
 
 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR  

KÖZLEKEDÉSÜZEMI ÉS KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK  
  

 

 

 

  

 

  

  

  

A közúti közlekedés integrált 

információrendszerének modellezése, 

 a működési jellemzők befolyásolása  

 

 

című PhD értekezés tézisei  

  

 

 

 

 

 

Készítette:  

Sándor Zsolt 

okleveles közlekedésmérnök  

 

 

 

  

  

Témavezető:  

Dr. Csiszár Csaba  

PhD, egyetemi docens 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015



Sándor Zsolt, 2015  PhD. tézisek 

- 1 - 

1. A kutatási téma aktualitása 

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. 

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).  

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 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 integráció szerepe 

felértékelődik, így interoperábilis (határokon átívelő) megoldások kiépítése szükséges. 

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, hogy az önálló fejlesztések helyett célszerűbb a rendszerek 

összekapcsolásával kialakítani az adatbázisokat, így biztosítva a teljes közlekedési rendszert átfogó 

közlekedésmenedzsment. A rendszerkialakítás lehetővé teszi a telepítési és üzemeltetési költségek 

csökkentését is. Boltze et al. (2005), Hasberg (2001), Allekotte et al. (2003), Sandrock and Riegelhuth 

(2014), Monigl (2001). 

Az ITS alkalmazásokkal három „oldalon” befolyásolhatók a közlekedési jellemzők – napjainkban 

már egyre inkább a személyre szabott módon:  

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

valósul meg a tájékoztatás és döntésbefolyásolás által), 
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 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 Directive (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. 

 

2. Kutatási célkitűzések 

A kutatási téma definiálásakor az integráció irányába mutató, az üzemi és felhasználói 

hatékonyságnövelést megvalósító fejlesztések megalapozását tűztem ki célul (erőforrások racionális 

és a mindenkori aktuális közlekedési igényekhez illeszkedő felhasználását). 

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. 

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 

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

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 egy szolgáltatás mely szervezet, mely funkciójához kapcsolódóan érhető 

el. 

3. 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 (4-6. 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) modellezését 

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

                                                 
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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A következő kutatási módszereket alkalmaztam: 

 adatmodell készítés, 

 halmazelméleti megközelítés, 

csoportképzés, 

 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-es ábra). Az ábrán csak azokat a szervezési formákat tüntettem fel, ahol járművel történő 

helyváltoztatás valósul meg. 

 
1-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). 

Mozgási 
folyamat

Közlekedési 
forma és 

eszköz

Szervezési 
forma

Szállítás 
tárgya

4. tézis

Közúti 
közlekedés

Áru

Közösségi 
(szervezett)

Személy

Fuvarozó / 
szállítmányozó

által szervezett

Motorizált
(tehergép-

jármű)

Egyéni (nem 
szervezett)

Nem 
motorizált

(kerékpár, stb)

Motorizált
(személy-
gépjármű)

Motorizált
(autóbusz)

I.

II.

III.

IV.

Tervezett 
megállás –
Parkolás 
(kötelező 
pihenő)

Tervezett 
megállás –
Parkolás

(járműtárolás)

Haladás

Nem tervezett  
megállás –

Forgalmi okból 
történő 

megállás

Tervezett 
megállás –

Megállóhelyi 
tartózkodás
(utascsere)

Álló 
forgalom

Mozgó 
forgalom

Álló 
forgalom

Mozgó 
forgalom

Mozgó 
forgalom

Mozgó 
forgalom

Álló 
forgalom

Álló 
forgalom

Mozgási 
folyamat

célja
V.

2. tézis 3. tézis

1. tézis közlekedési 
alapkutatás,
információrendszeri 
modell

közlekedési alkalmazott kutatási területek
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4. Rövid irodalmi áttekintés 

A közlekedés informatika fejlődésével 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 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. 

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). 

Az okostelefonok elterjedésével az adatgyűjtési lehetőségek térbeli és tartalmi vonatkozásban is 

kibővültek. A hagyományos útmenti / 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). 

Az integrált rendszerek fizikai kialakításával és a rendszeren belül 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. 

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

egymással kapcsolatban álló „műhelyben” születtek eredmények. A közlekedésinformatika 

kutatásának és oktatásának tanszéki történetét Csiszár és Westsik (2014) foglalta össze. 

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 

http://www.utvonalterv.hu/
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megközelítés képzi a tématerülethez kapcsolódó tantárgyak alapját. Szintén hozzá köthető az ITS 

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

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. 

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.  

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 

alapadatok átvitelét. A rendszer közös felületen biztosítja az alágazati hálózatok összekapcsolt 

topológiájú nyilvántartását. 

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. 
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5. Új tudományos eredmények 

1. Tézis (2. és 3. fejezet) 

Az információs és információrendszer összetevőinek felhasználásával kialakítottam a közúti 

közlekedés információs rendszerének és információrendszerének modelljét. 

1/A Tézis (2. fejezet) 

Kidolgoztam a közúti közlekedés integrált információrendszerének szerkezeti modelljét 

(információszerkezeti modell).  

A modellezés eredménye az információszerkezeti mátrix (1. 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. Elemeztem a szervezettípusok funkcióit feladatkörük alapján. 

3. Azonosítottam a kezelt információkat, majd a rész adatcsoportokat hozzárendeltem a 

szervezettípusokhoz és az általuk ellátott funkciókhoz. 

1. 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  

𝐷1
𝑠: statikus hálózati, létesítményi és forgalmi adatok 

𝐷5
𝑠: statikus felhasználói adatok (a példában szereplő 

szervezettípus az adott funkcióhoz kapcsolódóan nem 

kezel adatot) 

𝐷1
𝑠𝑑: féldinamikus hálózati, létesítményi és forgalmi 

adatok 

𝐷5
𝑠𝑑: féldinamikus felhasználói adatok 

𝐷1
𝑑 : dinamikus hálózati, létesítményi és forgalmi 

adatok 

𝐷5
𝑑 : dinamikus felhasználói adatok 

A szerkezeti modell felhasználásával, meghatároztam az integrált információrendszer felbontási 

mélység fokozási módszerét, melyet minden összetevőre kiterjesztettem. 

A modell alapján a szervezetek információinak elemzéséhez alkalmazható módszerre tettem 

javaslatot. 

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).  

A modellezés eredménye az információkapcsolati mátrix (2. 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 kiterjedtség) és 

vertikális (modell részletezettsége) irányban is.  

A modellt a következő lépésekben építettem fel: 

1. azonosítottam az egymással kapcsolatban álló szervezettípusokat, 

2. feltártam a szervezettípusok és funkcióik közötti összefüggéseket, 

3. azonosítottam a kapcsolatokban áramló adatcsoportokat. 

Az információkapcsolati modell alapján 

feltártam a kapcsolatokat „megtestesítő” 

adatcsoportokat. Az információáramlási mátrix 

értelmezését a 2. ábra szemlélteti: 

 HOVÁ? 

(szervezettípus és funkció) 

HONNAN? 

(szervezettípus és funkció) 

MIT? 

(adatcsoport) 

2. ábra: Információáramlási mátrix értelmezése 

Minden OiFi – OjFj párhoz egy mini mátrix 

kapcsolódik (3. ábra), mely a továbbított 

adatcsoportokat tartalmazza. Amennyiben egy 

adatcsoport továbbításra kerül, úgy a mini 

mátrixban az adatcsoport helyén egy „X” 

karakter szerepel. 

𝐷1
𝑠 

𝐷1
𝑠 
𝐷1
𝑠𝑑  𝐷1

𝑑  

𝐷2
𝑠 𝐷2

𝑠𝑑  𝐷2
𝑑  

𝐷3
𝑠 𝐷3

𝑠𝑑  𝐷3
𝑑  

𝐷4
𝑠 𝐷4

𝑠𝑑  𝐷4
𝑑  

𝐷5
𝑠 𝐷5

𝑠𝑑  𝐷5
𝑑  

3. ábra: Adatcsoportok jelölése a mini mátrixban 

2. táblázat: Információáramlási 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 𝐷1
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, feltártam a jellemzőiket és meghatároztam a parkolási 

helyszín kiválasztását befolyásoló szempontokat. 

 Kidolgoztam az integrált parkolás-irányító információs rendszer vázszerkezeti és 

működési modelljét, a helyváltoztatási folyamatokhoz illesztve, az információkezelési 

műveletek figyelembe vételével. 

 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 órák és az érintett gyorsforgalmi útszakaszok 

hossza csökken (jelenlegi korlátozás által érintett időszak: 6-22 óráig) (4. ábra). 
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4. ábra: Dinamikus előzési tilalom alkalmazása a korlátozás által érintett időszak megjelölésével  

Tézishez kapcsolódó publikációk:  

 Sándor (2014b) 

 Sándor and Nagy (2012a), 

 Sándor és Nagy (2011a), 

 Sándor és Nagy (2011d). 

 

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.  

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 tényezők: a megállóhely 

utasforgalma, az időszak, az időjárás és a jármű padlómagassága. 
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 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). 

 

6. 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 3. táblázatban 

összefoglaltam az egyes eredmények különböző területeken való hasznosíthatósági lehetőségeit. 

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 

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. 
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3. 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 

és
 g

y
ak

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. 

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 
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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 

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. 
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 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 

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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