. Az ellenállás kifejezi, hogy egy létesítmény az adott körülmények függvényében a 

felhasználó számára mennyire kedvező. 

Egy létesítmény ellenállása a következő képlet alapján számítható: 

 
T

d

T

s pdpsr   (1) 

ahol 

r   ellenállás, 

s  statikus jellemzők vektora, 

sp  statikus jellemzőkre vonatkozó személyes preferenciák vektora, 

d   dinamikus jellemzők vektora, 

d
p   dinamikus jellemzőkre vonatkozó személyes preferenciák vektora. 

A személyes preferencia vektorok értékei egy-egy tényező fontosságát jelölik 1-5-ig – 1-es nem 

fontos, 5-ös nagyon fontos. A válaszokhoz az értékeket átkonvertáltam (5=1, 4=0,75, 3=0,5, 2=0,25, 
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1=0). Az átkonvertált értékek a vektor koordinátái. Az átszámítás, és az inverz skálázás 

alkalmazásával a felhasználók számára kevésbé vagy egyáltalán nem fontos tényezők kiesnek (zérus 

vagy alacsony értékkel való szorzás révén), míg a számukra fontos tulajdonságok bent maradnak, így 

kialakítva az egyéni preferenciákat tartalmazó ellenállás értékét.  

Tézishez kapcsolódó publikációk:  

 Sándor and Csiszár (2014b), 

 Sándor (2014a), 

 Sándor and Csiszár (2013a), 

 Sándor and Nagy (2012b), 

 Sándor and Csiszár (2012a), 

 Sándor and Csiszár (2012b), 

 Sándor és Nagy (2011b), 

 Sándor és Nagy (2011c), 

 Sándor és Csiszár (2010a), 

 Sándor és Csiszár (2010b). 

 

3. Tézis (5. fejezet) 

Meghatároztam a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó időszakos előzési tilalom 

forgalomlebonyolódásra gyakorolt – forgalomlassító – hatásainak jellemzőit. 

Az eredmények alapján kidolgoztam a dinamikus előzési tilalmat biztosító dinamikus 

forgalomszabályozó információs rendszer vázszerkezeti és működési modelljét. 

Kérdőívekkel felmértem a felhasználói tapasztalatokat és az elégedettséget, mely alapján 

kijelenthető, hogy a szabályozás forgalmi szempontból nem hatékony. Felhasználói oldalról a negatív 

hatások dominálnak, továbbá a bevezetésekor kitűzött forgalombiztonsági célok nem valósultak meg. 

A szabályozás elfogadottsága alacsony. A felhasználói tapasztalatok elemzése alapján 

megállapítottam, hogy a válaszadók a jelenlegi statikus szabályozás dinamikus szabályozással való 

kiváltásában látják a forgalmi problémák megoldási lehetőségét. Megállapítottam, hogy a 

felhasználók igénylik a VJT-k jelenlétét az előzési tilalommal összefüggő információk 

megjelenítéséhez.  

A közútkezelő által (O1) végzett forgalmi folyamatok kezeléséhez (F2) kapcsolódóan a 

forgalomszámlálási adatok felhasználásával elemeztem a forgalom térbeli és időbeli jellemzőit. 

Megállapítottam a szabálytalanul haladó járművek arányát (a teljes tehergépjármű-forgalom 2-15%-

a – szélsőséges esetben akár 20-30%), továbbá azonosítottam a korlátozás forgalomlebonyolódásra 

gyakorolt hatásait. Kimutattam, hogy a korlátozással érintett szakaszokon a tilalmi időszakban a 

tehergépjárművek haladási sebessége – időszaktól és forgalmi összetételtől függően eltérő 

mértékben, de – csökken (0-3 km/h). Emiatt a szabályozás feltartóztató hatással bír, ami növeli a 

járművezetőket érő stressz-hatást. 

Kidolgoztam a dinamikus előzési tilalmat biztosító dinamikus forgalomszabályozó információs 

rendszer vázszerkezeti és működési modelljét – a jelenleg működő alrendszerekre építve –, a 

kedvezőtlen forgalmi hatások csökkentése érdekében. A dinamikus szabályozás során a korlátozás a 

mindenkori forgalmi jellemzők függvényében lép életbe, így – a jelenlegi statikus szabályozáshoz 

képest – hatékonyabb, a valós forgalmi folyamatokhoz illeszkedő, indokolatlan feltartóztatást nem 

okozó forgalomlebonyolódást biztosít. A korlátozás nem órarend szerűen, hanem a forgalmi 

összetétel (tehergépjárművek száma és aránya) alapján kerül elrendelésre. Ezt diagram szemlélteti, a 

szabályozás elrendeléséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó forgalmi határértékekkel együtt. 

A tervezett szabályozó rendszer elméleti forgalmi hatásainak elemzése alapján megállapítható, hogy 

a forgalmi terheléstől függően a korlátozással érintett időszak és az érintett gyorsforgalmi 

útszakaszok hossza csökken (jelenlegi korlátozás által érintett időszak: 6-22 óráig). 

Tézishez kapcsolódó publikációk:  

 Sándor (2014b), 

 Sándor and Nagy (2012a), 

 Sándor és Nagy (2011a), 

 Sándor és Nagy (2011d).  
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4 Tézis (6. fejezet) 

Kidolgoztam a közösségi autóbusz-közlekedés menetrendszerűségének elemzéséhez és 

előrebecsléséhez alkalmazható, adatbázis-kezelésen alapuló módszert. Ennek alapját a közösségi 

közlekedési szolgáltatók (O4) által, a forgalmi folyamatok kezelésekor (F2) és az üzemirányításban 

(F3) kezelt adatai jelentették. 

A flottakövető rendszer által kezelt dinamikus adatok és a közösségi közlekedési alaprendszer 

statikus (infrastruktúra, tervezett menetrendi és jármű) „alap” adatai alapján kiterjesztett adatmodellt 

és adatbázist fejlesztettem, ami tartalmazza a külső forrásból származó adatokat (időjárási adatok) is 

(6.1-es ábra).  

Az elemzési módszer lépései: 

 a fizikai folyamatok azonosítása, a megállóhelyi tartózkodási és a megállóhelyek közötti 

mozgási fázisok különválasztása, 

 utascsere kezdetének és végének azonosítása, a hozzájuk tartozó késéssel együtt, 

 menetrendi eltérést okozó markáns befolyásoló tényezők azonosítása, 

 járművek menetrendi eltéréseinek jellemzőinek (szabályszerűségeinek) feltárása. 

Több szempont és szempont kombináció alapján – időszak, időjárás, járműtulajdonságok, 

megállóhelyi utasforgalom nagysága, aktuális késés mértéke – elemeztem a győri helyi autóbusz-

közlekedés jellemzőit. 

Az elemzés alapján megállapítottam: 

 A menetrendi eltéréseket okozó legfontosabb befolyásoló tényezőket: a megállóhely 

utasforgalma, az időszak, az időjárás és a jármű padlómagassága. 

 A járművek menetdinamikai tulajdonságai érdemben nem befolyásolják a 

menetrendszerűséget. 

A markáns befolyásoló tényezők azonosításával kidolgoztam a megállóhelyi tartózkodási idők 

előrejelzésének módszerét. A módszer helyességét mintaszámítással igazoltam. Az előrejelzési 

módszer felhasználható forgalmi előrebecslési modellekhez, illetve forgalomszervezési és –irányítási 

intézkedésekhez. A módszer alkalmazható olyan esetekre is, melyekhez a historikus adatbázis nem 

tartalmaz adatokat. Ilyen esetekben korrekciós tényezőkkel történik a megállóhelyi tartózkodási idő 

előrebecslése. 

Tézishez kapcsolódó publikációk:  

 Sándor and Csiszár (2014a), 

 Sándor és Csiszár (2013b). 
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8. Az új tudományos eredmények hasznosíthatósága és a kutatás 

folytatása  

Kutatási eredmények felhasználása 

A közlekedési alap-, és az alkalmazott kutatások eredményei hasznosíthatóak az oktatásban, a további 

kutatás során és az alkalmazott mérnöki tevékenységeknél (tervezés / üzemeltetés). A 8.1-es 

táblázatban összefoglaltam az egyes eredmények különböző területeken való hasznosíthatósági 

lehetőségeit. 

8.1-es táblázat: Kutatási eredmények felhasználása 

 Közlekedési alap kutatás eredményei 

1/A és 1/B tézis 
Közlekedési alkalmazott kutatás eredményei  

2., 3. és 4. tézis 

O
k

ta
tá

s 
(e

lm
él

et
i 
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 g
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o
rl

at
i)

 

Az alapképzés, és a mesterképzés tantárgyainak 

korszerűsítése. Az eredmények és a modell kialakítási 

logika beépítése a tananyagba. Mindezek célja a 

szintetizált, átfogó rendszer és folyamatszemléletű 

gondolkodásmód kialakítása és elmélyítése. Ezen 

területek: szervezetek működésével kapcsolatos 

elemzések, információs rendszerek tervezése. 

 Közlekedési Információs Rendszerek I: parkolási 

tématerület és az ITS alapjai. 

 Közlekedési Informatika: információszerkezeti és 

információáramlási modell beillesztése a 

szervezetek információellátásának fejlesztésébe. 

 Személyközlekedés: információs rendszerek 

elemzési és tervezési módszereinek 

felhasználása. 

Az alkalmazott adatbázis-kezelési módszerek 

beillesztése a gyakorlati képzésbe.  

 Közlekedési Információs Rendszerek I. és II. 

 Közlekedési Informatika 

A módszerek alkalmazásának magabiztos 

elsajátítása (pl. információrendszer és adatbázis 

tervezése, összetevők azonosítása, működés 

feltárása, kapcsolatok definiálása, közlekedési 

rendszerek és folyamatok leképezése adatokkal, 

összetett adatbázisok egyszerűsítése, több 

szempont szerinti feldolgozása, heterogén adatok 

együttes felhasználása, szervezeti elemzések, 

stb.).  

K
u

ta
tá

s 

Az információszerkezet felbontási mélységének 

fokozásával és az információáramlási kapcsolatok 

elemzésével azok tulajdonságainak meghatározása. 

Információrendszeri modellek kiterjesztése és 

alkalmazása más alágazatok esetén, az egyes ágazati 

kapcsolódási pontok azonosítása, az interfész 

felületen megvalósuló információáramlás azonosítása 

és az adatok feltárása.  

A modellek részletezettségének fokozása, 

kiterjesztése, melyek segítségével pontosabb, 

nagyobb időhorizontot lefedő előrebecslés adható. 

Kutatási módszerek finomítása és újabb 

változókkal történő bővítése. Eredmények 

transzformálása és általánosítása a kutatási alaptól 

eltérő paraméterekkel rendelkező területekre. 

Az alkalmazott kutatási módszertan(ok) 

alkalmazása más közlekedési alágazatoknál. 

T
er

v
ez

és
 /

 Ü
ze

m
el

te
té

s 

Közlekedési szervezetek elemzése (átvilágítása), 

melyek alapján a szervezeti átalakítások 

(racionalizálások) megvalósíthatóak.  

A jelentős adminisztratív személyzettel rendelkező 

szervezetek esetén az információkezelésre 

vonatkozóan bár léteznek belső szabályzatok, azok 

alkalmazása többnyire nem hatékony. A modellek 

alkalmazásával a szervezeti folyamatok elemezhetők, 

a feltárt hiányosságok alapján a szervezeti 

átalakításokkal fokozható az erőforrás hatékony 

üzemeltetés. 

Az eredmények felhasználása a közúti közlekedési 

rendszerek tervezése és üzemeltetése során (út- és 

flottaüzemeltetés; taktikai és operatív szinten is). 

Az eredmények a döntéstámogatáshoz nyújtanak 

bemenő információkat, mely segítségével az 

üzemeltetés erőforrás hatékonysága növelhető. 

Az adatbázis-kezelés által lehetővé válik a több 

szempont szerinti (együttes és külön-külön) 

adatfeldolgozás, beavatkozás (intézkedés) és ezek 

hatásainak, eredményességének kiértékelése. 

Az eredmények egy részét témavezetőmmel beépítettük a legújabb Közlekedési Informatika című 

egyetemi jegyzetbe is. 

Az információs rendszerek tervezéséhez kapcsolódó feladatok rendkívül összetettek. A felvázolt 

(várható) integrált rendszerfejlesztés a szükséges integrációs folyamatok miatt komplex és hosszú 

folyamat, melyhez kapcsolódóan a tervezés és kivitelezés évtizedeket is igénybe vesz. Ráadásul a 
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tervezéshez kapcsolódóan a műszaki fejlesztés csupán az egyik szükséges terület. A kivitelezéshez 

az integrációnak a jogi, gazdasági és műszaki síkon együttesen szükséges megvalósulnia, az 

előfeltételek megteremtésével. A jövőben az integrációs célok elérését támogatandó, egyes rész 

területekhez kapcsolódó megvalósítások várhatóak, melyek moduláris felépítéssel lényegesen 

gyorsabban kivitelezhetőek.  

Az információrendszeri modellek alkalmazhatóságának egyik legszemléletesebb és aktuális példája 

az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) és a Magyar Közút Zrt. (MK) szervezeti átalakítása, mely 

során összevonták a közútkezelői és az összes ehhez kapcsolódó tevékenységek ellátását. A folyamat 

során az ÁAK Zrt. meghatározott szervezeti egységeit az MK Zrt-be integrálták. 

A közlekedési alapkutatás eredményeként kialakított modellek gyakorlati alkalmazhatóságának 

szemléltetését a következő tényezők nehezítik: 

 Rendkívül nehéz és körülményes azon dokumentumokhoz való hozzáférés, melyek a 

modellekhez szükséges bemenő adatokat (szervezeti jellemzőket) biztosítják. 

 A szervezetek bizonyos esetekben már részben ismerik vagy sejteni vélik azon eredményeket, 

melyeket a modell alkalmazásával lehet kimutatni. 

 Azon közúti szervezeteknél, ahol a modellek alkalmazhatóságát a legszemléletesebben lehet 

demonstrálni, ott az eredmények érzékeny ismeretanyagnak számítanak, mivel feltárhatóak azon 

területek, ahol erőforrás pazarlás valósul meg. Ezen ismeretek (a modellek bemenő és kimenő 

adatai) még állami vállalatok esetén is titoknak minősülnek. 

A modellek továbbfejlesztési lehetőségei a felbontási mélységek fokozása, melyek segítségével 

műveleti szintig megvalósítható az egyes információkezelési műveletek elemzése. 

Kutatás folytatása, jövőbeli tervek 

A jövőbeli közlekedési megoldásoknak választ kell találniuk az egyre fokozódó társadalmi 

kihívásokra, melyek jelentős közlekedési vonatkozással rendelkeznek. Ezek: 

 közlekedésbiztonság, 

 torlódások, hálózati hatékonyság, 

 mobilitási igények fokozódása, 

 környezetszennyezés, 

 tudatos és fenntartható közlekedési rendszer. 

Ezen kihívások önállóan és együttesen is kezelhetőek. Az integrált megközelítés, és a közlekedési 

integráció megvalósításával a felmerülő kérdések együttesen kezelhetőek. Ezek szinergikus egymásra 

hatásával biztosítható a részterületek és a funkciók közötti koordináció, mely mind a horizontális, 

mind a vertikális integrációt elősegíti Kövesné (2007). 

A következő években / évtizedekben folytatódik a közúti közlekedés „szabályozottságának” 

fokozódása, aminek egyik eszköze az integráció.  Ez a folyamat a légi és vasúti közlekedésben jóval 

korábban, már évtizedekkel ezelőtt megkezdődött és azóta is tart. A jövőbeli fejlesztéseket két fő 

tényező gyorsítja: 

1. Az integráció és a rendszerek összekapcsolásának hatására a nagyméretű adatbázisok 

felhasználása „BigData”– az elmúlt években felhalmozott információmennyiség optimális 

felhasználása – egyre intenzívebbé válik. Ez adat oldalról támogatja a fejlesztések megvalósítását. 

Ezt a folyamatot erősíti, hogy az okos eszközök elterjedésével a felhasználókról számos adat áll 

rendelkezésre, valamint az új kommunikációs megoldások elterjedésével ezen adatok nagy 

számítási kapacitással rendelkező központokba továbbíthatóak. 

2. Az újabb szolgáltatások megjelenése és elterjedése – melyek fokozatosan kiváltják a hagyományos 

értelemben vett járművezetői funkciókat. Ezáltal a közúti közlekedés szabályozottságának 
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mértéke egyre erősebbé válik. Emiatt új (pl. ellenőrző, irányító, stb.) rendszerek és szolgáltatások 

megjelenése várható. 

Ezek alapján kutatásom folytatásának irányai, a folyamat és rendszerszemléletű megközelítésmód 

felhasználásával: 

1. Integráció elősegítése információ oldalról 

 A disszertációban bemutatott információszerkezeti és információkapcsolati modellek 

alkalmazása az első lépését jelentik az integrációnak. Ma – sok esetben – az integráció egyik 

gátja, hogy az információkezelő elemek csak a saját érdekeltségi körükben rendelkeznek 

ismeretekkel a kezelt információkról. Ennek felszámolása érdekében – kezdetben – hazai 

szinten részletesen feltárom az információkezelő elemek által kezelt információkat. Így 

lehetőség van olyan háttér adatbázis létrehozására mely részletesen tartalmazza az aktuálisan 

elérhető meta adatokat. 

 Tekintettel arra, hogy a számos forrásból érkező adatok eltérő minőségűek, különböző 

megbízhatóságúak, így vizsgálom: 

o az információ megbízhatóságát, 

o az információ jelentőségét és hasznosságának 

o ennek változását mind időben, mind térben (információs rendszerek dinamikus jellege). 

 Az információ idő alapú elemzésben a vizsgálat kiterjed az információ pontosságára, értékére, 

költségére és elévülésére. 

 A térbeli elemzés során meghatározom a helyváltoztatás egyes fázisainál szükséges 

információk körét, és a forgalmi áramlatokra (járművezető, gyalogos, kerékpáros, stb.) 

gyakorolt hatásukat.  

 Az integráció során értékük alapján kell rangsorolni az információkat. Ennek érdekében az 

alábbi kérdésekre keresem a választ: 

o milyen költséggel és honnan szerezhető be a szükséges információ, 

o ennek az idő függvényében mekkora az értéke az elévülésig, valamint 

o milyen áron és milyen feltételekkel lehet azt továbbadni? 

 Az értékek meghatározásához információ minőséget elemző / értékelő eljárást dolgozok ki, 

mely alapján definiálható, hogy az egyes információk az integrációs célok eléréséhez hogyan 

használhatóak fel.   

2. Integráció elősegítése a szolgáltatások oldaláról 

 Az okos eszközök elterjedésének hatására az adatgyűjtési lehetőségek kiszélesednek. Olyan 

szolgáltatások is megjelennek, melyek korábban a jelentős adatigényük miatt nem voltak 

elérhetőek. Az eszközök az információszerzésen kívül a megjelenítéshez is felhasználhatóak. 

Annak érdekében, hogy ezek megjelenése ne szigetszerű megoldásokat eredményezzen, a teljes 

közlekedési rendszerbe történő integrációjukat segítem elő. 

 Ehhez feltárom az új szolgáltatások információigényeit, elemezni kívánom az 

információáramlást, melyet a modellbe építve kívánom fokozni az integrációt (pl. adatportálok 

és adattárak kialakítása). 

 Szakértői várakozások alapján a jogi akadályok elhárításával ezen eszközök felhasználhatóak 

az ellenőrzésre is, mely a közlekedésbiztonság fokozásának egyik leghatékonyabb eszköze. 

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, biztosítani kell az adatokon alapuló szolgáltatás folyamatos 

és megbízható működését. Jövőbeli kutatásommal ehhez is hozzá kívánok járulni. 

 A mobilitási kultúra fejlődésével az egyéni gépjármű-közlekedés részaránya csökkenni fog, a 

közlekedési alágazatok és a közlekedési módok használata egyre tudatosabbá válik, előtérbe 



 

99 

helyezve a multimodalitást. Ehhez illesztési felületeket kell kialakítani az egyéni motorizált és 

a közösségi valamint az egyéni nem motorizált közlekedési formák között. Az illesztési felület 

olyan hely, ahol az eszközváltásra lehetőség van. Így a parkolást, mint kiemelt területet a 

jövőben is vizsgálni fogom. Munkám során: 

o Felmérem, hogy az utazóknak továbbított információk hogyan és milyen mértékben 

hatnak döntéseikre (eszköz és módválasztás, útvonalválasztás, stb.). 

o Azonosítom a látens információkat, meghatározom azon információszolgáltatási 

módokat, valamint forgalmi menedzsment eszközöket, melyek segítségével a 

járművezetők és a felhasználók döntései befolyásolhatóak, terelve őket az alacsonyabb 

ellenállású közlekedési módok felé. 

A kutatások során azok gazdasági hátterét is vizsgálom, közgazdasági módszerekkel (demand 

management), hogy a rendszerek által elérhető változások és azok hasznai monetarizálhatóak 

legyenek. Ennek érdekében saját felmérést kívánok elvégezni. 

Ezek segítéségével a közlekedési rendszeren belül minőségi értékelést végzek, melyhez a minőség 

méréséhez szükséges módszertant kialakítom, továbbá meghatározom a mérhető minőségi 

paramétereket. Mindezek alapján lehetőség van a minőség javítására is. 
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Rövidítésjegyzék 
 

1G  Első generációs vezeték nélküli mobil adatátviteli szabvány 

2G  Második generációs mobilkommunikációs szabvány, mely támogatja a 
csomagkapcsolt adatátvitelt 

3G  Harmadik generációs vezeték nélküli mobil internet szabvány 

4G  Negyedik generációs mobilkommunikációs szolgáltatások gyűjtő kifejezése 

5G  Ötödik generációs mobilkommunikációs szolgáltatások gyűjtő kifejezése 

ÁAK  Állami Autópálya Kezelő Zrt. 

ACC Adaptive Cruise Control: adaptív távolság és sebesség szabályozó 

ADAS  Advanced Driver Assistance Systems: Korszerű Vezetéstámogató Rendszer 

AFI-Dat  BKK-Info (Fővinform) által nyilvántartott eseményeket / híreket tartalmazó 

adatbank 

AFS Automated Freight Systems: automatizált teherforgalmi rendszer 

AHS  Advanced Cruise-Assist Highway System: Járművezetést támogató autópálya-
rendszer  

AHS  Automated Highway System: Automatizált autópálya rendszer 

AID  Automatic Interaction Detection: automatikus eseményérzékelés 

AlertC  üzenetkódolási szabvány 

AMTICS  Advanced Mobile Traffic Information and Communication System: Mobil 
forgalmi információs és kommunikációs rendszer 

ANPR  Automatic Number Plate Recognition: automatikus rendszám felismerés 

ARCS  Automatic Route Control System: Automatikus útvonalvezérlő rendszer 

ARI  Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem (Automotive-Driver's-Broadcasting-
Information): Járművezetői rádiós információrendszer 

ARIAM Autofahrer Rundfunk Information aufgrund Aktueller Messdaten: aktuális mérési 
adatokon alapuló közlekedési információk 

ASV  Advanced Safety Vehicle: Biztonságos jármű  

AVM Automatic Vehicle Monitoring: automatikus vonali megfigyelőrendszer 

BKK Budapesti Közlekedési Központ 

BLIS Blind Spot Information System: holttérmegfigyelő rendszer 

CALM  Communications Access for Land Mobiles: kommunikációs hozzáférés 

szárazföldi mobilkommunikációs eszközök számára 

CAM4CE  D1-es járműkategóriára úthasználati jogosultságát ellenőrző rendszer neve 

CATCS  Comprehensive Automobile Traffic Control System: Átfogó járműforgalmi 
irányítórendszer 

CIT  Computer Integrated Transportation: számítógéppel integrált szállítás 

DAB  Digital Audio Broadcasting: digitális audió műsorszórás 

DIR Diszpécseri Irányító Rendszer 

DMB  Digital Multimedia Broadcasting: digitális multimédia műsorszórás 

DRIVE  Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe: Dedikált közúti 
infrastruktúra a járművek biztonságáért Európában 

DSRC  Dedicated Short-Range Communications: kis hatósugarú kommunikációs rendszer 

DTEX II  DATa EXchange Protocol: adatcserére vonatkozó protokoll  

e112  egységes európai segélyhívó rendszer 

EGNOS  European Geostationary Navigation Overlay Service: Európai geostacionárius 

navigációs átfedési szolgáltatás 

ETC  Electronic Toll Collection Elektronikus útdíjgyűjtő rendszerek (Amerikában 
használatos megnevezés) 
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FCD  Floating Car Data / Floating Cellular Data: úszókocsis vagy mozgójárműves 

adatgyűjtésből származó (forgalmi) adatok 

FIR  Forgalom Irányító Rendszer 

FUTÁR  Forgalomirányítási és UtasTÁjékoztatási Rendszer 

GIP Graph Integration Platform: grafikus integrációs platform 

GNSS  Global Navigation Satellite System: globális navigációs műholdrendszerek 

GPS  Global Positioning System: Globális helymeghatározó rendszer 

GSM Global System for Mobile Communications: Globális vezeték nélküli 
kommunikációs rendszer 

HOT  High-Occupancy/Toll lanes: járműkihasználtság‑alapú dinamikus útdíjfizetésű 
forgalmi sáv 

HOV  High-Occupancy Vehicle lanes: magas kihasználtságú járművekkel igénybe 
vehető forgalmi sáv (telekocsisáv) 

HU-GO  magyar fejlesztésű elektronikus útdíjszedési rendszer a 3,5 tonnánál nehezebb 
járművek részére 

I2X Infrastructure to X something: infrastruktúra alapú kommunikáció 

ITS Intelligent Transport(ation) Systems: intelligens közlekedési rendszerek 

ITS-S Intelligent Tarnsport(ation) Systems and Services: intelligens közlekedési 
rendszerek és szolgáltatások 

KAFIR  Közlekedésbiztonsági Automatizált Feldolgozó és Információs Rendszer 

KARESZ  Közúti Adatgyűjtő REndSzer 

KEK KH  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

KENYI  Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer 

KIRA  Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis 

KOMVIR-ÚTINFORM Közúti Országos Műszaki és Vezetői Információs Rendszer: Útinform-

szolgáltatás adatgyűjtésére és adatszolgáltatásra alkalmas program 

LBS Location Based Services: helyalapú szolgáltatások 

LIDAR  LIght Detection And Ranging: lézerradar 

LINEA  útvonal-tervező/kijelölő alkalmazás a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél a túlsúlyos 
/ túlméretes járművek útvonalengedélyének kijelöléséhez 

LKW-MAUT LastKraftWagen – MAUT: tehergépjárművekre vonatkozó útdíj rendszer 

LTE  Long Term Evolution: negyedik generációs vezeték nélküli adatátviteli szabvány 

MAESTRO MAnagement on the Hungarian North-East motorway for a high Service level of 
the TRaffic Operation 

MARABU MAnagment of TRAffic Around BUdapest 

MBal  baleseti statisztikai program 

MIP Multilateral Interoperability Programme:  

MOTION  Method for the Optimisation of Traffic signals In Online controlled Networks: 
adaptív, forgalomtól függő jelzésprogram alkotás 

MsD  Minimum set of Data: eCall berendezéssel felszerelt jármű, baleset 

bekövetkeztekor automatikusan továbbított üzenete, mely tartalmazza a jármű 
alapvető adatait az aktuális pozícióval együtt 

NFC  Near Field Communication: Rövid hatótávú kommunikáció 

OKA  Országos Közúti Adatbank: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti adatbanki 
osztálya által felügyelt saját fejlesztésű programrendszere  

ORION  UPS cég által használt, saját fejlesztésű útvonal tervező / optimalizáló program 

PDA  Personal Digital Assistant: digitális személyi asszisztens 

PNA  Portable Navigation Assistant: hordozható navigációs asszisztens 
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PROMETHEUS  Program for European Traffic with Efficiency and Unprecedented Safety: 

Program a hatékony európai forgalomért és példátlan közlekedésbiztonságért 

PROMOTE  Program for Mobility in Transportation in Europe: Mobilitás a közlekedésben 
Európában 

RACS  Road/Automobile Communication System: Közúti / jármű kommunikációs 
rendszer 

RDS Radio Data System:„rádiós adatrendszer”, kommunikációs protokoll szabvány, kis 
mennyiségű digitális információ elküldésére 

RFID  Radio Frequency Identification: rádiófrekvenciás azonosítás 

RobotZsaru  Rendőrség által használt saját fejlesztésű ügyviteli rendszer 

RTI Road and Traffic Information: közúti és forgalmi információk 

RTLS  Real-Time Locating Systems: valósidejű helymeghatározó rendszerek 

SSVS  Super Smart Vehicle System: Intelligens jármű rendszer 

TEMPO  Trans-European Intelligent Transport Systems Projects: Transzeurópai intelligens 
közlekedési rendszerekhez kapcsolódó projektek 

TICS Transport Information and Control Systems – közlekedésinformációs és irányító 
rendszerek 

TMC Traffic Message Channel: forgalmi információs csatorna 

TOBI  Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer 

TPEG  Transport Protocol Experts Group: közlekedési protokoll szakértői csoport 

ÚTFORG  Forgalomszámláló eszközök hálózata a hazai közúthálózaton 

ÚTMET  Útmeteorológiai mérőeszköz rendszer a hazai közúthálózaton 

ÚVR Úthálózat Védelmi Rendszer 

V2X Vehicle to X something: jármű alapú kommunikáció 

VANET Vehicular ad hoc network: járművek közötti ideiglenes adatkapcsolat (V2V 
kommunikáció) 

VICS  Vehicle Information and Communication System: Járműinformációs és 

kommunikációs rendszer  

VJT Változtatható Jelzésképű Tábla 

WAP  Wireless Application Protocol: vezeték nélküli adatátvitel nyílt nemzetközi 
szabványa 

WebBal  Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek nyilvántartása 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access: vezeték nélküli 
kommunikációs szabvány 
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1-es Függelék: Szervezettípusok csoportosítása példákkal, és az alkalmazott gépi komponensek megjelölésével 

 
Jelölés Szervezettípus Leírás Példák hazai szervezetekre Gépi rendszertípusok Példák gépi rendszertípusokra 

O1 Mozgóforgalmat kezelő társaságok 

Útüzemeltetők (állami közúthálózatot és 

önkormányzati utakat üzemeltető vállalatok), 

kiegészítve az útdíjbeszedő társaságokkal. Az 

útdíjbeszedés és annak ellenőrzése sok esetben 

nem választható el a hagyományos értelemben 

vett útüzemeltetéstől, így a közútkezelői 

feladatokat ellátó társaságokhoz a díjfizetési 

funkciók is hozzátartoznak. 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK) 

BKK-Közút Zrt. (BKK-K) 

A-WAY ITE Zrt. (koncessziós 

autópálya üzemeltető vállalat) 

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

(NÚSZ) 

Nyilvántartási rendszerek 

MK: OKA, KOMVIR-ÚTINFORM, Digitális 

Törzskönyv, LINEA  

BKK: AFI (BKK-Info) 

BKK-K: KARESZ 

Forgalmi adatgyűjtő 

rendszerek 

MK: FIR alrendszerek, ÚTMET, ÚTFORG 

BKK-K: Sitraffic Scala + MOTION 

Forgalomirányító 

rendszerek 

MK: FIR, Központi jelzőlámpa felügyeleti 

rendszer 

BKK-K: Sitraffic Scala + MOTION  

Forgalmi információs 

rendszerek 

MK: Real-time adatközpont 

BKK: AFI (BKK-Info) 

Forgalmi ellenőrző 

rendszerek 

MK: ÚVR  

BKK: TOBI 

Elektronikus útdíj fizetési 

és ellenőrzési rendszer 
NÚSz: CAM4CE, HU-GO 

Karbantartás és fenntartás 

menedzsment rendszerek 
MK: Útellenőr rendszer 

O2 Állóforgalmat kezelő társaságok Parkoló-létesítmény üzemeltetők. 

Akácfa 60 Parkolóház Üzemeltető Kft. 

Franklinház Kft. 

EZ Parkolóházak hálózat 

Parkolás menedzsment és 

parkolás irányító 

rendszerek 

Wöhr Parksafe, Multiparker 

Sitraffic Guide 

O3 Flottaüzemeltető társaságok 

Személy- vagy áruszállítást végző piaci 

szereplők, saját informatikai rendszerekkel, 

jelentős mennyiségű közlekedési (forgalmi) 

adatokkal. Ezek megosztásával hozzájárulhatnak 

a hatékonyabb forgalomszervezéshez, 

forgalomirányításhoz. 

Waberer's-Szemerey Logisztika Kft. 

Airport Minibusz 

GLS Futárszolgálat 

United Parcel Service, Inc. (UPS) 

Útvonaltervező és 

járműflotta-menedzsment 

rendszerek 

BestWay / WebEye rendszer 

UPS: ORION 

O4 
Közlekedésszervezők és közösségi 

közúti közlekedési szolgáltatók 

Közszolgáltatások előkészítésével, 

megrendelésével, szervezésével, lebonyolításával 

és ellenőrzésével, a közszolgáltatási szerződés 

keretén belül működő személyszállításért felelős 

szervezetek. 

Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 

Budapesti Közlekedési Vállalat 

Volán társaságok 

Forgalomirányító és 

utastájékoztatási rendszer 
BKK: FUTÁR 

O5 

Készenléti szervek és közúti 

ellenőrző hatóságok 

(középszintű szakmai koordináció, 

taktikai és operatív tevékenységek) 

A közúti közlekedési vész- és zavarelhárításért, 

valamint a szabályok betartatásáért, felelős 

szervezetek. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

Ellenőrző és 

adatfeldolgozó 

rendszerek 

ORFK: e112, KAFIR, MBal 

NKH: Tengelyterhelést ellenőrző rendszer 

Ügyviteli rendszerek ORFK: RobotZsaru 

O6 

Állami szabályozó szervezetek 

(minisztériumok, önkormányzatok, 

háttérintézmények) 

(felsőszintű szakmai irányítás, 

stratégiai tevékenységek) 

Állami adminisztráció szervei, akik a közlekedés 

jogi és műszaki szabályozási hátterének 

kidolgozásáért, továbbá a közszolgáltatások 

elszámolásával kapcsolatos folyamatokért 

felelősek. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ (KKK) 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Közlekedéstudományi Intézet 

(Vagyon)nyilvántartási és 

statisztikai rendszerek 
KKK: KENYI, KIRA, WebBal 

Hosszútávú stratégiai 

tervezést és döntéshozást 

támogató rendszerek 

2DECIDE 
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2-es függelék: Szervezettípusok által ellátott funkciókhoz tartozó tevékenységek 
 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

O1 

forgalmi, hálózati, 

létesítményi, díjszabási, 

útmeteorológiai és az 
ellenőrzésekről szóló 

információszolgáltatás 

teljeskörű forgalmi 

menedzsment és ellenőrzés 

illeszkedve az aktuális és 
lehetséges jövőbeli 

igényekhez, figyelembe 

véve az előnybiztosítási és 
vészhelyzeti eseményeket 

is 

közösségi közlekedés 

menetrendszerinti 
működésének 

támogatása a forgalmi 

intézkedések 
segítségével 

TGK közlekedési 

feltételeinek 

biztosítása, TGK 
közlekedési folyosók és 

kapcsolódó 

infrastruktúra elemek 
kiépítésével / 

üzemeltetésével 

díjbeszedő és a 
díjfizetést ellenőrző 

berendezések telepítése 

és üzemeltetése 

tájékoztatás és forgalmi 

beavatkozások a már 

kialakult illetve kialakulóban 
lévő veszélyekről, 

balesetveszélyes 

eseményekről és ezek 
elkerüléséről, vészhívások 

kezelése 

üzemanyag-

fogyasztást mérséklő 
intézkedések (pl. 

visszaszámlálók 

üzemeltetése, ajánlott 
sebesség 

megjelenítése, adaptív 

jelzőlámpa 
befolyásolás) 

emelt szintű (látens 
igényeket kielégítő) 

tájékoztatás és (forgalmi) 

információszolgáltatás 

O2 

tájékoztatás létesítményről, 

használati feltételekről, 
kapacitásról, 

kedvezményekről (közösségi 

közlekedési lehetőségekről) 

parkolás menedzsment, in-

door navigáció, 

berendezések üzemeltetése, 
személyzet biztosítása 

- 

TGK parkolók 

üzemeltetése és 
fenntartása, foglalás és 

foglalás menedzsment 

biztosítása 

díjbeszedő és a 

díjfizetést ellenőrző 

berendezések telepítése 
és üzemeltetése 

aktív és passzív biztonsági 
megoldások üzemeltetése 

(safety & security), 

- 
in-door navigáció, emelt 

szintű tájékoztatás és 

információszolgáltatás 

O3 -  

szállítási útvonalak 

meghatározása, engedélyek 

beszerzése, 
flottamenedzsment, 

zavaresemények kezelése 

- 

szállítási igények 
összerendelése, 

engedélyeztetés, 

megrendelői 
kapcsolattartás, e-

Freight adatok 

kezelése, zavarelhárítás 

járműhöz rendelt 

díjfizetési berendezések 
üzemeltetése, jármű 

„számlák” kezelése, 

felhasználói adatok 
változásának követése 

jármű, járműszerelvény és 
konvojok státuszának és 

mozgásának nyomon 

követése (menetdinamikailag 
is), rendellenes esemény 

alkalmával a járművezető 

figyelmeztetése 

jármű terhelésétől 

függően járművezetési 
stílus választásához 

tanácsadás, 

járművezető 
megfigyelése 

emelt szintű (látens 

igényeket kielégítő) 
információszolgáltatás, 

ügyfélkommunikáció, egy 

irányba tartó járművek 
konvojba sorolása 

O4 

menetrendi, forgalmi, 

díjszabási, 

zavareseményekről szóló 
tájékoztatás 

járatok közlekedésének 

biztosítása, forgalmi 

ellenőrzések, karbantartás, 
zavaresemények kezelése, 

felhasználói igények 

kielégítése, adatgyűjtés, 
előnybiztosítás 

viszonylatok és hálózat 

kialakítása, járatok 

közlekedésének 

megszervezése, 
(dinamikus) díjak 

kialakítása, 

- 

díjbeszedő és a 

díjfizetést ellenőrző 

berendezések 
telepítése, 

üzemeltetése; forgalmi 

ellenőrzések, számlák 
kezelése 

járművek és járművezetők 

felügyelete, utasforgalmi 

területek biztonsági 
felügyelete 

jármű terhelésétől 

függően járművezetési 

stílus választásához 
tanácsadás, 

járművezető 

megfigyelése, 
előnybiztosítás 

utastájékoztató berendezések 

üzemeltetése, fedélzeti 

utastájékoztatás, forgalmi 
tájékoztatás 

szolgáltatásokról, 

felhasználói igények 
kezelése 

O5 

forgalmi tájékoztatás 
rendellenes körülményekről, 

veszélyekről, tervezett és 

aktuális ellenőrzésekről, 
szabályokról, kampányokról 

ellenőrző berendezések 

üzemeltetése, ellenőrzések 
és forgalmi beavatkozások, 

vészhelyzetek és 

vészhívások kezelése, 
zavarelhárítás, hatósági 

adatok kezelése 

- 

TGK közlekedés 
ellenőrzése, járművek 

és járművezetők 

ellenőrzése (speciális 
szállítmányok kísérete) 

- 

közlekedésbiztonsági 

üzenetek, kampányok, 
biztonság kritikus 

helyszínekről és 

eseményekről tájékoztatás, 
forgalmi beavatkozások, 

intézkedések 

- - 

O6 

tájékoztatás útvonalakról, 

kijelölt közlekedési 

folyosókról, úthasználati 
feltételekről, útvonal-

engedélyeztetésről, 

közösségi közlekedés 
státuszáról 

szolgáltatások hozzáférési 

lehetőségeinek 

meghatározása, 
nyilvántartások kialakítása, 

elszámolás, szolgáltatások 

ellenőrzése, szabványok és 
irányelvek kialakítása 

közösségi közlekedés 

jogi szabályozása, díjak 

meghatározása, 

szolgáltatókkal 

elszámolás, 
közszolgáltatások 

ellenőrzése, szabványok 

és irányelvek kialakítása 

TGK közlekedési 

útvonalak elemzése, 

parkolók kialakítására 

vonatkozó irányelvek, 

áruszállítás 
hatékonyságának 

növelése a szabályozás 

által 

infrastruktúra használat 

keretrendszerének 

kialakítása, bevételek 
ellenőrzése 

nyilvántartások készítése, és 

a biztonság növelésére 

szolgáló felülvizsgálati és 

beavatkozási módszertanok 
kidolgozása, alkalmazásuk 

„kikényszerítése” 

- - 

 
Jelmagyarázat: Fn – Funkciók (részletek a 2.2-es táblázatban)
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3-as függelék: Információszerkezeti mátrix 

 

Oi Fi 𝑫𝟏
𝒔  𝑫𝟐

𝒔  𝑫𝟑
𝒔  𝑫𝟒

𝒔  𝑫𝟓
𝒔  𝑫𝟏

𝒔𝒅 𝑫𝟐
𝒔𝒅 𝑫𝟑

𝒔𝒅 𝑫𝟒
𝒔𝒅 𝑫𝟓

𝒔𝒅 𝑫𝟏
𝒅 𝑫𝟐

𝒅 𝑫𝟑
𝒅 𝑫𝟒

𝒅 𝑫𝟓
𝒅 

O1 

F1 

úthálózat, 

alágazati 

kapcsolatok 

adatai (térkép) 

jelentési 

kötelezettségek adatai 
- 

használati 

feltételek, 

díjszabás, 

díjfizetés, pótdíj 

adatok 

- 

tervezett 

forgalmi 

módosítások 

adatai 

tervezett forgalmi 

ellenőrzések adatai 
- 

változó díjak, 

kedvezmények 

adatai 

felhasználói 

profilok adatai 

forgalmi, 

útmeteorológiai 

adatok 

ellenőrzések adatai 

forgalmi 

beavatkozások 

adatai 

dinamikus (út- 

és behajtási) 

díjak adatai 

felhasználói 

tájékoztatási 

igények 

adatai 

F2 
úthálózat és 

úttartozék 

adatok 

forgalomirányítási 

stratégiák adatai 

forgalmi 

zavarelhárítási 

tervek 

dinamikus díjak 

meg-

határozásának 

adatai 

- 

tervezett 

forgalmi 

módosítások 

adatai és 

fenntartás 

menedzsment 

adatok 

időszakos 

forgalomirányítási 

stratégiák, 

útvonalengedélyek, 

tervezett forgalmi 

ellenőrzések és 

módosítások, TMK 

adatok 

időszakos 

zavarelhárítási 

tervek 

változó 

(időszakos) 

díjak, 

kedvezmények 

adatai 

- 

forgalmi, 

útmeteorológiai 

adatok 

segélyhívások, 

berendezések és 

üzemeltető 

járművek állapota, 

útvonalengedély 

leközlekedések, 

forgalmi 

ellenőrzések és 

előnybiztosítások 

adatai 

zavarelhárítási, 

forgalmi 

beavatkozás, 

irányítás adatok 

dinamikus (út- 

és behajtási) 

díjak adatai 

felhasználói 

forgalmi és 

közösségi 

adatok 

F3 
beavatkozási 

helyszínek 

adatai 

forgalomirányító 

berendezések, fázis 

terv, intervenciós 

lehetőségek adatai 

tervezett 

terelő-

útvonalak 

adatai 

- - 

tervezett 

forgalmi 

módosítások 

adatai 

előnybiztosítási 

fázisterv adatok 

tervezett 

terelőútvonalak 

adatai 

- - 

forgalmi, 

útmeteorológiai 

adatok 

előnybiztosítási és 

jármű dinamikai 

adatok 

terelőútvonalak 

adatai 
- - 

F4 

úthálózati 

(térkép), TGK 

útvonalak, 

tengelyterhelés 

és űrszelvény 

adatok 

TGK útvonalak, 

útvonal-engedélyezés 

adatai 

tervezett TGK 

terelő-

útvonalak 

adatai 

TGK 

közlekedési 

feltételek, 

díjszabás, 

díjfizetés, 

pótdíjak, stb. 

- 

TGK forgalmat 

érintő tervezett 

módosítások 

adatai 

tervezett forgalmi 

ellenőrzések, 

útvonalengedélyek 

adatok 

TGK útvonalak 

zavarelhárítási 

tervei 

változó 

(időszakos) 

TGK díjak, 

kedvezmények 

adatai 

felhasználói 

profilok adatai 

útvonal-

engedélyez-

tetéshez 

TGK közlekedésre 

vonatkozó forgalmi 

adatok 

ellenőrzések, 

útvonal 

leközlekedés adatai 

TGK 

közlekedést 

befolyásoló 

zavarelhárítás 

adatok 

dinamikus 

TGK (út- és 

behajtási) díjak 

adatai 

infrastruktúra

-használat 

adatok 

F5 
díjköteles 

útszakaszok 

adatai 

útdíjgyűjtő 

berendezések adatai 
- 

díj-meghatározás 

adatai 
- 

díjköteles 

útszakaszok 

tervezett 

módosításának 

adatai 

tervezett 

ellenőrzések, 

adatgyűjtési 

lehetőségek, TMK 

adatok 

forgalmi 

zavarok esetén 

díjkötelezettség 

változás adatok 

változó díjak, 

elszámolás 

adatai 

felhasználói 

(jármű) profil / 

számlázás adatok 

forgalmi adatok 

ellenőrzési, 

nyomkövetési 

adatok 

forgalmi zavar 

esetén útdíjak 

módosításának 

adatai 

dinamikus (út- 

és behajtási) 

díjak adatai 

infrastruktúra

-használat 

adatok 

F6 

úthálózat 

veszélyes 

helyek (térkép) 

adatai 

- - - - - 

trevezett 

közlekedés-

biztonsági 

intézkedések adatai 

- - - 

forgalmi, 

útmeteorológiai 

adatok 

segélyhívások, I2V 

és V2V 

kommunikációs 

adatok 

forgalmi 

beavatkozások, 

zavar-

események 

adatai 

- 

jármű 

pozíció és 

státusz, 

közösségi 

forgalmi 

adatok 

F7 
úthálózat, 

útkapacitás 

adatok 

kapacitáskihasználás 

számítás adatok 
- - - 

kapacitást 

befolyásoló 

tervezett 

forgalmi 

módosítások 

adatai 

szakaszok 

kapacitás-

kihasználás adatai 

- - 

járművezetői 

preferenciák, 

jármű 

"képességek" 

adatai 

forgalmi, 

kihasználtsági és 

jelzőlámpa program 

adatok 

forgalmi 

beavatkozáshoz 

jármű és 

infrastruktúra 

státusz adatok 

vészhelyzeti 

adatok 
- 

jármű 

pozíció, 

státusz 

adatok 

F8 
úthálózat 

adatai 

jelentési 

kötelezettségek adatai 
- 

út és 

infrastruktúra 

használat adatok 

- - - - -  

forgalmi, 

kihasználtsági és 

jelzőlámpa program 

adatok 

tájékoztatáshoz 

jármű és 

infrastruktúra 

státusz adatok 

forgalmi 

beavatkozások 

adatai 

dinamikus (út- 

és behajtási) 

díjak adatai 

felhasználói 

és forgalmi 

igények, 

jármű státusz 

adatok 
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Oi Fi 𝑫𝟏
𝒔  𝑫𝟐

𝒔  𝑫𝟑
𝒔  𝑫𝟒

𝒔  𝑫𝟓
𝒔  𝑫𝟏

𝒔𝒅 𝑫𝟐
𝒔𝒅 𝑫𝟑

𝒔𝒅 𝑫𝟒
𝒔𝒅 𝑫𝟓

𝒔𝒅 𝑫𝟏
𝒅 𝑫𝟐

𝒅 𝑫𝟑
𝒅 𝑫𝟒

𝒅 𝑫𝟓
𝒅 

O2 

F1 

létesítmény, 

parkolóhely, 

közlekedési 

kapcsolatok 

adatai 

jelentési 

kötelezettségek adatai 
- 

használati 

feltételek, 

díjszabás, 

díjfizetés adatok 

- 

tervezett 

forgalmi 

módosítások 

adatai 

tervezett kapacitás-

csökkenések adatai 
- 

kedvezmények 

adatai 
- 

kapacitás-

kihasználtság adatok 
- 

zavar-

események 

adatai 

dinamikus 

díjak adatai 
- 

F2 
parkolóhelyek 

adatai 

parkolásirányítási 

stratégiák adatai 

zavarelhárítási 

tervek 

dinamikus 

díjképzés adatai 
- 

tervezett 

forgalmi 

módosítások 

adatai 

időszakos 

forgalomirányítási 

tervek 

időszakos 

zavarelhárítási 

tervek 

változó díjak, 

kedvezmény 

adatok 

felhasználói 

preferenciák 

kapacitáskihasználtsá

g, díjak adatai 

foglalások, 

díjfizetés, 

ellenőrzés adatok 

forgalmi 

beavatkozások, 

zavareseménye

k adatai 

díj-

meghatározás 

adatok 

foglalások 

adatai 

F3 - - - - - - - - - - - - - - - 

F4 
TGK parkolók 

adatai 

parkolásirányítási 

stratégiák adatai 

zavarelhárítási 

tervek 

használati 

feltételek, 

díjszabás, 

díjfizetés adatok 

- 

tervezett 

forgalmi 

módosítások 

adatai 

tervezett kapacitás-

csökkenések adatai 

időszakos 

zavarelhárítási 

tervek 

változó díjak, 

kedvezmény 

adatok 

felhasználói 

preferenciák 

kapacitáskihasználtsá

g adatai 

foglalások, 

díjfizetés, 

ellenőrzés adatok 

forgalmi 

beavatkozások, 

zavar-

események 

adatai 

díj, díj-

meghatározás 

adatok 

foglalások 

adatai 

F5 
parkolóhelyek 

adatai 

díjgyűjtő 

berendezések adatai 
- 

díjak, díjképzés 

adatok 
- 

díjköteles 

parkolóhelyek 

tervezett 

módosításának 

adatai 

TMK adatok 
díjváltozás 

(tervek) adatai 

változó díjak 

adatai 

profil, díjfizetési 

és számlázási 

adatok 

kapacitás-

kihasználtság adatai 

foglalások, 

díjfizetés, 

ellenőrzés adatok 

díjváltozás 

adata 

dinamikus 

díjak adatai 

infrastruktúra 

használat, 

díjfizetés 

adatok 

F6 
létesítményen 

belüli safety - 

security adatok 

- - - - - - - - - 
in-door navigációs 

adatok 

I2V biztonsági 

kommunikációs 

adatok 

vészjelzések 

adatai 
- 

jármű 

pozíció 

adatok 

F7 - - - - - - - - - - - - - - - 

F8 
létesítmény és 

parkolóhely 

adatok 

berendezések adatai - - - - - - - - 
in-door navigációs és 

tájékoztatási adatok 

I2V biztonsági 

kommunikációs 

adatok 

- díjak adatai - 

O3 

F1 - - - - - - - - - - - - - - - 

F2 
útvonalak 

adatai 

jármű, útvonal-

engedélyezés, 

forgalomirányítás 

adatai 

zavarelhárítási 

tervek 
- - 

útvonal 

módosítás 

adatok 

jármű, engedély 

adatok 

zavarelhárítási 

tervek 
- 

járművezetői 

kapcsolattartás 

adatok 

forgalmi adatok 
jármű, útvonal, 

beavatkozás adatok 

beavatkozás, 

változás, 

vészjelzés 

adatok 

- 

járműkövetés

, jármű-

számlák 

adatai 

F3 - - - - - - - - - - - - - - - 

F4 
útvonalak 

adatai 

útvonal, jármű, áru 

adatok 

zavarelhárítási 

tervek 

szállítási díjak 

adatai 
- 

tervezett 

szállítások 

útvonal adatai 

megrendelések, 

jármű, áru, 

engedély, 

útvonaltervezés 

adatai 

zavarelhárítási 

tervek 

szállítási díjak 

adatai 

megrendelői 

kapcsolattartás, 

megrendelések 

adatai 

e-Freight: forgalmi 

adatok 

e-Freight: jármű, 

áru; útvonal, 

útvonaltervezés 

adatok 

beavatkozások, 

útvonalterv 

módosítások 

adatai 

szállítási díjak 

adatai 

e-Freight: áru 

nyomkövetés 

adatok 

F5 - 
jármű, járműfedélzeti 

berendezések adatai 
- - - - 

jármű számla, 

jármű egyenleg 

adatok 

- - - - 

díjfizetés, útvonal, 

járműpozíció, 

egyenleg adatok 

- - - 

F6 - - - - - - 

tervezett 

közlekedésbiztonsá

gi intézkedések 

adatai, jármű adatok 

- - 
járművezetői 

profilok adatai 
- 

járműdinamika, 

jármű pozíció, 

V2V, I2V adatok 

vészhelyzeti 

adatok 
- 

járművezetői 

(vezetési 

idők) adatok 

F7 
infrastruktúra 

adatok 

jármű és berendezés 

adatok 

zavarelhárítási 

szcenáriók 

adatai 

-  - - - - 
járművezetői 

adatok 

forgalmi adatok, 

járművek 

összerendelése 

jármű és konvoj 

adatok 

vészhelyzeti, 

meghibásodás 

adatok 

- 
járművezetői 

adatok 

F8 
infrastruktúra 

adatok 

optimális üzemállapot 

adatok 
- -  - - - - 

járművezetői 

adatok 
forgalmi adatok 

jármű, berendezés 

és áru adatok 
- - 

járművezetői 

és 

felhasználói 

adatok 
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Oi Fi 𝑫𝟏
𝒔  𝑫𝟐

𝒔  𝑫𝟑
𝒔  𝑫𝟒

𝒔  𝑫𝟓
𝒔  𝑫𝟏

𝒔𝒅 𝑫𝟐
𝒔𝒅 𝑫𝟑

𝒔𝒅 𝑫𝟒
𝒔𝒅 𝑫𝟓

𝒔𝒅 𝑫𝟏
𝒅 𝑫𝟐

𝒅 𝑫𝟑
𝒅 𝑫𝟒

𝒅 𝑫𝟓
𝒅 

O4 

F1 

hálózat, 

létesítmények, 

közlekedési 

kapcsolatok 

adatai 

meghirdetett 

menetrend adatok 
- 

viteldíjak, 

használati 

feltételek adatai 

 

tervezett 

hálózati 

változtatások, 

karbantartás 

adatai 

tervezett 

menetrendi 

változtatások, jármű 

beosztás adatai 

- 

kedvezmények

, díjak, 

díjfizetés 

adatok 

- forgalmi adatok 
menetrendi és 

jármű adatok 

forgalmi 

beavatkozások 

adatai 

dinamikus 

díjak adatai 

tájékoztatási 

igények 

adatai 

F2 

hálózat, 

létesítmények, 

közlekedési 

kapcsolatok 

adatai 

meghirdetett 

menetrend, 

forgalomirányítási 

stratégia adatai 

forgalmi 

zavarelhárítási 

tervek 

díjképzés 

stratégiaadatai 
 

tervezett 

hálózati 

változtatások, 

karbantartás 

adatai 

tervezett 

menetrendi 

változtatások, jármű 

beosztás, 

forgalomirányítási 

tervek, tervezett 

ellenőrzések adatai 

forgalmi 

zavarelhárítási 

tervek 

dinamikus 

díjképzés 

stratégia 

adatok 

- 
forgalmi és igény 

adatok 

menetrend, jármű, 

előnybiztosítás, 

ellenőrzés, 

utasszám adatok 

forgalmi 

beavatkozások 

adatai 

dinamikus 

díjak adatai 

felhasználói 

forgalmi 

igények 

adatai 

F3 

viszonylat-

hálózat 

kialakítás 

elvek adatai 

menetrendi és 

viszonylatok tervezési 

adatok; jármű adatok 

pótlás, 

zavarelhárítás, 

beavatkozás 

díjképzés 

stratégiaadatai 
 

tervek 

viszonylat-

hálózat 

módosításához 

adatok 

személyzet-

vezénylés, 

járműbeosztás, 

menetrend 

változtatás, 

ellenőrzés tervezés 

adatok 

pótlás, 

zavarelhárítás, 

beavatkozás 

adatok 

dinamikus 

díjképzés 

stratégia 

- 

forgalmi és igény 

adatok + 

döntéstámogatási 

adatok 

menetrend, jármű, 

előnybiztosítás, 

ellenőrzés, 

utasszám adatok 

zavarkezelés, 

döntés-

támogatás, 

irányítás adatok 

dinamikus 

díjak adatai 
- 

F4 - - - -  - - - - - - - - - - 

F5 - berendezések adatai - 

viteldíj, fizetési 

lehetőségek 

adatai 

 - 

utasszám, 

felhasználói kártya 

adatok 

- 
viteldíj 

változás adatai 
- forgalmi adatok 

ellenőrzés, 

utasszám, átszállás, 

forgalmi igények 

adati 

- 

díjak és levont 

díjtételek 

adatai 

egyenlegek 

adatai 

F6 - - - - - - 

trevezett 

közlekedésbiztonsá

gi intézkedések 

adatai, jármű adatok 

- - 
járművezetői 

profilok adatai 

forgalmi és 

útmeteorológiai 

adatok 

jármű pozíciók 

menetdinamikai, 

vezetési idők,I2V 

és V2V 

kommunikációs 

adatok 

vészhelyzeti 

adatok 
- 

járművezetői 

profilok 

adatai 

F7 - 
jármű és berendezés 

adatok 

zavarelhárítási 

szcenáriók 

adatai 

-  - - - - 
járművezetői 

profilok adatai 
forgalmi adatok 

jármű terhelés, 

pozíció, 

menetdinamika; 

előnybiztosítási 

adatok 

- - 

járművezetői 

profilok 

adatai 

F8 

hálózat, 

létesítmények, 

közlekedési 

kapcsolatok 

adatai 

on-board és off-board 

utastájékoztató 

megoldások / 

berendezések adatai 

- - - - - - - 
felhasználói 

profilok adatai 
forgalmi adatok 

menetrendi, jármű, 

szolgáltatás, 

előnybiztosítási 

adatok 

forgalmi 

beavatkozások 

adatai 

díjak adatai 

felhasználói 

tájékoztatási 

igények 

adatai 
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Oi Fi 𝑫𝟏
𝒔  𝑫𝟐

𝒔  𝑫𝟑
𝒔  𝑫𝟒

𝒔  𝑫𝟓
𝒔  𝑫𝟏

𝒔𝒅 𝑫𝟐
𝒔𝒅 𝑫𝟑

𝒔𝒅 𝑫𝟒
𝒔𝒅 𝑫𝟓

𝒔𝒅 𝑫𝟏
𝒅 𝑫𝟐

𝒅 𝑫𝟑
𝒅 𝑫𝟒

𝒅 𝑫𝟓
𝒅 

O5 

F1 
hálózati és 

létesítményi 

adatok 

berendezések adatai - - - 

tervezett 

forgalmi 

módosítások és 

események 

adatai 

tervezett 

ellenőrzések adatai 
- - - forgalmi adatok - 

forgalmi 

beavatkozások 

adatai 

- - 

F2 
hálózati és 

létesítményi 

adatok 

berendezések adatai 

zavarelhárítási 

és mentési 

tervek 

- 

hatósági 

nyilván-

tartási 

adatok 

tervezett 

forgalmi 

módosítások és 

események 

adatai 

tervezett 

ellenőrzések,útvona

lengedélyek adatai 

zavarelhárítási 

és mentési 

tervek 

- 

jármű, 

járművezetői, 

üzembentartói 

adatok 

forgalmi adatok 

ellenőrzés, 

vészhívás/bejelenté

s, leközlekedési, 

előnybiztosítási 

adatok 

forgalmi 

beavatkozások 

adatai 

- 

bejelentők és 

vészhívók 

adatai 

F3 - - - - - - - - - - - - - - - 

F4 
hálózati és 

létesítményi 

adatok 

TGK útvonalak, 

útvonal-

engedélyezések adatai 

zavarelhárítási 

és mentési 

tervek 

- - 

tervezett 

forgalmi 

módosítások és 

események 

adatai 

tervezett 

ellenőrzések,útvona

lengedélyek adatai 

zavarelhárítási 

és mentési 

tervek 

- 

jármű, 

járművezetői, 

üzembentartói 

adatok 

forgalmi adatok 

ellenőrzés, 

vészhívás/ 

bejelentés, 

leközlekedési, 

tengelyterhelés 

adatok 

TGK útvonalak 

fogalmi 

beavatkozás 

adatok 

- 

bejelentők és 

vészhívók 

adatai, 

vezetési idő 

adatok 

F5 - - - - - - - - - - - - - - - 

F6 

terület, 

helyszín, 

szabályok 

adatai 

- - - - - 

tervezett 

közlekedés-

biztonsági 

intézkedések 

(kampányok, 

ellenőrzések) adatai 

figyelem-

fokozás, 

veszélykori 

magatartás 

adatok 

- - forgalmi adatok 

I2V, V2V 

kommunikációs, 

ellenőrzési 

helyszínek, 

beavatkozási 

adatok 

biztonsági 

üzenetek adatai 
- - 

F7 - - - - - - - - - - - - - - - 

F8 - - - - - - - - - - - - - - - 

O6 

F1 
infrastruktúra 

adatok 

útvonalengedélyezteté

si adatok 
- 

úthasználati díj 

adatok 
- - - - - - 

közösségi közlekedés 

forgalmi adatai 
- - - - 

F2 
infrastruktúra 

adatok 
hozzáférési adatok 

zavarelhárítási 

tervek, 

útmutatók, 

szabványok 

díjképzés, 

hozzáférés 

nyilvántartá

si adatok 

infrastruktúra 

fejlesztési 

adatok 

forgalomszámlálási, 

szolgáltatás 

fejlesztési, belső 

ellenőrzés adatok 

- 

teljesítmények 

rendelkezési 

díj 

elszámolásáho

z adatok 

- forgalmi adatok 

szolgáltatás 

igénybevételi, 

díjszabási és 

elszámolási adatok 

- - - 

F3 
infrastruktúra 

adatok 

meghirdetett 

menetrend, 

szolgáltatás tervezési 

adatok 

zavarelhárítási 

és 

beavatkozási 

tervek 

díjképzés és 

hozzáférés 

adatok 

- 
forgalmi igény 

adatok 

minőség 

ellenőrzési, 

szolgáltatás 

fejlesztési adatok 

- 

közszolgálta-

tási 

teljesítmények 

elszámolásá-

hoz adatok 

- forgalmi adatok 
minőség 

ellenőrzési adatok 
- - - 

F4 

TGK 

közlekedési 

folyosók 

adatai 

TGK közlekedését 

befolyásoló 

szabályozások adatai 

TGK folyósok 

zavarelhárítási 

tervei 

TGK 

úthasználati díj 

adatok 

- 

infrastruktúra 

fejlesztési 

adatok 

forgalomszámlálási 

adatok 
- bevétel adatok - - - - - - 

F5 
infrastruktúra 

adatok 
berendezések adatai - díjfizetés adatai - - - - - - - - - - - 

F6 
helyszín 

nyilvántartás 

adatok 

- 

felülvizsgálati 

és 

beavatkozási 

módszertan 

adatok 

- - - 
baleseti statisztikai 

adatok 
- - - - - - - - 

F7 - - - - - - - - - - - - - - - 

F8 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Jelmagyarázat:  On – Szervezettípusok (részletek a 2.1-es táblázatban) 

 Fn – Funkciók (részletek a 2.2-es táblázatban) 
  𝑫𝒏

𝒊  – Adatcsoportok (részletek a 2.3-as táblázatban) 
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4-es függelék: Kezelt információk csoportosítása szervezetenként és funkciónként 
 

Oi F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

O1 

hálózati (alágazatokkal való 

kapcsolódás is), 

létesítményi, forgalmi, 

útmeteorológiai adatok, 

hozzáférési lehetőségek, 

díjak, díjfizetési 
lehetőségek, zavarok, 

tervezett és aktuális 

ellenőrzések 

úthálózat és úttartozék adatok, 

forgalmi, útmeteorológiai adatok, 

(dinamikus) útdíjak és díj-

meghatározási adatok, 

zavarelhárítási tervek / adatok, 

vészhívás adatok, forgalomirányítási 

stratégiák, beavatkozási és 
előnybiztosítási adatok, útvonal 

engedély és (forgalmi)ellenőrzési 

adatok 

forgalmi adatok, beavatkozási 

helyszínek és forgalomirányítás 

adatai, zavarkezelési eljárások, 

előnybiztosítási adatok és 
forgalomirányítási tervek 

TGK úthálózati adatok 

tengelyteherbírás és űrszelvény 

adatokkal, TGK 

parkolólétesítmények adatai, 

útvonal-engedélyezési adatok, 

zavarelhárítási tervek / adatok, 
forgalmi, útmeteorológiai adatok, 

díjfizetési és ellenőrzési adatok 

díjköteles útadatok, 

útdíjgyűjtő berendezések 

adatai, díjak, díjfizetési 

adatok, díjmeghatározás 

adatai, ellenőrzési adatok, 

számlázáshoz kapcsolódó 

adatok, felhasználói profilok, 
elektronikus számlák adatai, 

infrastruktúra használati 

adatok 

úthálózati adatok veszélyes 

területekről, 

közlekedésbiztonsági 

intézkedések adatai,forgalmi, 

útmeteorológiai, zavarelhárítási, 

vészhelyzeti és vészhívás adatok, 
I2V és V2V kommunikációs 

adatok, jármű pozíciók, konvoj 

adatok 

kapacitás és 

kapacitáskihasználtság 

adatok, forgalomirányítási és 

beavatkozási adatok, 

előnybiztosítási adatok, 
járművek menetdinamikai 

adatok 

részletes forgalmi és 

útdíj adatok 

O2 

elhelyezkedésre, 

közlekedési kapcsolatokra, 

azok menetrendjeire, 

várható érkezésükre, 

használatra, díjakra , 

kapacitásra, kihasználtságra, 
foglalásokra vonatkozó 

adatok 

parkolásirányítási stratégiák, 

forgalomirányítási tervek, 

beavatkozások / események, 

kapacitás és kihasználtsági adatok, 

díjak, díj-meghatározási és díjfizetés 
ellenőrzési adatok 

- 

TGK parkolók elhelyezkedése, 

felszereltsége, parkolásirányítási 

stratégiák, használati feltételek, 

díjszabás adatok, kihasználtság és 
foglalás adatok 

díjgyűjtő berendezések 

adatai, díjak, díjképzési 

adatok, ellenőrzési adatok, 

számlázáshoz kapcsolódó 

adatok, felhasználói profilok, 

elektronikus számlák adatai, 
infrastruktúra használati 

adatok 

in-door navigációs adatok, safety 

& security adatok, 

veszélyhelyzetek adatai 

- 

in-door navigációs 

adatok, parkolóhely 

adatok és díjak 

O3 - 

forgalmi adatok, útvonal, 

útvonalengedélyek adatai, jármű és 

rakomány pozíciók és státuszok, 

szállítási / fuvarozási feltételek, 

díjak, beavatkozási és 

zavarelhárítási tervek / adatok, 

egyedi járműszámlák adatai 
(virtuális pénztárca) 

- 

megrendelés, szállítmány és 

jármű-hozzárendelési adatok, 

útvonal-engedélyeztetési adatok, 

kapcsolattartási adatok, e-Freight 

adatok (szállítmány státusz 

adatok), szállítási díjak 

úthasználat megfizetéséhez 

kapcsolódó járműfedélzeti 

berendezések adatai, jármű 

számlák, infrastruktúra 

használati adatok 

jármű, rakomány, terhelés 

adatok, menetdinamikai adatok, 

forgalmi, útmeteorológiai, 

zavarelhárítási, vészhelyzeti és 

vészhívás adatok, vezetési idők, 

V2V és I2V kommunikációs 
adatok 

jármű, terhelés és úthálózati 

adatok, menetdinamikai 

adatok, konvoj adatok 

részletes forgalmi, 

útdíj, szállítási díj 

adatok, e-Freight 

adatok (jármű és 

szállítmány adatok) 

O4 

hálózati, létesítményi, 

átszállási kapcsolatok adati, 

menetrendi, jármű és 

forgalmi adatok, használati 

feltételek és díjak 

hálózati, létesítmény és kapcsolati 

adatok, menetrendi és jármű adatok, 

kihasználtsági adatok, 

zavarelhárítási adatok, igény adatok, 

forgalomirányítási és 

előnybiztosítási adatok, dinamikus 

díjak 

viszonylathálózat kialakításával 

kapcsolatos adatok, menetrendi 

adatok, díjstratégia adatok, 

forgalmi igények, jármű és 

személyzetbeosztás adatok, 

kapacitáskihasználtság adatok, 

zavarkezelési eljárások adatai 

- 

telepített és mobil díjfizetési 

berendezések adatai, 

viteldíjak, felhasználói 

profilok adatai, ellenőrzési és 

utasszám adatok, egyenleg 

adatok 

jármű, terhelés, menetdinamikai 

adatok, forgalmi, 

útmeteorológiai, zavarelhárítási, 

vészhelyzeti és vészhívás adatok, 

vezetési idők, V2V és I2V 

kommunikációs adatok 

forgalmi, menetrendi és 

kapacitás kihasználtsági 

adatok, előnybiztosítási 

adatok 

forgalmi, menetrendi 

és jármű adatok, 

díjszabás, 

utaskényelmi adatok, 

utastájékoztató 

berendezések adatai, 

felhasználói igény 

adatok 

O5 

hálózati és létesítményi 
adatok az ellenőrzésekről, 

forgalmi adatok, (tervezett) 

forgalmi módosítások és 

beavatkozások adatai, 

vészhelyzeti információk, 

kampányok, biztonsági 

üzenetek 

forgalmi, előnybiztosítási, 

beavatkozási és zavar adatok, 

ellenőrzési adatok, vészhívások 

adatai, forgalomkezelési tervek, 

nyilvántartási adatok 

- 

TGK közlekedési folyosók 

adatai, útvonalengedély, 

ellenőrzési adatok, rakomány 

adatok, vészjelzési adatok 

- 

forgalmi, baleseti adatok, 

veszélyes szakaszok, 

közlekedésbiztonsági 

intézkedések adatai, kampányok, 

általános tájékoztatás, ellenőrzési 

helyszín adatok, V2V és I2V 

kommunikációs adatok 

- - 

O6 

tájékoztatás útvonalakról, 
kijelölt közlekedési 

folyosókról, úthasználati 

feltételekről, útvonal-

engedélyeztetésről 

szabványok, előírások, díjszabás 
adatok, szolgáltatói elszámoláshoz 

teljesítmény adatok, 

forgalomszámlálási, fejlesztési és 

igény adatok, nyilvántartási adatok 

díj-meghatározási adatok, 

zavarkezelési eljárások, 
szolgáltatás elszámolásához 

kapcsolódó menetrendi, utasszám 

és forgalmi teljesítmény adatok, 

szolgáltatás ellenőrzési és 

fejlesztési adatok, igény adatok, 

TGK közlekedési folyósok 
adatai, közlekedési folyosók 

szabályozási és zavarkezelési 

adatai, TGK-k közlekedésének 

díjai, hozzáférési lehetőségei 

infrastruktúra és berendezés 

adatok, díjstratégia adatok, 

útdíj bevétel adatok 

balesti és hálózati 

nyilvántartások, felülvizsgálati és 

beavatkozási módszertanok a 

veszélykezeléshez 

- - 

Jelmagyarázat:  On – Szervezettípusok (részletek a 2.1-es táblázatban) 

 Fn – Funkciók (részletek a 2.2-es táblázatban) 
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5-ös függelék: Kezelt információk csoportosítása funkciónként és adatcsoportonként 

 

Fi 𝑫𝟏
𝒔  𝑫𝟐

𝒔  𝑫𝟑
𝒔  𝑫𝟒

𝒔  𝑫𝟓
𝒔  𝑫𝟏

𝒔𝒅 𝑫𝟐
𝒔𝒅 𝑫𝟑

𝒔𝒅 𝑫𝟒
𝒔𝒅 𝑫𝟓

𝒔𝒅 𝑫𝟏
𝒅 𝑫𝟐

𝒅 𝑫𝟑
𝒅 𝑫𝟒

𝒅 𝑫𝟓
𝒅 

F1 

infrastruktúra 

és viszonylat 

adatok, 

kapacitás 

adatok, 

felszereltségek 

mobil és inmobil 

berendezések 

adatai, útvonal 

engedélyezés, 

jármű és 

menetrendi 

adatok, 
statisztikák 

- 

használati 

feltételek, 

díjszabás, 

díjfizetés, 

pótdíj adatok 

- 

tervezett forgalmi 

módosítások 

adatai, 

karbantartás, 

tervezett hálózati 

változások és 
események adatai 

tervezett ellenőrzések 

adatai, tervezett 

kapacitás csökkenések, 

tervezett menetrendi 

adatok, jármű 

beosztások 

- 

út és szolgáltatás 

használati 

feltételei, díjai, 

kedvezmények 

felhasználói 

profilok adatai 

forgalmi, 

útmeteorológiai 

adatok, 

kapacitáskihasználtság, 

menetrendi eltérések 

ellenőrzések 

adatai, 

menetrendi és 

jármű adatok 

zavar-

eseményekhez 

kapcsolódó 

forgalmi 

beavatkozások 

adatai 

dinamikus 

díjak 

mértéke 

felhasználói 

tájékoztatási 

igények adatai 

F2 

részletes 
infrastruktúra 

adatok 

(úttartozékok, 

útvonalak, 

közlekedési 

folyosók 

közlekedési 
kapcsolatok) 

forgalomirányítási 

stratégiai adatok, 

útvonal-

engedélyeztetés 

adatai, menetrendi 

adatok, 

berendezések 

adatai 

zavarelhárítási 

tervek / adatok, 

útmutatók, 

szabványok, 

vállalati 

útmutatók 

díjképzési 

stratégiák, díj-

meghatározási 

módszerek 

adatai, 

hozzáférési 

feltételek 

hatósági 

nyilván-

tartási 

adatok 

tervezett forgalmi 

módosítások 
adatai, 

karbantartás, 

fenntartás 

menedzsment 

adatok, tervezett 

hálózati változások 

és események 

adatai, 
infrastruktúra 

fejlesztési adatok 

időszakos 

forgalomirányítási 
stratégiák, útvonal-

engedélyek, tervezett 

ellenőrzések adatai, 

fenntartás 

menedzsment adatok, 

járművek adatai, 

tervezett menetrendi 

adatok, jármű beosztás 
adatok, szolgáltatás 

ellenőrzési adatok 

időszakos 

zavarelhárítási 

tervek / adatok 

változó díjak 
adatai, 

kedvezmények, 

dinamikus 

díjképzési 

stratégiai adatok, 

teljesítményadatok 

rendelkezési díj 
elszámolásához 

felhasználói 

profilok adatai 

(preferenciák, 

jármű tulajdonok 

adatai) 

forgalmi, 

útmeteorológiai 

adatok, kapacitás-

kihasználtság, 

menetrendi eltérések 

ellenőrzések 

adatai, 

menetrendi és 

jármű adatok, 

segélyhívások, 

berendezések és 
üzemeltető 

járművek adatai, 

előnybiztosítási 

adatok, 

foglalási, 

díjfizetési, 

utasszám adatok, 
útvonal-

engedély 

leközlekedési 

adatok, 

beavatkozási 

adatok 

zavar-
eseményekhez 

kapcsolódó 

forgalmi 

beavatkozások 

adatai, 

irányítási 

adatok, 

vészjelzési 
adatok 

dinamikus 

díjak és 

díjképzési 

adatok 

felhasználói 

forgalmi és 

közösségi 

adatok, 
foglalási 

adatok, 

járműkövetési 

adatok, 

felhasználói 

közlekedési 

igények, 

felhasználói / 
jármű számlák 

adatai, 

bejelentők 

adatai 

F3 

beavatkozási 

helyszínek 

adatai, 
viszonylat-

hálózat 

kialakítási 

elvek, 

infrastruktúra 

adatok 

forgalomirányító 

berendezések és 

programjaik 
adatai, menetrend 

és viszonylatok 

tervezési adatai, 

menetrendi és 

szolgáltatás 

tervezési adatok 

zavarelhárítási, 

pótlási és 
beavatkozási 

tervek / adatok, 

terelőútvonalak 

kijelölésének 

adatai 

díjképzési 
stratégiák 

adatai, 

hozzáférési 

feltételek 

- 

tervezett forgalmi 

módosítások adatai 
(viszonylathálózat, 

menetrend), 

forgalmi igény 

adatok 

menetrend változtatási 

adatok, járműbeosztás 
adatok, tervezett 

ellenőrzések, minőség 

ellenőrzési adatok, 

előnybiztosítási adatok 

tervezett 

terelőútvonalak, 
időszakos 

zavarelhárítási 

tervek / adatok 

(beavatkozások, 

pótlás) 

változó díjak 

adatai, 

kedvezmények, 
díjképzési 

stratégiai adatok, 

teljesítményadatok 

közszolgáltatási díj 

elszámolásához 

- 
forgalmi, menetrendi, 

útmeteorológiai adatok 

ellenőrzési, 

előnybiztosítási, 

jármű, 
kapacitás-

kihasználtsági, 

utasszám és 

minőség 

ellenőrzési 

adatok 

terelőútvonalak 
adatai, 

forgalom-

irányítási 

adatok 

dinamikus 

díj adatok 
- 

F4 

TGK 

közlekedésére 

vonatkozó 

infrastruktúra 

adatok 

TGK közlekedését 

szabályozó 
forgalomirányítási 

stratégiai adatok, 

jármű és útvonal 

adatok, útvonal-

engedélyezési 

adatok 

TGK 
közlekedési 

folyósok és 

létesítmények 

zavarkezelési 

eljárásai 

TGK 

közlekedési 

díjak, 
szállítási 

díjak, 

infrastruktúra 

használat 

feltételei, 

díjfizetési 

megoldások 

adatai 

- 

TGK közlekedési 

útvonalak tervezett 

forgalmi 

módosításai 

tervezett ellenőrzések 
és 

kapacitáscsökkentések 

adatai, útvonal-

engedélyek adatai, 

megrendelések adatai 

TGK 
közlekedési 

útvonalak 

zavarkezelési 

tervei / adatai 

(forgalomterelési 

adatok) 

időszakos TGK 

közlekedési díjak, 

bevételek 

felhasználói profil 
adatok a TGK 

közlekedés 

megszervezéséhez, 

jármű tulajdonosi 

és járművezetői 

adatok, 

TGK közlekedési 
útvonalak forgalmi 

adatai, kapacitás-

kihasználtság, e-

Freight forgalmi 

adatok 

ellenőrzési 
adatok, útvonal 

leközlekedési 

adatok, 

foglalások 

adatai, e-Freight 

adatok 

TGK 

közlekedést 
befolyásoló 

zavarelhárítási 

adatok 

(vészhívások, 

balesetek, 

terelések) 

dinamikus 

út-

használati 

díjak 

infrastruktúra 

használati 
díjak, 

foglalások, 

rakomány 

nyomkövetési 

adatok, 

járművezetői 

adatok 
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Fi 𝑫𝟏
𝒔  𝑫𝟐

𝒔  𝑫𝟑
𝒔  𝑫𝟒

𝒔  𝑫𝟓
𝒔  𝑫𝟏

𝒔𝒅 𝑫𝟐
𝒔𝒅 𝑫𝟑

𝒔𝒅 𝑫𝟒
𝒔𝒅 𝑫𝟓

𝒔𝒅 𝑫𝟏
𝒅 𝑫𝟐

𝒅 𝑫𝟑
𝒅 𝑫𝟒

𝒅 𝑫𝟓
𝒅 

F5 

díjköteles 
infrastruktúra 

elemek és 

szolgáltatások 

adatai 

telepített és fedélzeti 

díjgyűjtő berendezések 

adatai 

- 

díjképzési 

és díj 

adatok 

- 

díjköteles 

infrastruktúra 
elemek és 

szolgáltatások 

tervezett 

díjváltozási 

adatai 

tervezett ellenőrzések 

adatai, TMK adatok, 

szolgáltatás adatok 

zavareseményhez 

kapcsolódó 

díjváltozási tervek 

díjváltozási 

adatok, 
változó díjak 

adatai, 

elszámolási 

adatok 

felhasználói 
profilok adatai, 

számlázási 

adatok 

forgalmi és 
kapacitás-

kihasználtsági 

adatok 

díjfizetés 

ellenőrzési, 
nyomkövetési, 

foglalási, utasszám 

és forgalmi igény 

adatok 

díjváltozási adatok 

zavareseményhez 

kapcsolódóan 

dinamikus 

díjak adati, 
egyenlegről 

levont 

tételek 

adatai 

infrastruktúra 

használati adatok, 

egyenlegek 

F6 

infrastruktúra 

elemek 

biztonsági 

adatai 

- 

felülvizsgálati és 

beavatkozási 

módszertan 

adatok 

- - - 

tervezett 

közlekedésbiztonsági 

intézkedések adatai, 

jármű adatok, 

statisztikai adatok 

veszélyesemény 

megjelenésekor 

tanúsítandó 

magatartás 

. 
járművezetői 

profilok adatai 

forgalmi és 

útmeteorológiai 

adatok, in-door 

navigációs adatok 

segélyhívások, 

I2V és V2V 
kommunikációs 

adatok, jármű 

pozíció és 

menetdinamikai 

adatok, 

beavatkozási 

adatok 

vészhelyzeti 

adatok, biztonsági 

üzenetek, 

zavarelhárítási 

adatok 

- 

felhasználói 
(vezetési idők) és 

jármű (pozíciók, 

státuszok, 

menetdinamikai 

jellemzők) profil 

adatok 

F7 
infrastruktúra 

adatok 

jármű és berendezés 

adatok, 

kapacitáskihasználtság 

számítási adatok 

berendezések 

meghibásodására 

vonatkozó 

szcenáriók adatai 

- - 

kapacitást 

befolyásoló 

tervezett 

forgalmi 

módosítások 

adatai 

kapacitáskihasználtság 

adatok 
- - 

járművezetői 

profilok adatai, 

jármű 

menetdinamikai 

adatok 

forgalmi, 

kihasználtsági és 

irányítási adatok 

jármű és 

infrastruktúra 

státusz adatok, 

előnybiztosítási 

adatok, konvoj 

adatok 

vészhelyzeti 

adatok 
- 

felhasználói 

(vezetési idők) és 

jármű (pozíciók, 

státuszok, 

menetdinamikai 

jellemzők) profil 

adatok 

F8 

részletes 

infrastruktúra 
és hálózati 

adatok 

mobil és inmobil 
tájékoztató 

berendezések adatai 

- 

használati 

feltételek, 
díjszabási, 

díjfizetési 

adatok 

- 

tervezett 

forgalmi 
módosítások 

adatai 

tervezett menetrend-
változás és ellenőrzés 

adatok, járműadatok 

- - 
felhasználói és 

jármű profil 

adatok 

forgalmi, 

útmeteorológiai, 
forgalomirányítási 

adatok, navigációs 

adatok 

ellenőrzések 

adatai, szolgáltatás 
adatok, 

előnybiztosítási 

adatok 

forgalmi 
beavatkozások 

adatai 

díj adatok 

felhasználói és 

jármű profil 
adatok, forgalmi 

és utas igények 

 

Jelmagyarázat:  Fn – Funkciók (részletek a 2.2-es táblázatban) 

  𝑫𝒏
𝒊  – Adatcsoportok (részletek a 2.3-as táblázatban) 
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6-os függelék: Kezelt információk csoportosítása szervezetenként és adatcsoportonként 

 

Oi 𝑫𝟏
𝒔  𝑫𝟐

𝒔  𝑫𝟑
𝒔  𝑫𝟒

𝒔  𝑫𝟓
𝒔  𝑫𝟏

𝒔𝒅 𝑫𝟐
𝒔𝒅 𝑫𝟑

𝒔𝒅 𝑫𝟒
𝒔𝒅 𝑫𝟓

𝒔𝒅 𝑫𝟏
𝒅 𝑫𝟐

𝒅 𝑫𝟑
𝒅 𝑫𝟒

𝒅 𝑫𝟓
𝒅 

O1 

infrastruktúra 

adatok (hálózat, 

úttartozék, 

folyosók) 

berendezés adatok, 

forgalomirányítási 

stratégiák, 

eljárások 

zavar-

elhárítási 

tervek adatai 

közlekedési 

feltételek, 

díjak, díj-

meghatározási 
adatok 

- 

tervezett 

forgalmi 

módosítások 

adatai 

tervezett ellenőrzések 

adatai, fenntartás 

menedzsment adatok, 

forgalomirányítási 
adatok 

időszakos 

zavar-elhárítási 

tervek adatai 

változó díjak 

adatai, 

kedvezmé-

nyek 

felhasználói 

profilok adatai 

(jármű, 

járművezető 
adatok) 

forgalmi, 

útmeteorológiai, 

forgalmi igény 

adatok 

segélyhívások, 

előnybiztosítási 

adatok, berendezés és 

jármű állapot adatok, 
leközlekedési adatok 

forgalmi 

beavatkozások 

és irányítási 

adatok, 

vészhelyzeti 
adatok 

dinamikus (út- 

és behajtási) 

díjak adatai 

felhasználói 

forgalmi és 

közösségi 

adatok, 

infrastruktúra 
használati 

adatok 

O2 

parkoló-

létesítmények és 

parkolóhelyek 

adatai 

berendezés adatok, 

parkolásirányítási 

stratégiák, 

eljárások 

zavar-

elhárítási 

tervek 

használati 

feltételek, 

díjszabás, 

díjfizetés 

adatok 

- 

tervezett 

forgalmi 

módosítások 

adatai 

időszakos irányítási 

stratégiák, tervezett 

kapacitás-

csökkenések adatai, 

TMK adatok 

időszakos 

zavar-elhárítási 

tervek adatai 

változó díjak 

adatai, 

kedvezmé-

nyek 

felhasználói 

profilok adatai 

(preferenciák) 

kapacitás-

kihasználtsági és 

in-door 

navigációs 

adatok 

foglalások, 

ellenőrzések, 

díjfizetések, I2V 

kommunikációs 

adatok 

forgalmi 

beavatkozások 

és irányítási 

adatok, 

vészhelyzeti 

adatok 

dinamikus 

díjak és díj-

meghatározási 

adatok 

foglalások és 

parkolóhely-

használati 

adatok 

O3 

útvonal és 

infrastruktúra 

adatok 

jármű, berendezés, 
irányítás és 

engedélyezési 

adatok 

zavar-

elhárítási 

tervek 

szállítási díjak 

adatai 
- 

szállítási 
útvonalak és 

útvonal 

módosítási 

adatok 

jármű és 
útvonalengedély 

adatok, 

megrendelések, jármű 

számla adatok 

időszakos 

zavar-elhárítási 

tervek adatai 

szállítási díjak 

adatai 

kapcsolattartási 

adatok, profil 

adatok 

forgalmi és e-

Freight forgalmi 

adatok 

jármű, berendezés 

státusz adatok, e-

Freight állapot adatok 

vészhelyzeti 
adatok, 

beavatkozás 

adatok 

szállítási díjak 

adatai 

jármű és 
járművezetői 

adatok, 

nyomkövetési 

adatok 

O4 
infrastruktúra és 

viszonylathálózati 

adatok 

menetrendi, jármű 
és mobil / inmobil 

berendezés adatok 

zavar-
elhárítási 

tervek (pótlás, 

járat kiesés) 

viteldíjak, 

használati 
feltételek, 

díjképzési 

adatok 

- 

tervezett 

hálózati 
változtatások, 

karbantartás 

adatai 

tervezett menetrendi 

változtatások, jármű 

beosztás adatok, 
forgalomirányítási 

tervek, tervezett 

ellenőrzések adatai, 

utasszám adatok 

időszakos 

zavar-elhárítási 
tervek adatai 

(pótlás, 

beavatkozás 

adatok) 

kedvezmé-

nyek, 

dinamikus 
díjképzés 

stratégia 

adatok, viteldíj 

változási 

adatok 

járművezetői és 
felhasználói 

profil adatok 

forgalmi és 
forgalmi igény 

adatok 

jármű állapot, 

menetrendi, 
előnybiztosítási, 

ellenőrzési, utasszám, 

kommunikációs és 

szolgáltatási adatok 

forgalmi 

beavatkozások 
és irányítási 

adatok, 

vészhelyzeti 

adatok 

dinamikus 

díjak adatai, és 
levont 

díjtételek 

adatai 

járművezetői és 

felhasználói 

profil adatok 

(egyenlegek, 
használati 

adatok, 

tájékoztatási és 

forgalmi 

igények) 

O5 
hálózati és 

létesítményi 
adatok 

mobil és inmobil 

berendezések 
adatai 

zavar-

elhárítási és 
mentési tervek 

- 

hatósági 

nyilván-
tartási adatok 

tervezett 

forgalmi 

módosítások 
és események 

adatai 

tervezett 

ellenőrzések, 
útvonalengedélyek 

adatai 

zavarelhárítási 

és mentési 
tervek 

- 

jármű, 

járművezetői, 
üzembentartói 

adatok 

forgalmi adatok 

ellenőrzési, 

vészhívás/bejelentés, 

leközlekedési, 

előnybiztosítási, I2V 
és V2V 

kommunikációs 

adatok 

forgalmi 

beavatkozások 
adatai 

- 

bejelentők és 

vészhívók 
adatai, vezetési 

idő adatok 

O6 
infrastruktúra és 

nyilvántartási 

adatok 

rendeletek, 

törvények, 

szabályozások 

adatai, hozzáférési 
adatok 

zavar-

elhárítási 

tervek, 

útmutatók, 

szabványok, 
felülvizsgálati 

módszertanok 

díjképzési, 

díjfizetési 

adatok 

hatósági 

nyilvántartási 

adatok 

forgalmi 

igény és 

infrastruktúra 

fejlesztési 
adatok 

forgalomszámlálási, 

szolgáltatás 

fejlesztési, belső 

ellenőrzési, minőség 
ellenőrzési adatok 

- 

teljesítmény 

adatok 

szolgáltatók-

kal való 
elszámoláshoz 

- 

közösségi 

közlekedési 

forgalmi adatok 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos 

igénybevételi, 

díjszabási és 

elszámolási adatok; 
minőség ellenőrzési 

adatok 

- - - 

 
Jelmagyarázat:  On – Szervezettípusok (részletek a 2.1-es táblázatban) 

 𝑫𝒏
𝒊  – Adatcsoportok (részletek a 2.3-as táblázatban)
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7-es függelék: Információkapcsolati mátrix 
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8-as függelék: Közútkezelőnél a forgalmi menedzsment során keletkező adatok felhasználása egy áruszállítást végző 

flottaüzemeltető vállalat esetén (példa) 
 

Továbbított 

adatcsoport 

Adattartalom 

(adatelem) 
Adatátvitel gyakorisága 

Továbbítás célja, az adatok további felhasználási területei (adatfelhasználó szervezeti egység: művelet) 

F2 F4 F5 F6 F7 F8 

 4
𝑠 

dinamikus díjak 
meghatározásának alap adatai 

(díjakat meghatározó tényezők 

és a díjhatárokhoz kapcsolódó 
határértékek) 

eseményorientált:  
változás esetén 

útvonalválasztás 
(FO: diszpozíciókészítés) 

szállítási és úthasználati 

díjak meghatározása, 
forgalomszervezés és 

útvonalak meghatározása 

(FO: diszpozíciókészítés; 
KERO, ÜSZO: árajánlat 

készítése) 

díjfizetés 

(KONTO: 

költségtervezés) 

- - 

szükséges információk 

rendelkezésre állása, ügyintézés 
és közlekedéstervezés 

megkönnyítése 

(FO: diszpozíciókészítés; KERO, 
ÜSZO: árajánlat készítése; 

KONTO: költségtervezés) 

 1
𝑠𝑑 

tervezett forgalmi módosítások 

(útszakaszok, időpontok, 
korlátozások) 

eseményorientáltan: 

adatok keletkezése vagy 
módosulásakor 

útvonalválasztás 

(FO: diszpozíciókészítés) 

útvonal meghatározás, 

forgalomszervezés, 

járattervezés 

(FO: diszpozíciókészítés) 

- - - 

beavatkozás előkészítése, 

hatékonyabb diszpécseri 

munkavégzés 

(FO: diszpozíciókészítés) 

 2
𝑠𝑑 

tervezett forgalmi ellenőrzések 
(helyszínek, időpontok és az 

ellenőrzések tárgya –sebesség, 

rakomány, vezetési idő, stb.) 

eseményorientáltan: 

adatok keletkezése vagy 
módosulásakor 

útvonalválasztás (FO: 

diszpozíciókészítés; 
JV: járművezetés) 

forgalomszervezés 

(FO: diszpozíciókészítés) 
- - - 

járművezetők felkészítése, 
munkakörülmények javítása 

(FO: diszpozíciókészítés, 

járművezetői tájékoztatás) 

 4
𝑠𝑑 

változó díjtételek, 

kedvezmények adatai 
(időpont és szakasz adatok, 

valamint díjak) 

eseményorientáltan:  

adatok keletkezése vagy 

módosulásakor 

útvonalválasztás (FO: 
diszpozíciókészítés) 

forgalomszervezés 
(FO: diszpozíciókészítés) 

díjfizetés, 
járműszámlák kezelése 

(PO: 

költségelszámolás és 
költségtervezés) 

- - 

járműközlekedés előkészítéséhez 

kapcsolódó munkák 

hatékonyságának növelése 
(FO: diszpozíciókészítés; PO: 

költségelszámolás és 

költségtervezés) 

 1
𝑑 

forgalmi és útmeteorológiai 

adatok 

(forgalomnagyság, 

burkolatállapot, időjárási 
adatok, stb.) 

időalapú: ~15 percenként + 

eseményorientált ha a 

változók megkívánják (pl. 

útburkolat hőmérséklete 0 
°C alá süllyed) 

leközlekedtetés, forgalmi 

beavatkozások (FO: 
járműirányítás; 

JV: útvonal módosítás) 

ad hoc járattervezés, 

forgalmi tervtől való eltérés 

tervezése 

(FO: járműirányítás; 
JV: útvonal módosítás) 

- 

forgalombiztonság 

(FO: járműirányítás; 
JV: vezetési biztonság 

növelése) 

optimális 

járművezetési mód 

meghatározása 

(JV: járművezetés, 
járműirányítás) 

forgalmi hatások okozta 

stresszhatás csökkentése 

(JV: járművezetés) 

 3
𝑑 

forgalmi zavarelhárítási és 

beavatkozási adatok 
(zavarhelyszínen alkalmazott 

korlátozások) 

eseményorientált: 
 változás esetén 

leközlekedtetés 

(FO: járműirányítás; 

JV: útvonal módosítás) 

forgalmi tervtől való eltérés 

tervezése 
(FO: járműirányítás; 

JV: útvonal módosítás) 

- 

forgalombiztonság 

(FO: járműirányítás; 
JV: vezetési biztonság 

növelése) 

- 

forgalmi hatások okozta 

stresszhatás csökkentése 

(JV: járművezetés) 

 4
𝑑 

dinamikus díjak adatai  

(aktuális út- és behajtási díjak) 

eseményorientált: 

változás esetén 

leközlekedtetés 
(FO: járműirányítás; 

JV: útvonal módosítás) 

forgalmi tervtől való eltérés 

tervezése 

(FO: járműirányítás; 
JV: útvonal módosítás) 

díjfizetés 

(FO: ellenőrzés; 
JV: díjfizetés 

pénzügyi osztály: 
költség-elszámolás) 

- - 
információk rendelkezésre állása 
(FO: járműirányítás, ellenőrzés; 

JV: útvonal módosítás) 

 5
𝑑 

közösségi forgalmi adatok 
(FCD adatok, járművezetői 

bejelentések, stb.) 

időalapú:  

néhány percenként 

leközlekedtetés 
(FO: járműirányítás; 

JV: útvonal módosítás) 

forgalmi tervtől való eltérés 

tervezése 

(FO: járműirányítás; 
JV: útvonal módosítás) 

- - - 

forgalmi hatások okozta 

stresszhatás csökkentése 

(JV: járművezetés, útvonal 
módosítás) 

 

FO: forgalmi osztály 

JV: járművezető 
PO: pénzügyi osztály 

KONTO: kontrolling osztály 

KERO: kereskedelmi osztály 

Jelmagyarázat:  On – Szervezettípusok (részletek a 2.1-es táblázatban) 

  Fn – Funkciók (részletek a 2.2-es táblázatban) 

   𝑫𝒏
𝒊  – Adatcsoport (részletek a 2.3-as táblázatban) 
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9-es függelék: Nehéz tehergépjárművek előzési tilalmával kapcsolatos 

kérdőív 
A járművezetőknek feltett kérdések: 

1. Milyen gyakran használja a magyarországi autópálya-hálózatot? 

 Naponta  Hetente  Havonta  Egyéb:  

2. Jellemzően a hét mely napjain használja a magyar autópálya-szakaszokat? 

 Hétköznaponként  Hétvégén  Hétköznap és hétvégén is ugyan annyit 

3. Munkája során havonta kb. hány napot tölt külföldi (nyugat-európai) autópályákon? 
Amennyiben munkája során csak Magyarországon dolgozik, akkor a kérdéssorban a külföldi tapasztalatokra vonatkozó kérdéseket 

kérjük hagyja üresen, és ne válaszolja meg a kérdéseket! A rendszer ilyen esetben tovább fogja engedni! 

 20-30 napot 1 hónapban 

 10-20 napot 1 hónapban 

 Havonta 5-10 napot 

 Havonta 1-5 napot 

 Soha, csak Magyarországon dolgozom. 

4. Jellemzően a hét mely napjain használja a külföldi (nyugat-európai) autópálya-szakaszokat? 
Ha külföldön nem szokott rendszeresen vezetni, akkor kérjük hagyja üresen 

 Hétköznaponként  Hétvégén  Hétköznap és hétvégén is ugyan annyit

5. Mennyire tartja indokoltnak a magyarországi előzési tilalom bevezetését 
 (válaszában gondoljon a személygépjárművek haladásának biztosítására, a közlekedésbiztonsági kérdésekre)? 

 Indokoltnak tartom és maximálisan támogatom 

 Indokoltnak tartom, de nehezíti a munkakörülményeimet 

 Csak bizonyos időszakokban, bizonyos autópálya szakaszokon tartom indokoltnak, ahol a 

forgalomnagyság jelentős 

 Nem tartom indokoltnak sehol, semmikor 

6. Mennyire tartja hatékonynak a jelenlegi szabályozást (javultak-e a forgalmi körülmények)? 

 Hatékonynak tartom, a szabályozásnak inkább pozitív hatásai vannak 

 A szabályozás hatására a pozitív és negatív hatások egyensúlyban vannak 

 Nem tartom hatékonynak, mert több a negatívum 

7. A szabályozással kapcsolatosan milyen pozitív hatásokat tud említeni? (Válasza során többet is 

megjelölhet!) 

 Növekszik a személygépjárművek haladási sebessége 

 Könnyebben tudnak haladni 

 Csökken a baleseti kockázat 

 Nem tudom 

 Egyéb:  

8. A szabályozással kapcsolatosan milyen negatív hatásokat tud említeni? (Válasza során többet is 

megjelölhet!) 

 Csökken a tehergépjárművek haladási 

sebessége és növekszik az áruszállítás 

időszükséglete 

 Növekszik a járművezetőket érő stressz 

 Növekvő baleseti kockázat 

 Jelentősen romló munkafeltételek 

 Jelentős extra pszichikai terhelés 

 A szállítás árfelhajtó hatását okozza 

 Nem tudom 

 Egyéb:  

9. A szabályozás életbe léptetetése óta saját meglátása szerint mennyivel csökkent az előzések száma? (%-

ban kifejezve, összevetve a mostani és a tavalyi év azonos időszakát) 
Amennyiben nem tudja, akkor kérjük hagyja üresen, vagy írja oda, hogy nem tudja 

10. Az előzési tilalomnál (külföldi - nyugat-európai - tapasztalataira támaszkodva) az állandó jellegű 

(statikus) vagy a forgalmi körülményekhez igazodó (dinamikus) szabályozást részesíti előnyben? 
Ha külföldön nem szokott rendszeresen vezetni, akkor kérjük hagyja üresen! 

 Állandó jellegűt 

 Dinamikust 

 Egyiket sem 

 Nem tudom 



 

123 

11. Tapasztalta-e már, hogy az előzési tilalom miatt egy indokolatlanul lassan haladó jármű hosszabb 

időszakon keresztül feltartotta? 

 Igen, rendszeresen előfordul 

 Igen, esetenként előfordul 

 Nem, még sohasem tapasztaltam 

12. Szokott-e Ön előzni a tiltott időszakban? 

 Igen, rendszeresen 

 Igen, de csak ha hosszabb időn keresztül feltartanak, és tudom, hogy nem is lesz lehetőség előzésre 

hosszú kilométereken keresztül (pl. mivel az autópályán 3 sávos szakasz nem fog következni) 

 Igen, már előfordult, de próbálom betartani az előzési tilalmat 

 Nem, soha. 

13. Ha szokott előzni, akkor mi ennek az oka? Válasza során többet is megjelölhet! 

 A késés nem megengedhető, és az ebből eredő költségnövekedés jelentősebb a bírságnál 

 Türelmetlenség 

 Sietség 

 Fizikálisan rossz érzés egy lassabban haladó jármű mögött haladni 

 Egyéb:  

14. Tapasztalatai alapján, a hazai autópályákon általában milyen nemzetiségű járművekkel előznek a 

tiltott időszakban? 

 Leginkább külföldi járművek 

 A magyar és a külföldi járművek azonos 

arányban 

 Leginkább magyar járművek 

 Nem tudom 

15. Külföldi járművek esetén milyen nemzetiségű? Kérjük írja le! 

 

16. Tapasztalatai alapján a külföldi (nyugat-európai) autópályákon mennyire tartják be a szabályozást? 

 Ha külföldön nem szokott rendszeresen vezetni, akkor kérjük hagyja üresen! 

 Maximálisan betartják (95% fölötti az elfogadottság) 

 A többség betartja 

 A járművezetők kb. fele tartja be 

 Nagyon kevesen tartják be 

17. Okoz-e pszichés vagy másmilyen többletterhelést az előzési tilalom alkalmazása? Ha igen, miben 

nyilvánul meg? 

18. Előfordult-e már, hogy az előzési tilalom miatti fokozott koncentráció, monotonitás negatív élettani 

hatásokat eredményezett? (Válasza során többet is megjelölhet!) 

 Hamarabb jelentkező fáradtság 

 Koncentrációvesztés 

 Látótér beszűkülése 

 Fejfájás 

 Szédülés 

 Nem, soha nem fordult ilyen elő. 

 Egyéb:  

19. Érte már valamilyen hátrány az előzési tilalomnak felróhatóan? (pl.: nem érkezett meg időben a 

szállított áru a megadott helyre; késése miatt elmarasztalták, stb.)? 

20. Az előzési tilalom milyen egyéb, negatív hatásait tudná felsorolni? 

21. Az előzési tilalom milyen egyéb, pozitív hatásait tudná felsorolni? 

22. Saját tapasztalatai alapján a rendőrség mennyire ellenőrzi a tilalom hatálya alatt az előzést végrehajtó 

járművezetőket Magyarországon? 

 Igen nagy rendszerességgel 

 Megfelelő rendszerességgel 

 Nem megfelelő rendszerességgel, több 

ellenőrzésre lenne szükség 

 Soha nem ellenőrzik 

 Nem tudom 

 Egyéb:  
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23. Saját tapasztalatai alapján a hatóság mennyire ellenőrzi a tilalom hatálya alatt az előzést végrehajtó 

járművezetőket külföldön (nyugat-európai országokban) ? 
Ha külföldön nem szokott rendszeresen vezetni, akkor kérjük hagyja üresen! 

 Igen nagy rendszerességgel 

 Megfelelő rendszerességgel 

 Nem megfelelő rendszerességgel, több 

ellenőrzésre lenne szükség 

 Soha nem ellenőrzik 

 Nem tudom 

 Egyéb:  

24. Visszatartja-e Önt a lehetséges büntetés az előzési tilalomtól? 

 Csak és kizárólag a büntetés tart vissza 

 Nem a büntetés tart vissza 

 Ha súlyosabb lenne a büntetés, akkor 

visszatartana 

 Nem tart vissza 

25. Ön elfogadna-e olyan szabályozást Magyarországon, ahol az előzési tilalom elrendelése és feloldása a 

valós forgalmi és/vagy időjárási körülményekhez igazodna? 

 Igen, indokoltabb lenne egy ilyen, korszerűbb szabályozás 

 A jelenlegi rendszer is megfelelő 

 Nem tudom 

26. Amennyiben a dinamikus szabályozás (valós forgalmi és/vagy időjárási körülményekhez igazodó 

szabályozás) megvalósulna, akkor milyen módszert találna a leginkább alkalmasnak az adott szakaszon való 

előzési tilalom jelzésére? 

 500-1000 méterenként megismételt jelzésképek (ki- és bekapcsolható táblák) 

 Le- és felhajtónként 1-1 ki- és bekapcsolható tábla, mely a következő szakaszra vonatkozó tilalmat 

jelölné, a távolság feltűntetésével 

 Járműfedélzeti eszköz, mely figyelmeztetne az aktuális szabályozásra 

 Nem tudom 

 Egyéb: 

27. Ön szerint a szabályozásban előírt minimális követési távolság betartására szükség van? 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom 

28. Ön szerint a hazai forgalmi körülmények között be lehet-e tartani a 70 méteres minimális követési 

távolságot? 

 Igen, szinte mindig be lehet tartani 

 Igen, de nehezen 

 Nem, az esetek döntő többségében nem 

lehet betartani 

 Soha sem lehet betartani 

 Nem tudom 

29. Saját bevallása alapján Ön betartja a minimális követési távolságot? 

 Igen, mindig betartom 

 Általában betartom 

 Az esetek többségében nem tartom be 

 Sohasem tartom be 

30. Amennyiben nem, akkor ennek mi az oka? 

31. Külföldi (nyugat-európai) tapasztalatai alapján, külföldön a járművezetők betartják a minimális 

követési távolságot? 
Ha külföldön nem szokott rendszeresen vezetni, akkor kérjük hagyja üresen! 

 Igen, szinte mindig 

 Általában igen 

 Az esetek döntő többségében nem 

 Soha sem szokták betartani 

 Nem tudom 

32. Milyen hasznos külföldi tapasztalati vannak, melyeket a magyarországi gyakorlatban is szívesen látna? 

33. További vélemények: 


