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1. A tudományos kutatási feladatok meghatározása 

 

1.1. Előzmények és a téma lehatárolása 

A közlekedéstudományi PhD értekezésemben (2002) a személyszállítási információs rendszerek 

integrációját megalapozó összefüggéseket tártam fel. A közlekedés informatikai fejlesztésének 

potenciálja már akkoriban is jelentős volt, ami azóta egyre inkább fokozódott. A közlekedési 

rendszerekben rendkívül jelentős változások indultak el, amit elsősorban a folyamatosan fejlődő 

információ- és járműtechnológia indukál. A kihívást az jelenti, hogy az információkat hogyan használjuk 

fel a gyorsan változó mobilitási igényekhez alkalmazkodó közlekedési rendszereknél és folyamatoknál a 

kitűzött célok elérése érdekében. A közlekedési információk sokrétű felhasználását és megosztását 

(közös adatbázisok létrehozását) az Európai Unió is célul tűzte ki. A megfelelő adatok hiányában ugyanis 

gyakran csak kevésbé megalapozott döntések hozhatók. 

A közlekedés átalakulása jól jellemezhető a következő kifejezésekkel: automatizáció, integráció, 

helyváltoztatási láncok, okos rendszerek és óriási adatbázisok (big data). A közlekedés egyre 

szabályozottabbá válik és az utazók egyre tudatosabban viselkednek. A jövő közlekedésével szemben 

követelmény lesz az egyszerű kezelhetőség és hozzáférhetőség, ezért a rendszer egészét úgy kell 

kiépíteni, hogy viszonylag könnyen tudjon alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz és igényekhez. Az 

átalakulás egy meghatározó eleme, hogy a járműtulajdonlásról áthelyeződik a hangsúly az információs 

szolgáltatásba „beágyazott” magas színvonalú, személyreszabott, automatizált mobilitási szolgáltatásra 

(Mobility as a Service) (Kamargianni et al. 2016). Teret nyernek a megosztáson alapuló új mobilitási 

formák, amelyek a jármű és férőhely kihasználtságot fokozzák (pl. autómegosztás: car-sharing, 

személyfuvarbörze: ride-sharing). Az autonóm (vezető nélküli) járművek megjelenésével ez a tendencia 

erősödik; a mobilitási rendszer és szokások jelentős átalakulása várható. Egyúttal terjednek a környezetet 

lokálisan nem károsító (pl. elektromos) meghajtások is a közlekedés dekarbonizációjának elősegítése 

érdekében. Azonban megfigyelhető az is, hogy a gyors technológiai fejlődéssel a tudásbázis bővítése 

csak mérsékelten képes lépést tartani. Ennek következtében a tudományos kutatás, az eredmények 

gyakorlati adaptálása, valamint a társadalmasítás még nagyobb jelentőségű, mint korábban. Ezekre a 

kihívásokra a tudomány oldaláról csupán átfogó, rendszerszemléletű elvekkel és ezeknek megfelelő 

módszerekkel adhatók megfelelő válaszok. 
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Az információs rendszerek integratív szempontok szerinti fejlesztése egy rendkívül összetett, hosszú időt 

igénylő feladat. Ennek megfelelően a doktori cím megszerzését követő időszakban kutatási 

tevékenységemet a közlekedési informatika és a személyközlekedés olyan, egymással összefüggő 

területeire irányítottam, amelyek a hazai, s részben a nemzetközi tudományos közegben még 

kiforratlanok, ugyanakkor jelentős fejlesztési potenciállal bírnak. A személyközlekedési kutatás során az 

utazót helyeztem a középpontba, akinek a döntéseiből vezethető le a közlekedési kereslet. Ez egyrészt 

befolyásolható információkezeléssel, másrészt ennek ismeretében alakítható a kínálat. A kereslet és a 

kínálat összerendezése utazói és üzemeltetői (társadalmi) szempontok alapján történik. Az 

információkezelés integrációja az utazóknál az okoseszközökön, mobilplatformokon valósul meg; olyan 

alkalmazásokkal, amelyek összekapcsolják a mobilitási szolgáltatásokat egymással és az utazóval. 

Kutatási témám új elemzési, értékelési és rendszertervezési módszerek kidolgozása és 

azoknak az adaptálása a közlekedés informatikai fejlesztése érdekében. A közlekedési informatika 

és annak integrált szemléletű fejlesztése egyben a közlekedés fejlesztésének is elengedhetetlen feltétele; 

különösen az újszerű, informatikai alapú közlekedési szolgáltatások esetében. Ez azért kiemelt 

jelentőségű, mert egy-egy „szigetszerű” fejlesztésnél gyakran nem veszik figyelembe annak a külső 

kapcsolatait és így az adott megoldás előnyei nem hasznosíthatók teljes mértékben. A kutatási téma 

definiálásakor az integráció irányába mutató, az üzemi és felhasználói hatékonyságnövelést 

megvalósító fejlesztések megalapozását tűztem ki célul az erőforrások racionális és az aktuális 

közlekedési igényekhez illeszkedő felhasználás céljából. A doktoranduszi évek alatt megkezdett, 

majd a Bolyai ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatást folytattam a bekövetkező technológiai, társadalmi, 

stb. változások és kihívások figyelembe vételével, miközben a fókuszt is folyamatosan tágítottam. A 

kutatás, illetve annak eredménye alapvetően közlekedési informatikai kérdésköröket tárgyal, azonban 

mivel az informatika a teljes közlekedési rendszert leképezi és annak „szervező és összetartó” eszköze, 

ezért rendszertervezési, hálózattervezési, technológiai, energetikai, környezeti, gazdasági, társadalmi és 

emberi döntési aspektusokat is figyelembe vettem az elemzések és a módszerek kidolgozása során. Az 

átfogó megközelítés egyúttal megfelelő keretet is biztosított az egyes szűkebb részterületek 

vizsgálatához, azoknak a külső környezetbe és kapcsolatrendszerbe való beágyazásával. Mivel a 

korszerű mobilitási rendszerek speciális információs rendszereknek tekinthetők, ezért a „hagyományos 

elvek” figyelembe vétele mellett, új szemléletű, informatikai megközelítést és rendezőelvet alkalmaztam. 

A specialitás abból adódik, hogy az elemek jelentős része mozgási és döntési képességekkel is 

rendelkezik, valamint újszerű döntési helyzetekkel találkoznak.  
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Az összközlekedési és komplex szemléletű törekvéseimnek köszönhetően, bár nagyobb arányban 

és részleteiben a személyközlekedéssel foglalkoztam, az áruszállítás és különösen a city-logisztika 

vonatkozásai „panelszerűen” beilleszthetők az általam kialakított keretrendszerbe részletesebb 

vizsgálatok és kutatások után. Az ennek érdekében elkezdett megalapozó kutatások első eredményei 

már publikálásra kerültek. A felvázolt integrált rendszerfejlesztés komplex és hosszú folyamat, a 

megvalósítás évtizedeket is igénybe vehet. Ráadásul a műszaki fejlesztés csupán az egyik szükséges 

terület. Az integrációnak ugyanis a jogi, gazdasági és műszaki síkon együttesen szükséges 

megvalósulnia, az előfeltételek megteremtésével. 

A kutatás közben kiemelt figyelmet fordítottam a szakmai és tudományos utánpótlás nevelésére, 

hiszen az innovatív közlekedési rendszerek és mobilitási szolgáltatások tervezése, szervezése, 

üzemeltetése, irányítása, menedzsmentje a közeljövőben nagyszámban igényli a jól felkészült és önálló 

problémamegoldásra képes, az innováció iránt elkötelezett szakembereket. Egy ilyen átfogó témakör 

kutatása, látva a fejlődés irányát is, az elkövetkezendő időszakban jelentős feladatokat jelent, amelyek 

teljesítése a továbbiakban is csak megfelelően irányított kutató csoportban lehetséges. 

A jövőbeli kutatási feladatok meghatározása ezen a területen nagy kihívást jelent, mert a 

technológiai fejlődés viszonylag nagy bizonytalansággal jelezhető előre. A közlekedési rendszertervezés, 

-szervezés, üzemeltetés pedig nagy mértékben hagyatkozik az aktuális technológiai eszköztárra és 

tudományos ismeretanyagra. Mindemellett leginkább a következő területeken azonosíthatók további és 

újabb kutatási feladatok: 

• az informatikai integráció módszereinek kutatása különböző közlekedési módokra, alágazatokra 

kiterjedően és egyre nagyobb “térbeli lefedettséggel”, különös tekintettel az “okos város” 

koncepcióra, 

• a területhasználat (land use) optimalizálása a különbözö mobilitási funkciók differenciált térbeli 

(illetve idöbeli) hozzárendelésével (pl. feleslegessé váló közterületi parkoló területek gyalogos 

közlekedésre történö, illetve citylogisztikai célú hasznosítása), 

• az alternatív járműhajtások (pl. elektromos járművek) következtében átalakuló 

járműüzemeltetés informatikai támogatottságának fejlesztése (pl. “okos energiahálózatok” 

működtetése),  

• az emberi tevékenységek (járművezetők, utazók, üzemirányítók) közlekedési rendszeren belüli 

átalakulásának kutatása, különös tekintettel az autonóm járművekre és az utaskezelési 

funkciókra, 

• a mesterséges intelligencia kutatások eredményeinek közlekedési adaptálása, 

• új (telematikai bázisú) személyközlekedési módok üzemeltetési kérdéseinek, és a szolgáltatási 

(érzékelt) minőség összefüggéseinek kutatása, beágyazva a társadalmi-gazdasági 

keretrendszerbe. 

Ennek megfelelően az eddig elért tudományos eredményeket hasonló intenzitással igyekszem 

bővíteni és azok gyakorlati alkalmazását elősegíteni a továbbiakban is.   
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1.2. A kitűzött kutatási feladat összefoglalása 

A kutatás során arra kerestem a választ, hogy hogyan lehet az informatika eszközeivel a közlekedés 

tervezési és üzemeltetési feladatait, valamint az utazót támogatni, aminek eredményeként hatékonyabb 

és fenntartható működést, valamint magasabb szolgáltatási minőség érhető el. Egyúttal arra is kerestem 

a választ, hogy hogyan lehet a műszaki rendszerekben „nehezebben megfogható” humán összetevőket 

„újrapozicionálni” az egyre gyorsuló ütemben átalakuló közlekedési rendszerekben, azaz például az 

utazók hogyan fogják használni ezeket az új mobilitási szolgáltatásokat. Az információkkal kapcsolatos 

vizsgálataim sokrétűek; kiterjednek azok megbízhatóságára, pontosságára, jelentőségére, 

hasznosságára (értékére), költségére, elévülésére és ezen jellemzők időbeli és térbeli változására is.  

A gyors információtechnológiai fejlődés elengedhetetlenné tesz egy olyan tartós fejlesztési alap 

megalkotását, amely felhasználási és funkcionális alapokon nyugszik. A közlekedés alapfolyamatát és 

a közlekedés szervezeti rendszereiben végbemenő folyamatokat tekintettem a legfontosabb 

rendezőelvnek, és a kutatásaim során erre építettem fel az információs rendszerek és 

szolgáltatások modelljét. Célom volt olyan elméleti struktúrák kialakítása, amelyek megfelelő 

alapot biztosítanak a hosszútávú fejlesztésekhez, ugyanakkor kellően rugalmasak az újabb 

technológiai megoldások beillesztéséhez. 

Szerteágazó, a hazai és nemzetközi tudományos irodalomra vonatkozó irodalomkutatási és -elemzési 

módszert alkalmaztam. Az azonosított tudományos „rések” szerint jelöltem ki a kutatási területemen a 

súlypontokat. Az irodalomkutatás egyrészt kiterjedt az átfogó informatikai integrációra, másrészt pedig az 

alkalmazás specifikus területekre. 

A közlekedés informatikai fejlesztésével foglalkozó irodalmak gyakran a jövőbeli megoldások 

előrevetítésére tesznek kísérletet. A „korai” időszakban kidolgozott előrejelzések (Svidén 1988) jól 

beigazolódtak. Több publikációban osztályozták az információs rendszereket az integráció megalapozása 

céljából (Nasser, Abdullah 2013), (Meier et al. 2005). Az ilyen feladatoknál a csoportosítási szempontok 

és a többszintű csoportosítást követően a megfelelő, időtálló absztrakciós szintek megtalálása jelenti a 

legnagyobb kihívást.  

A rendszerek interoperábilis működése nemcsak logikai, hanem fizikai szinten is megoldandó, amihez 

különösen fontos a kommunikációs szabványok kialakítása (Tibaut et al. 2012). Ezek közül Európában a 

közösségi közlekedésben az adattárolásra a TransModel, adatátvitelre a SIRI szabvány terjedt el. Az 

okostelefonok elterjedésével az adatgyűjtési lehetőségek térbeli és tartalmi vonatkozásban is kibővültek. 

Nagy arányban ezeken az eszközökön keresztül érik el a felhasználók az integrált információs 

szolgáltatásokat (Chang et al. 2009).  
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A hazai szerzők közlekedési informatikai publikációi jelentős részben az ITS (Intelligens Közlekedési 

Rendszerek) témakörhöz kapcsolódnak (Lindenbach 1996, 2000, 2001, 2007, 2011), (Jenovai, Rónai 

2010), (Jákli, Tomaschek 2010). A rendszerszemléletű megközelítéssel készült anyagokat (Lindenbach 

et al. 2004) az egyetemi oktatásban is használják. Az intelligens közlekedési rendszerek telepítésével, a 

szolgáltatásokkal, illetve a követelményrendszer kialakításával több szerző, illetve kutatócsoport is 

foglalkozott (Jancsó, Siegler 2007), (Hladon, Perjés 2007). A célkitűzés a legtöbb esetben az ITS 

rendszer-fejlesztések harmonizálása, az egymáshoz illeszkedő, interoperábilis megoldások kialakítása.  

A jelen és a közelmúlt közlekedés informatikai vonatkozású szakirodalmának áttekintését követően 

megállapítható, hogy az információs rendszerek integrálásával közvetlenül foglalkozó tudományos 

publikációk száma viszonylag alacsony. Ennek oka, hogy a rendszerfejlesztő cégek többnyire csak egy-

egy gyakorlati fejlesztésre fókuszálnak és a kezelt adatok többcélű felhasználásának lehetőségével nem, 

vagy csak mérsékelten foglalkoznak. A keletkező dokumentációk, amelyek jelentős része nem 

tudományos igényességű, gyakran üzleti titoknak minősül. A kiadott kézikönyvek, specifikációk, műszaki 

leírások sok esetben „ipari” alkalmazásra készülnek vagy marketing célból jelennek meg. A közzétett 

anyagok egy része pedig kifejezetten a technológiai részletekre fókuszál, miközben a közlekedési 

szempontok háttérbe szorulnak (Mussa, Upchurch 2002), (Nozick et al. 1998). Általában hiányoznak a 

teljes közlekedési rendszert egy egészként és rendszerszemléletű megközelítéssel kezelő kutatások. 

Másrészről nincs is olyan szervezet, akinek a tevékenysége a teljes közlekedésre kiterjedne térbeli 

korlátok nélkül; így az integrációs folyamatok „szabályozása” és a kutatások-fejlesztések ösztönzése 

nehezen oldható meg. Elsősorban a nagyvárosok kezdenek el egyre inkább olyan integrált rendszereket 

alkalmazni, amelyek számos közlekedési funkciót (pl. forgalomirányítás, tájékoztatás) megvalósítanak. 

Ezen okok miatt is különösen fontos az átfogó, rendszerező jellegű tudományos művek közzététele. 

Mindez kellő motivációt szolgáltatott arra, hogy a tématerületet – lehetőség szerint – minél szélesebb 

körben, több oldalról és a részletek kimunkálásával próbáljam meg körüljárni. 

A Közlekedésüzemi Tanszéken a személyközlekedési rendszerek kutatásában Kövesné Gilicze Éva, míg 

a közlekedési informatikai kutatások területén Westsik György ért el kiemelkedő eredményeket. A 

közlekedési informatika fogalomkörének fejlődését, a kapcsolódó irodalmak áttekintését, illetve a 

legfontosabb tanszéki kutatási eredményeket önálló cikkben foglaltuk össze (Csiszár, Westsik 2014). Az 

ebben a témakörben született eddigi tudományos eredmények egymásra épülnek, kiegészítik, bővítik 

egymást; és egyben teret nyitnak a hasonló jellegű jövőbeli kutatások számára is.  
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A közlekedés tagozódásának megfelelően, több alágazatra, több módra, több eszköztípusra vonatkozóan 

végeztem elemzéseket és dolgoztam ki fejlesztési módszereket, miközben ezen részrendszerek 

összekapcsolására, és az illesztési felületek kialakítására kiemelt hangsúlyt fektettem, annak érdekében, 

hogy az eredményekkel a minél „tágabb” integrációit elősegítsem. A feladat legnagyobb kihívását az 

alágazatok, módok, eszköztípusok eltérő sajátosságai, informatikai fejlettségi színvonala és komplexitása 

okozta, ami részben eltérő megközelítési módokat is igényelt. Ez a megközelítés különösen fontos a 

multimodális áru- és személyszállítási láncok szervezése és működtetése tekintetében. 

A vonatkozó szakirodalom eddigi eredményeit is tekintetbe véve tudományos munkásságom tézises 

összefoglalását a következő csoportosításban tárgyalom: 

Az új tudományos eredmények fejezet első részének témája a multimodális útvonaltervező 

alkalmazások és a helyváltoztatási láncok több szempont szerinti elemzése, értékelése a személyre 

szabott információs szolgáltatások fejlesztési módszerének meghatározása érdekében. Ennek 

keretében egyrészt kidolgoztam az információs alkalmazások értékelési módszerét, másrészt a 

közlekedési alapfolyamat (a városi közforgalmú autóbusz-közlekedésre vonatkozóan) időelemeinek az 

elemzésére és számítására adtam módszert, ami előrebecsült adatokat képez információs 

szolgáltatáshoz. Ezt követően az egyes útvonalak fizikai tulajdonságait és a felhasználók személyes 

jellemzőit figyelembe vevő multikritériumos értékelő módszert fejlesztettem ki, annak érdekében, hogy az 

utazó a számára legkedvezőbb útvonal ajánlatokat kapja meg. 

A második rész témája a közlekedési eszközváltás, mint a helyváltoztatási láncok képzésének 

sarkalatos eleme; konkrétan a közúti parkolási műveleteket támogató információs rendszerek 

fejlesztésének módszerei. Ennek keretében elkészítettem az integrált parkolási információs rendszer 

és szolgáltatások modelljét, fejlesztési javaslatot fogalmaztam meg a tehergépjárművek parkolását segítő 

intelligens rendszerekre vonatkozóan, valamint megvizsgáltam a forgalmi menedzsmentben betöltött 

szerepüket. A felhasználók támogatása érdekében kidolgoztam a parkoló létesítmények személyes 

szempontok szerinti kiválasztását támogató mobilalkalmazás koncepcióját. 

A harmadik rész témája az autonóm járművekre épülő közlekedési rendszerek és mobilitási 

szolgáltatások tervezési, üzemeltetési módszereinek fejlesztése, különös tekintettel az ügyfelek 

(utazók) megváltozó információkezelési műveleteire. Modelleztem a közúti áruszállítási rendszer 

felépítését és működését, feltárva az áru- és a személyszállítás közötti hasonlóságokat és eltéréseket. 

Kidolgoztam az igényvezérelt személymobilitási szolgáltatás információs rendszerének szerkezeti és 

működési modelljeit, valamint az egyes funkciókat részleteiben is specifikáltam. Az automatizálási 

szinteket, valamint az átalakulás várható hatásait rendszerszemléletben tártam fel és foglaltam össze. 
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A negyedik rész témája a légi személyközlekedés informatikai fejlesztése. Ennek keretében 

kidolgoztam a légiközlekedési integrált információs rendszer modelljét és azt adaptáltam a budapesti 

repülőtérre. Mivel a közlekedési alágazatok közül a légi utasok esetében a leghosszabb és leginkább 

megterhelő az előkészítési fázis, ezért az alapfolyamat időelemeit vizsgáltam, és feltártam azokat a 

tényezőket amelyek befolyásolják a check-in művelet időtartamát. Az időelemek ismerete és 

előrebecslése alapján személyre szabott, valós idejű információs szolgáltatások fejleszthetők. 

Koncepcionális javaslatot dolgoztam ki a légi személyközlekedést támogató mobilalkalmazások 

fejlesztésére vonatkozóan. 

Mivel kutatásaimat jól meghatározott irányban, illetve területen céltudatosan végeztem, ezért a 

bemutatott tézisekhez a 10 válogatott publikáció mellett további számos saját publikáció, illetve a 

témavezetésemmel készült doktori és TDK kutatások, diplomatervek, szakdolgozatok is 

hozzárendelhetők. Az elért eredményeket sikeresen tudtuk hasznosítani a kutatási projektekben, illetve 

a megbízásos munkák során. Az utóbbi időszakban jelentős érdeklődés mutatkozik a közlekedés 

átalakulását illetően a szélesebb közvélemény körében is, ezért számos alkalommal tartottunk 

„ismeretterjesztő” előadásokat és vettünk részt kerekasztal-beszélgetésekben a társadalmasítás 

elősegítése érdekében. Ezt a feladatot kiemelten fontosnak tartom a jövőben is. 

Célom volt az eddigi eredmények bemutatásán túl új megállapítások megfogalmazása, illetve 

további kutatási irányok kijelölése is.  

1.3. Az alkalmazott vizsgálati módszerek 

A közlekedési rendszerek és folyamatok tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése magas 

színvonalú információkezelést igényel. A közlekedési informatika a közlekedési információk 

rendszerszintű kezelésével összefüggő ismeretek összessége; fogalma és tárgyköre a múlt század 

második felétől kezdődően alakult ki és azóta is folyamatosan, egyre gyorsuló ütemben fejlődik. Technikai 

háttere az infokommunikációs eszköztár. Az informatika egyrészről a hálózat síkjában képes az 

összetevőket egymással kapcsolatba hozni (horizontális integráció), másrészről a közlekedési 

szervezetekben biztosítja az egyes vezetési szintek információellátását és ezáltal az összehangolt 

működést (vertikális integráció). 

A közlekedésben az információ egyik igen fontos funkciója a közlekedési összetevők és azok 

működésének leképezése. A valóságot az adott célból elegendő pontossággal, megfelelő kiterjedésben, 

terjengősség és redundancia nélkül, valamint kellő időben képezi le. A kellő idejűség (napjainkban egyre 

inkább közelítve a valós idejűséghez) kiemelendő, mivel a közlekedési folyamatok térben és időben 

koordináltan mennek végbe.   
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Az integrált rendszer és szolgáltatási modellek kidolgozását többféle elemzés előzte meg, 

amelyekhez megfelelő módszereket alakítottam ki (Csiszár, Földes 2015a; Sándor, Csiszár 2015). A 

téma újdonsága, specialitása és komplexitása miatt ilyen jellegű összetett módszerek csak mérsékelten 

állnak rendelkezésre. Az információkezelési folyamatok modellezését a helyváltoztatási folyamatok 

elemzésén keresztül végeztem el. 

A közlekedési információs rendszerek a közlekedési alapfolyamat célirányos működését szolgálják. Az 

információkezelési műveletek szabályozókörbe rendezhetők. Az információkezelés hatékonyságát 

befolyásolja az egyes műveletek, valamint a műveletek közötti időszükségletek mértéke, melyek 

összességében a beavatkozási ciklusidőre hatnak. A ciklusidő a támogatott tevékenység jellegétől 

függően eltérő. Például a tervezésnél viszonylag hosszú az információkezelési ciklusidő, míg az operatív 

irányítás során lényegesen rövidebb.  

Az információkezelést az időbeli jellemzői mellett a „kiterjedtsége” is jellemzi. Vonatkozhat a közlekedési 

rendszer egy-egy elemére, alrendszerére, vagy a teljes rendszerre, illetve azon túl is mutathat (pl. a 

közlekedés beillesztése az „okos város” kapcsolatrendszerébe.). A kiterjedtség az elérendő céloktól és 

azok hierarchiájától függ. Például egy utazó személyes optimális utazási láncának tervezésekor az 

információkezelés csak néhány elemre és alrendszerre terjed ki; míg egy városrész fenntartható 

közlekedésének optimális tervezése sokkal több alrendszer együttműködését igényli. Az 

információkezelés időbeli jellemzői és „kiterjedtségi” jellemzői gyakran összefüggenek egymással. 

A komplex rendszerek elemzéséhez és modellezéséhez (Wilson 1984) különböző módszerek 

szükségesek a felhasználási céloknak megfelelően. Az elemzések elvégzéséhez és az új módszerek 

kidolgozásához a tanszékre jellemző rendszer- és folyamatszemléletű megközelítést alkalmaztam. 

A bemutatott módszerek a kutatási tevékenységem eredményei, amelyeket folyamatosan bővítek, 

továbbfejlesztek és adaptálok. 

Az információs rendszerek a szerkezetük és a működésük szerint elemezhetők és modellezhetők. A 

legfontosabb összetevő típusok a következők: 

• információ (adatbázis), 

• információkezelő alrendszerek vagy elemek (ideértve az emberi és a gépi összetevőket is), 

• információkezelési funkciók. 
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Az elemzés és a modellezés különböző szempontok szerint és különböző felbontási mélység mellett 

végezhető el. A szempontokat és a felbontást az 1. ábrán foglaltam össze. Az összetevők között általában 

több-több típusú logikai és/vagy fizikai kapcsolatok azonosíthatók. A fizikai kapcsolatok az adatátvitelen 

keresztül működnek és részletesen jellemezhetők a következő jellemzők szerint: irányultság, 

adatmennyiség, helyesség, megbízhatóság, gyakoriság, időtartam, kommunikációs technológia, stb. Az 

elemzés és a modellezés aggregált vagy elemi megközelítésben végezhető el; ez utóbbi esetben a 

felbontást addig fokozzuk, míg az elemekig el nem jutunk. Az elemi megközelítés a meglévő és új 

rendszerek elemzésekor, értékelésekor és tervezésekor elengedhetetlen. 
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1. ábra A közlekedési információs rendszerek elemzési és modellezési módszereinek összefoglalása 

 

A szerkezetek leképezéséhez az összetevők közötti kapcsolatok ábrázolása szükséges. Egy 

konkrét kapcsolatban az összetevők származhatnak ugyanabból vagy eltérő összetevő típusból, illetve 

ugyanarról vagy eltérő felbontási szintről. Például, az elem kapcsolati modellek az információkezelő 

elemeket és azok kapcsolatait, míg a funkciókapcsolati modellek az információkezelési funkciókat és 

azok kapcsolatait képezik le. Az összetevők közötti együttműködés az áramló adatokon keresztül valósul 

meg. Egy alrendszer emberi és/vagy gépi összetevőkböl áll. A gépi összetevők többnyire kapcsolódnak 

az emberi összetevőkhöz (pl. „okos eszköz” - „okos utazó” kapcsolat). A gépi összetevők implementációja 

nagymértékben függ az aktuális technológiai fejlettségi szinttől.   
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A kapcsolatok esetében (amikoris legalább az egyik összetevő funkció) az időbeli jellemzők is 

elemezhetők. Két alapeset különböztethető meg: a működés változatlan az időben (statikus) vagy a 

működés alkalmazkodik az aktuális állapothoz/szituációhoz (dinamikus). A működés időbeli jellemzői 

jelentősen befolyásolják az input és output adatok körét. A funkciók és kapcsolataik a működési ciklusidők 

szerint rendezhetők csoportokba. Így eljárva, a funkciókapcsolati modellek rétegekre bonthatók. Egy-egy 

réteg az adott időciklusban működő funkciókat és azok kapcsolatait szemlélteti. 

A három fő összetevőtípus (információ, információkezelő elemek, információkezelés) összefüggései 

téglatestekkel is ábrázolhatók a háromdimenziós térben (2. ábra).  

 

xi
INFORMÁCIÓ
 (adatbázisok)

yj
INFORMÁCIÓKEZELŐ ELEMEK 

(szervezetek, utazók)

z k
IN

FO
R

M
Á

C
IÓ

 K
EZ

E
LÉ

S
 (

fu
n

kc
ió

k)

3.
 d

im
en

zi
ó 

(z
)

2. dimenzió (y)

1. 
dimenzió 

(x)

x1 
információ

y2 

elem

z 2
 

in
fo

rm
ác

ió
 

ke
ze

lé
s

2. ábra Az információs rendszerek ’háromdimenziós’ elemzésének térbeli ábrázolása 

Egy téglatest, amelyet a koordinátái azonosítanak a tengelyeken, megmutatja, hogy mely információt 

(adatbázist) mely információkezelő elem használja egy adott funkcióban. Például, a kiemelt sötétszürke 

téglatest esetében a koordináták jelölik, hogy x1 információt (adatot), az y2 elem a z2 funkciónál használja 

fel. A nem létező összefüggések „helyén” üres téglatestek szerepelnek. Nagymértékben integrált 

rendszerek esetében, viszonylag kevés a hiányzó téglatest.  
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Az ún. „háromdimenziós” elemzések vonatkozhatnak egy-egy tengely mentén „szeletek” és „vetületek” 

képzésére is. Szeletelés közben az adott összetevőtípus elemeit vizsgálhatjuk külön-külön, azaz, hogy 

azok a másik két összetevőtípus mely eleméhez kapcsolódnak. Vetítéskor (vetületek képzésekor), 

kétdimenziós ábrák vagy táblázatok képezhetők a harmadik összetevő típus (dimenzió) elhagyásával. 

Ilyenkor, az elhagyott összetevő típus szerinti valamennyi elem együttesen veendő figyelembe, azaz 

aggregálás valósul meg. A bemutatott elemzési és modellezési módszereket széleskörűen alkalmaztam 

az integrált közlekedési információs rendszerekre vonatkozóan. 

A kutatási feladatoknál, különös figyelmet fordítottam a kidolgozott módszerek 

alkalmazhatóságára. Ezért minden esetben a módszereket úgy alakítottam ki, hogy azoknál csak a 

rendelkezésre álló adatforrásokat építsem be input adatként. 

A „klasszikus” kutatási módszerek széles körét is alkalmaztam: 

1. Matematikai statisztikai modellalkotás, korrelációelemzés, regresszióanalízis. 

2. Klaszterelemzés. 

3. Lineáris algebra. 

4. Adatmodell készítés, adatbázis-elemzés, adatbányászati módszerek. 

5. Algoritmusok fejlesztése. 

6. Halmazelméleti megközelítés, többszintű csoportosítási eljárások. 

7. Multikritériumos (összehasonlító) elemzések, értékelések. 

8. Előrebecslés. 

9. Interjúkészítés, internetes kérdőíves kikérdezések. 

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. 
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2. Az elért tudományos eredmények ismertetése 
 

2.1.  Az utazástervező alkalmazások és az útvonaltervek értékelési 

módszerei. 

 

2.1.1. Problémafelvetés 

A közlekedők egyre inkább igénylik a helyváltoztatásra és annak előkészítésére fordított idő csökkentését, 

és a megbízható adatokon alapuló utazástervezést, amit korszerű alkalmazások támogatnak. Nemzetközi 

(Spitadakis, Fostieri 2012), (Nadi, Delavar 2011) és hazai kutatások (Katona et al. 2016), (Siegler 2010) 

is kiterjedten foglalkoznak az utazástervezés fejlesztésével. Bár léteznek példaértékű multimodális 

alkalmazások, amelyek már az egyéb közlekedési funkciókat és a foglalásokat is támogatják; ezek 

személyre szabott jellege általában esetleges és csekély mértékű. 

A szolgáltatások köre és minősége alapvetően függ a hozzáférhető adatforrásoktól és a valósidejű 

információk rendelkezésre állásától (Juhász, Munkácsiné 2008), (Khoo, Asitha 2016). Az alkalmazások 

többsége alig vesz figyelembe személyre szabható beállításokat az ún. ,,ideális” útvonalak 

meghatározásához. Számos tudományos publikáció foglalkozik a közlekedési létesítmények belső 

kialakításának adatmodellezésével, a lehetséges technológiák feltárásával (Mandloi, Thill 2010), (Thill et 

al. 2011). Azonban a jelenlegi útvonaltervezőknél többnyire hiányzik a létesítmények (pl. metró-, 

vasútállomás) belső kialakítására vonatkozó részletes információs leképezés, ami nélkül az 

útvonaltervezés kevésbé pontos eredményeket ad.  

A közlekedési szokások vizsgálatánál az egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan reagálnak az utasok 

az információkra (Földes, Csiszár 2015b). Különösen az időelemek és azok bizonytalansága befolyásolja 

az utazás időpontját (Ettema, Timmermans 2006), illetve a mód- és eszközválasztást. Az utazók 

személyes elvárásainak és döntési folyamatainak felmérésével és leírásával, illetve előrebecsült 

információk utazói szokásokra való hatásával számos publikáció foglalkozik (Grotenhuis et al. 2007), (Jou 

et al. 2005), (Kenyon, Lyons 2003).  

Az útvonaltervező alkalmazások (valamint a közölt útvonalak) összehasonlítása és értékelése a legtöbb 

tudományos munkában leíró jellegű. Ezért célom volt kvantitatív értékelési módszerek kidolgozása a 

megfelelő szempontrendszer megválasztásával; valamint az útvonaltervezők által felhasznált adatok 

előrebecslését segítő módszerek fejlesztése.  

Arra is kerestem a választ, hogy mik az útvonaltervező rendszerek legfontosabb fejlődési irányai. Az új 

generációs útvonaltervező alkalmazásokkal szembeni követelmények, az utazói szerepkörök (Földes, 

Csiszár 2018a), elvárások (Cheng 2011), a meglévő alkalmazások vizsgálata (Kramers 2014), (Wang, 

D., Xiang, Z. 2012) és utazói kérdőíves kikérdezések alapján határozhatók meg.  
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2.1.2. Eredmény – tézis 

1. tézis: Az utazástervező alkalmazások és az útvonaltervek kvantitatív értékelő módszereit 

fejlesztettem ki. Kidolgoztam a menetrendszerűség elemzéséhez és az útvonaltervezők által 

felhasznált időadatok előrebecsléséhez alkalmazható, adatbázis-kezelésen alapuló módszert. 
 

A multimodális utazástervező rendszerek értékeléséhez szempontrendszert határoztam meg. A vizsgált 

szempontok: az útvonal-tervezési szolgáltatások köre, a helyfoglalás és díjfizetés, a kezelt adatok 

jellemzői, információ a kényelmi szolgáltatásokról, kiegészítő információk. Az utasok eltérő igényeit 

utascsoportok képzésével vettem figyelembe. Az útvonaltervező alkalmazások személyre szabható 

beállításainak összehasonlító értékeléséhez a következő számítási módszert (1.1), (1.2) vezettem be: 

 = ,j k j
k

u c  (1.1) 

 

 =
 ,

,

ki j
i

k j

k

c

c
h

 (1.2) 

Jelölések: 
𝑢𝑗   a j. alkalmazás minősítő értéke, 

𝑘  beállítási kategória, 

𝑐𝑘,𝑗   a j. alkalmazás, k. beállítási kategóriájához tartozó (átlagos) minősítő érték, 

𝑖   beállítási szempont, 

𝑐𝑘𝑖,𝑗    a j. alkalmazás, k. beállítási kategóriájának i. szempontjához tartozó minősítő érték, 

ℎ𝑘  a k. beállítási kategóriában lévő szempontok száma. 

Az útvonaltervek értékelő módszere kiterjed az útvonalak fizikai tulajdonságai mellett a felhasználók 

egyéni preferenciáira is. Az útvonaltervet minősítő ráfordítási érték (r) a helyváltoztatás fázisaihoz 

(rágyaloglás, várakozás és utazás, elgyaloglás) tartozó érzékelt időértékek összege (1.3): 

 = + +I II IIIr t t t  (1.3) 

Jelölések: 

𝑡𝐼 rágyaloglás érzékelt időértéke, 

𝑡𝐼𝐼 várakozás és utazás érzékelt időértéke, 

𝑡𝐼𝐼𝐼 elgyaloglás érzékelt időértéke. 

A rágyaloglási fázis (I) érzékelt időértéke (1.4) alapján számítható: 

 = + + ( )I I I I I

w o c d
t t t t x  (1.4) 

Jelölések: 
𝑡𝑤
𝐼   a síkvidéki gyaloglás ideje (utcán és utasforgalmi létesítményben) [𝑠], 
𝑡𝑜
𝐼   akadályok leküzdésének érzékelt időszükséglete [𝑠], 
𝑡𝑐
𝐼  az úttest keresztezések érzékelt időszükséglete [𝑠], 
x𝑑
𝐼   mozgásukban korlátozottak korrekciós tényezője. 

A várakozási és utazási fázis (II) érzékelt időértéke (1.5) alapján számítható: 

 =  +  +( )II

várakozás s t v
t t t x t x Y  (1.5) 

Jelölések: 
𝑡𝑣á𝑟𝑎𝑘𝑜𝑧á𝑠(𝑡) a megállóban/peronon történő várakozás ideje [s], 

𝑥𝑠  az érzékelt várakozási időt befolyásoló korrekciós tényező, 
𝑡𝑡  a jármű menetideje (menetrendi, statikus adat) [s], 

𝑥𝑣  a járművet minősítő korrekciós tényező, 

𝑌  átszállások miatti tényező (ami leképezi az egyes eszközökhöz tartozó időelemeket és 
 a közvetlen utazás hiányából adódó kényelmetlenséget is).  
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A megállóban/peronon történő várakozás ideje dinamikus változó, mivel függ a várakozás 

megkezdésének időpontjától és a jármű érkezési idejétől. Átszállásos utazás esetében a 

folyamatelemekhez tartozó tényezők a helyváltoztatási lánc elemei szerint határozhatók meg. Az 

elgyaloglási fázis (III) érzékelt időértéke hasonlóan számítandó, mint rágyaloglásnál. Az időtényezőket a 

mozgási műveletek és a közlekedési hálózati elemek szerint bontottam tovább, míg el nem jutottam az 

elemi összetevőkig (Péter, Csiszár, Mándoki 2017). Hasonlóan több összetevőre bontottam a „zavarás 

mértékét” kifejező korrekciós tényezőket is az érzékelt minőséget befolyásoló ismérvek szerint. A 

közlekedési időadatok elemzéséhez kidolgozott módszerrel azonosíthatók a megállóhelyi tartózkodási 

időt befolyásoló hatások, melyek az előrebecslő módszerben korrekciós tényezők formájában jelennek 

meg. A folyamatelemekhez tartozó időértékek a historikus adatokat felhasználva képződnek. 

A tézissel kapcsolatos publikációim (a 10 válogatott publikáció közül): 

Esztergár-Kiss, D., Csiszár, Cs. (2015): Evaluation of Multimodal Journey Planners and Definition of 
Service Levels, International Journal of Intelligent Transportation Systems Research 13: (3) pp. 154-165. 

Földes, D., Csiszár, Cs. (2015): Route Plan Evaluation Method for Personalized Passenger Information 
Service, Transport 30: (3) pp. 273-285. 

Csiszár, Cs., Sándor, Zs. (2017): Method for Analysis and Prediction of Dwell Times at Stops in Local 
Bus Transportation, Transport 32: (3) pp. 302-313. 

Összegzett IF: 1,757 
Független hivatkozások: 35 

Átfogó vizsgálat alapján határoztam meg az információs szolgáltatások fő fejlődési irányait, melyek a 

következők: adatgyűjtés (megbízható valós idejű adatok és crowd-sourcing1 adatok), adattárolás 

(szabványosítás és integráció), értéknövelt szolgáltatások (személyes preferenciák, multimodalitás, 

helyfüggő szolgáltatások és prémium információ). Ezen fejlődési tendenciák jelentős része jól 

azonosítható az útvonaltervezők esetében is. 

 Az utazástervező rendszerek értékelési módszerénél (3. ábra) a multikritériumos analízis módszerét 

(MCA) adaptáltam, mely egyértelmű és jól összehasonlítható eredményeket ad. A multikritériumos 

módszer lehetővé teszi eltérő jellegű változók (pl. más dimenzió, más nagyságrend) egyidejű, aggregált 

figyelembe vételét. Az értékelés az utazástervezők jellemzői szerint, illetve a megválasztott szempontok 

alapján végezhető el (sötétszürke téglalap). Az értékelést kiterjesztettem a felhasználói elvárásokhoz való 

jobb illeszkedés érdekében (világosszürke téglalap). Ekkor az értékeléshez szükségesek az 

utascsoportok jellemzői, preferenciái és a közlekedési részarányuk (mint súlyok) is.  

                                                           
1 A crowd-sourcing módszerrel a mobilitási szolgáltatásról gyűjthetők információk az utazóktól; jellemzően Interneten vagy 
mobilalkalmazáson keresztül. 
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3. ábra Multimodális utazástervező rendszerek értékelési módszere 

A korszerű multimodális utazástervező rendszereknél az is cél, hogy a felhasználó szokásairól minél 

többet megtudjunk a lehető legkevesebb kérdésre adott egyszerű válaszok alapján. Mivel az 

információszolgáltatások megítélése erősen függ az utasok személyes tulajdonságaitól, ezért ehhez 

utascsoportokat képeztem életkor, utazási motiváció és mozgási képességek alapján (pl. diákok, 

turisták); így kevesebb információ (vagy az utazók alapadatai) alapján lehet következtetni tipikus utazási 

szokásokra. A kiterjesztett értékelésnél már az utascsoportok preferenciáit is figyelembe vettem. A 

korszerű utazástervezési információs szolgáltatással az utazónál realizálódó legfontosabb előnyök közül 

az időmegtakarítás és az utazási érzékelt minőség fokozódása emelendő ki. 

Az útvonaltervek értékelési módszere (4. ábra) multimodális útvonaltervező alkalmazások eredményeit 

értékeli, melyek az útvonalakat részletesen megtervezik (pl. az utcák egyik és másik oldali járdáit is külön 

figyelembe véve). A módszer működésének eredménye egy időalapú ráfordítási érték (értékelő szám), 

mely az útvonaltervhez tartozó érzékelt időt adja meg.  

Útvonaltervek 

értékelése

Útvonalak 

tervezése 
(multimodális 

útvonaltervező 

alkalmazás) 

Indulási/

érkezési hely, 

utazás ideje

Útvonalak

nyers adatai

Utazói preferenciák
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tulajdonságai

Utazás 

jellemzői

Értékelő

 számok 

 

4. ábra Az útvonaltervek értékelési módszere 
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A módszer kiterjed a helyváltoztatás valamennyi fázisára (rágyaloglás, várakozás, utazás, átszállási 

gyaloglás, újbóli várakozás és utazás, végül elgyaloglás). A legnagyobb hangsúlyt a gyaloglási fázisra 

helyeztem, mivel a helyváltoztatási lánc különböző járműves elemeit minden esetben egy-egy gyaloglási 

fázis köti össze. 

Az utazástervezők működéséhez megbízható, értéknövelt adatok szükségesek, melyek az adatelemzési 

és feldolgozási módszerek fejlesztésével érhetők el. A közforgalmú közlekedési menetrendszerűség 

elemzéséhez és előrebecsléséhez kidolgozott, adatbázis-kezelésen alapuló módszer a forgalmi 

folyamatok kezelésekor és az üzemirányításnál használt adatok alapján működik. Az alkalmazáshoz 

szükségesek egyrészt a flottakövető rendszerből származó dinamikus adatok, a közforgalmú közlekedési 

alaprendszer statikus (infrastruktúra, tervezett menetrendi és jármű) „alap” adatai, másrészt pedig egyéb 

külső forrásból származó adatok (pl. időjárási adatok) is. A módszert a városi közforgalmú autóbusz-

közlekedésre, és azon belül a megállóhelyi tartózkodási időre vonatkozóan dolgoztam ki. 

Az elemzési módszer lépései: 

1. a fizikai folyamatok azonosítása, a megállóhelyi tartózkodási és a megállóhelyek közötti 

mozgási fázisok különválasztása, 

2. utascsere kezdetének és végének azonosítása, a hozzájuk tartozó késéssel együtt, 

3. menetrendi eltérést okozó markáns befolyásoló tényezők azonosítása, 

4. járművek menetrendi eltéréseinek jellemzőinek (szabályszerűségeinek) feltárása. 

Az elemzés alapján meghatároztam a menetrendi eltéréseket okozó legfontosabb tényezőket, melyek a 

következők: a megállóhely utasforgalma, az időszak, az időjárás és a jármű padlómagassága. 

Megállapítottam, hogy a járművek menetdinamikai tulajdonságai nem befolyásolják a 

menetrendszerűséget. 

A markáns befolyásoló tényezők azonosításával kidolgoztam a megállóhelyi tartózkodási idők 

előrejelzésének módszereit. A módszerek 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 a bevezetett korrekciós tényezőkkel végezhető el a megállóhelyi 

tartózkodási idő előrebecslése. 

2.1.3. Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 

Az utazástervező rendszerek értékelési módszerét népszerű, nemzetközi és magyar utazástervezők 

összehasonlítására alkalmaztam. Az elemzések közben feltárt innovatív tulajdonságokat rendszereztem. 

Megállapítottam, hogy a fejlesztések elsősorban a kezelt adatok „frissességével” és a kiegészítő 

információkkal foglalkoznak, míg a helyfoglalás és a díjfizetés tekintetében kevés igazán új megoldás 

született.   



Csiszár Csaba: A közlekedés informatikai fejlesztésének módszerei – Habilitációs Tézisfüzet 

Tézisfüzet  22 

 

 

A kidolgozott módszer segíti az üzemeltetőket az információszolgáltatások utazói szempontú értékelése 

és összehasonlítása során. Bár az utascsoportok bevezetése csak kis mértékben változtatta meg az 

értékelő számokat, de rámutatott néhány szempontra, amelyek fontosabbak bizonyos utascsoportok 

esetében (pl. a fiataloknak fontos a járműfedélzeti WiFi szolgáltatás). 

A hazai online utazási információs rendszerek (elsősorban az egykori Volán társaságok) szolgáltatását 

elemezve (Esztergár-Kiss, Csiszár 2012, 2016) megállapítható, hogy a Volánbusz nyújtja a legmagasabb 

szintű információs szolgáltatást, de az egykori Kisalföld Volánnak, Vértes Volánnak és Kunság Volánnak 

is voltak kiemelkedő funkciói, mint például az útvonal-tervezési szolgáltatások köre és a dinamikus 

adatkezelés. A jelenlegi rendszerek kiemelkedő funkciói és a fejlődési trendek alapján definiáltam az 

ideális utazástervező legfontosabb tulajdonságait (pl. az utazási szokások vagy a járművek 

zsúfoltságának a figyelembe vétele). Az elemzési módszert és az elvégzett széleskörű elemzések 

eredményeit, megállapításait hasznosítottam a KMR_12-1-2012-0126 Libra Szoftver Zrt.-vel közös” 

BusEye – online személyre szabott utastájékoztatási rendszer kifejlesztése” c. kutatás-fejlesztési 

projektben (Csiszár, Tóth 2014). 

Az útvonaltervek értékelési módszerének alkalmazhatóságát és az eredmények „jóságát” 

mintaterületeken, mintaalkalmazással bizonyítottam. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a 

módszer által javasolt legkedvezőbb útvonal sokkal részletesebb és a valóságot jobban leképezi, mint a 

már létező alkalmazások ajánlatai. 

A közforgalmú közlekedés menetrendszerűségét elemző módszert a győri helyi autóbusz-közlekedés 

jellemzőinek vizsgálatához használtam fel. Több szempont és azok kombinációja alapján – időszak, 

időjárás, járműtulajdonságok, megállóhelyi utasforgalom nagysága, aktuális késés mértéke – elemeztem 

az adatokat és tártam fel az üzemeltetésben hasznosítható gyakorlati összefüggéseket (pl. a szükséges 

járművezetői diszpozíciók az egyes helyzetekben). Az elemzési módszert felhasználtam a TÁMOP-

4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0012 „Smarter Transport” kutatási program „Forgalomlebonyolódási jellemzők 

előrebecslése” c. P4-2 alprojektjében. 

A kutatási eredmények bekerültek a karon oktatott tantárgyak anyagaiba, melyek a következők: 

• Közlekedési információs rendszerek I., BSc szintű közlekedésmérnök képzés, 

• Személyközlekedés, MSc szintű közlekedésmérnök képzés, 

• Személyközlekedési rendszerek, PhD képzés. 

Az adatbázis elemzési módszerek fejlesztésének a gyakorlati oktatásban van kiemelt jelentősége. Az 

eredményeket beépítettem a magyar és angol nyelvű egyetemi jegyzetekbe és tankönyvekbe is.  
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2.2. A közúti parkolási műveleteket támogató információs rendszerek 

fejlesztésének módszerei 

2.2.1. Problémafelvetés 

A helyváltoztatási láncok megítélését az egyes elemek jellemzői alakítják, ezért fontos az egyéni közúti 

járművel végzett mozgások befejező műveletének, a parkolásnak az információs támogatása. A 

parkolásmenedzsment (az állóforgalmi létesítmények kapacitáskezelési feladatai) a 

forgalommenedzsment feladatköréhez tartoznak. Miközben a parkolási problémákkal foglalkozó 

kutatások jellemzően szűkebb területre (pl. egy-egy eszköz, eljárás alkalmazása) fókuszálnak, egyre 

hangsúlyosabban megjelenik a nagyobb területi egységeket átfogó integrált szemléletű 

forgalommenedzsment igénye (Soltész, Kózel, Csiszár, Centgráf, Benyó 2011). 

A parkolás természete és modellezése még nem kellően feltárt, bár már hazai kutatók (Monigl 2001) is 

értek el eredményeket ebben a témakörben. A korszerű parkolásmenedzsment (Teodorovic, Lucic 2006), 

(Yan et al. 2011) nemcsak az állóforgalomra terjed ki, hanem felhasználja a megelőző és követő mozgási 

műveletek jellemzőit is. Ez a kapcsolat egyre inkább fontossá válik az alternatív hajtású járművek 

esetében, ahol a parkolással egyidőben az energiavételezés az eddig megszokottól eltérően történik. 

Ezzel kapcsolatban a legtöbb ismeret az elektromos járművekre vonatkozóan áll rendelkezésre (Csiszár, 

Csonka, Földes, Lovas, Wirth 2018). Töltés közben olyan új funkciók információs támogatása is 

szükséges, mint például a töltőpontfoglalás, a kétirányban áramló energia „szabályozása”, fizetés a 

változó díjtételek szerint (Csiszár, Csonka 2018).  

A parkolás dinamikus (real-time adatok szerinti) menedzselésével a közúti forgalom (parkolóhely-kereső 

forgalom) mértéke csökkenthető (Klappenecker et al. 2014), (Caicedo 2010), (Ommeren et al. 2012), 

(Giuffré et al. 2012), (Rodier, Shaheen 2010). A személyre szabott parkolás támogató információs 

szolgáltatásokkal csökkenthető az utazási idő és az energiafelhasználás (Shin, Jun 2014). 

Az utazók szokásaihoz illeszkedő információk közlése az utazói elvárások vizsgálatát igényli (Thompson, 

Bonsall 1997), (Ottomanelli et al. 2011). A jelenlegi parkolást támogató alkalmazások többnyire nem 

segítenek az utazási lánc többi elemének tervezésében. A parkolóhely előfoglalására kevés esetben van 

lehetőség, ami növeli a teljes közlekedési lánc bizonytalanságát. A navigáció sem gyakori, ugyanis a 

legtöbb parkolást támogató alkalmazás még útvonalat sem tervez. A hiányosságok legfőbb oka az, hogy 

az egyes közlekedési módokat általában különböző érdekeltségű szervezetek irányítják. 

Az összetett szempontok szerint működő korszerű parkolási információs szolgáltatások tehát számos 

forrásból igényelnek információkat, valamint a működéshez korszerű feldolgozási módszerek 

szükségesek. Ezen a területen az információs rendszerek integrációjának és a személyre szabott 

alkalmazás kifejlesztésének tudományos megalapozása ezidáig hiányzott. Ezt a tudományos rést 

igyekeztem az elért eredményekkel betölteni.   
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2.2.2. Eredmény – tézis 

 

2. tézis: Kidolgoztam az integrált parkolásmenedzselő információs rendszer szerkezeti és 

működési modelljeit, amelybe beillesztettem a személyre szabott parkolást támogató 

információs szolgáltatás koncepcióját. 

 

A modellek egymásra épülnek; a kialakításkor rendezőelvként figyelembe vettem a helyváltoztatási 

folyamatot, az információkezelési műveleteket és azok összefüggéseit. A működés több szervezettípus 

(pl. közútkezelők, parkolási létesítmények üzemeltetői, flottaüzemeltetők) forgalomszabályozó és 

üzemirányító rendszere által kezelt információk megosztását igényli. A parkolási információs rendszerek 

csoportosítása érdekében szolgáltatási szinteket vezettem be a funkciók és a kezelt információk köre 

alapján. A kidolgozott parkolóhely-választást segítő eljárás a parkolási létesítményekhez időben 

változó ellenállás értéket rendel, mely kifejezi, hogy egy létesítmény a felhasználó számára mennyire 

kedvező. Ez az érték a felhasználói preferenciától, a parkolók statikus és dinamikus adataitól, valamint 

az aktuális forgalmi állapottól és a menedzsment stratégiától együttesen függ. Egy parkoló létesítmény 

ellenállása (r) a (2.1) alapján számítható: 

 =  + T T

s d
r s p d p  (2.1) 

 

Jelölések: 

�̅�  statikus jellemzők vektora, 

�̅�𝑠  statikus jellemzőkre vonatkozó személyes preferenciák vektora, 

�̅�  dinamikus jellemzők vektora, 

�̅�𝑑  dinamikus jellemzőkre vonatkozó személyes preferenciák vektora. 

 

A statikus vektor koordinátái: 

s1  elhelyezkedés (megközelíthetőség, közösségi közlekedéssel való kapcsolat, 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.) 

s5  biztonsági megoldások (aktív és passzív közlekedés- és járműbiztonságot fokozó  
rendszerek, tolatóradar, I2V kommunikáció, tükrök, stb.) 

s6  védelmi megoldások (24 órás őrzés-védelem, diszpécser jelenléte, jármű és  
személyazonosító berendezések, stb.)  
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A dinamikus vektor koordinátái: 

d1  preferencia érték (függ a térbeli elhelyezkedéstől és a foglaltságtól) 

d2  díj mértéke (függ a foglaltságtól, valamint a többi létesítmény díjszabásától) 

Az eljárás alkalmazásával személyre szabottan rangsorolhatók a parkoló-létesítmények. Az információs 

szolgáltatás (alkalmazás) az utazókat a helyváltoztatás előtt és közben is támogatja. A végberendezés 

egy mobil intelligens eszköz (pl. okostelefon).  

A tézissel kapcsolatos publikációim (a 10 válogatott publikáció közül): 

Sándor, Zs., Csiszár, Cs. (2013): Development Stages of Intelligent Parking Information Systems for 
Trucks, Acta Polytechnica Hungarica 10: (4) pp. 161-174. 

Sándor, Zs., Csiszár, Cs. (2015): Role of Integrated Parking Information System in Traffic Management, 
Periodica Polytechnica-Civil Engineering 59: (3) pp. 327-336. 

Cserháti, B., Csiszár, Cs. (2016): Conception of Personalized Parking Assistant Application, Periodica 
Polytechnica-Civil Engineering 60: (2) pp. 181-188. 

Összegzett IF: 1,055 

Független hivatkozások: 22 

Az integrált információs rendszer szerkezeti modelljét (5. ábra) az összetevők (elemek, alrendszerek) 

és a kapcsolatok azonosítását követően dolgoztam ki.  

 

 
5. ábra Az integrált parkolási információs rendszer vázszerkezeti modellje 
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Bevezettem a parkolás irányító központ szervezeti egységet, mely az integrált mobilitás menedzsment 

központ része, az integráció logikai és térbeli kiterjedségétől függően. Az integrált rendszer 

működtetésének sarkalatos pontja a szabad férőhelyekhez a parkolási igények (melyek a helyváltoztatási 

igényekből vezethetők le) hozzárendelése, figyelembe véve az utazók és a fuvarozók parkoló választási 

szempontjait is. A kialakított rendszer architektúra nyitott (pl. a közösségi közlekedés és az egyéni 

közlekedés irányába). 

Az integrált információs rendszer működési modelljének (6. ábra) kidolgozása során azonosítottam a 

funkciókat és az azokat végrehajtó összetevőket.  

 

 
6. ábra Az integrált parkolási információs rendszer működési modellje 

A fő funkciók: tájékoztatás, igénykezelés (helyfoglalás), navigáció (létesítményen kívül és belül), 

díjbeszedés, biztonság fokozása, védelem. A szerkezeti modellben ábrázolt kapcsolatokat tehát 

felbontottam, és megadtam hogy mely funkciónál szükséges az adott összetevők együttműködése és 

ezzel együtt az információcsere. Bizonyos funkciókat az összetevők önállóan hajtanak végre. A 

sorszámokkal az infomációkezelési műveletek egyfajta logikai és időbeli sorrendjét adtam meg; bár 

bizonyos műveletek párhuzamosan, sőt többszöri ismétlődéssel fordulnak elő. A működés előfeltétele, 

hogy a parkolási létesítmények üzemeltetői, elfogadják és betartsák a működtetési szabályokat; bizonyos 

funkciókat pedig átadjanak a parkolásirányító központnak (igénykezelés-navigáció, dinamikus 

díjmeghatározás, stb.).   
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A parkolóhely választást segítő információs szolgáltatás koncepciójának kidolgozása érdekében 

• elemeztem és összehasonlítottam a parkolást támogató piacvezető, vagy kiemelkedő 

tulajdonságokkal rendelkező alkalmazásokat, valamint 

• kérdőíves kikérdezéssel felmértem az utazók parkolási jellemzőit és elvárásait. 

Az elemzéshez összetett szempontrendszert vezettem be. Az elemzés alapján megállapítottam, hogy az 

iránymutató jellemzők együttesen még nem, csak az egyes alkalmazásokban külön-külön találhatók 

meg. Az utazókra vonatkozó felmérés alapján pedig megállapítottam, hogy bár az utazók számára 

fontosak a személyre szabási lehetőségek, mégis az elvárások nem annyira szerteágazóak, mint azt 

a kutatás elején feltételeztem. Összetett szempontrendszer alapján utazói csoportokat képeztem, 

azonban az utazói csoportok elvárásai között nem volt szignifikáns eltérés. A felhasználói csoportok 

igényei sokkal közelebb vannak az összes utazó általános elvárásaihoz, mint az egyes utazók személyes 

igényeihez. A felmérés alapján meghatároztam, hogy „mit tudjon az alkalmazás” és „azt hogyan tudja” 

(pl. kevésbé fontos volt a létesítményren belüli navigáció, de fontos volt a mobiltelefonon való 

elérhetőség). A parkolási információs szolgáltatásokkal szembeni legfontosabb elvárások: 

• személyre szabottság, 

• térképes megjelenítés, 

• parkolási díjakról tájékoztatás, 

• egyszerű felhasználói felület. 

Az információs szolgáltatás kidolgozása kiterjedt a felhasználói funkciókra és felületre, az adatbázis 

szerkezetére és működésére, valamint a parkolástervezést támogató teljes információs rendszer 

szerkezetének (gépi struktúra) és működésének meghatározására. A használat során az utazó számos 

beállítást elvégezhet (pl. az elvárt biztonsági szint, vagy a parkoló létesítmény népszerűsége), amelyek 

a szűrés eredményét (mint feltételek) befolyásolják. Már néhány beállítás alapján hatékony támogatás 

adható az utazónak. A javasolt információs szolgáltatás integrálható egy, a teljes utazási láncot lefedő 

közlekedési információs rendszerbe. A módszer működésének szemléltetésére létrehoztam egy, a 

személyközlekedési parkolást segítő minta alkalmazást. 

2.2.3. Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 

A parkolási létesítményekhez tartozó ellenállásértékek számítási módszere beépíthető az útvonaltervező 

és a navigációs szoftverekbe. A parkolóhely-választást segítő minta alkalmazás működésének 

szemléltetése céljából az alkalmazást Microsoft Access környezetben készítettem el, ahol a fő funkciók 

tesztelhetőek. Az eddigi fejlesztés eredménye: szűrés közben az  

• utazó alapvető igényeit, 

• a parkolók adatait és a 

• célállomások alapvető adatait (hely koordináta, cím) kezeli az alkalmazás.  
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Az alapértelmezett beállítások értékeit a kérdőíves felmérés eredményei szolgáltatták. A parkolási 

információs rendszerekre vonatkozó kutatási eredményeket felhasználtam a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-

2010-0002 Kutatóegyetemi program, Járműtechnika, Közlekedés, Logisztika „Közlekedési alágazatok 

összekapcsolása informatikai eszközökkel” c. JKL-P4-T2 alprojektjében. A parkolási igények és 

folyamatok elemzése, valamint ezzel öszefüggésben az elektromos járművek töltési igényeinek elemzése 

és előrebecslése fontos eredményeket szolgáltatott az e-Mobi Kft. részére 2017-ben készült „Országos 

szintű adatbázist és az egységes digitális térképet magába foglaló töltőinfrastruktúra telepítési koncepció” 

c. tanulmányhoz. Az erdményeket hasznosítom és továbbfejlesztem az „Electric Mobility Europe (EME), 

Electric travelling - platform to support the implementation of electromobility in Smart Cities based on ICT 

applications” c. kutatási projektben, valamint a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) 

Future Mobility – Mesterséges Intelligencia kutatása, alkalmazásai, Elektromobilitás alprojektben is. 

A kutatási eredmények bekerültek a karon oktatott tantárgyak anyagaiba, melyek a következők: 

• Közlekedési információs rendszerek II., BSc szintű közlekedésmérnök képzés, 

• Közlekedési informatika, MSc szintű közlekedésmérnök képzés és PhD képzés, 

Az eredményeket beépítettem a magyar és angol nyelvű egyetemi jegyzetekbe és tankönyvekbe is.   
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2.3. Az autonóm közúti járművekre épülő közlekedési rendszerek és 

mobilitási szolgáltatások tervezési és üzemeltetési módszereinek 

informatikai fejlesztése  

 

2.3.1. Problémafelvetés 

Az autonóm, környezetbarát (elsősorban elektromos) energiával hajtott közúti járművek fejlesztése és 

fokozatos terjedése jelentősen megváltoztatja a jelenlegi közlekedést. A közlekedési módok átalakulnak, 

a szokások megváltoznak; a járműtulajdonlás helyett a mobilitási szolgáltatások kerülnek előtérbe. A 

változatos és kombinált szolgáltatási formák minden eddiginél összetettebb rendszertervezési és 

üzemeltetési módszereket igényelnek. 

Az újfajta technológia társadalmi elfogadottsága az egyik kulcs eleme az autonóm közlekedési módok 

bevezethetőségének (Nordhoff et al. 2016). A járműfejlesztések mellett a felhasználói elvárások kutatása 

kiemelt jelentőségű (Alessandrini et al. 2014), (Payre et al. 2014), (Bansal et al. 2016), (Christie et al. 

2016), (Földes, Csiszár 2018b). A kereslet jellemzői (pl.: volumen, távolság, egyéb jellemzők) jelentősen 

megváltoznak az új utazói csoportok és az új mobilitási lehetőségek hatására, ami kihat a forgalmi 

paraméterekre, és így az infrastruktúrára is. Az autonóm közúti járműves mobilitási szolgáltatások 

esetében alapvető kérdés, hogy milyen arányban biztosítható a közvetlen egyéni utazás lehetősége, vagy 

inkább a ,,hagyományosabb” közlekedési módokra való ráhordó és megosztott szolgáltatások kerülnek 

előtérbe. Mivel az autonóm személymobilitási szolgáltatások esetében a jármű és az utas közötti 

információs „illesztőfelület” elsősorban a mobiltelefonos alkalmazás, ezért a személyre szabott 

információs szolgáltatások fejlesztésének, üzemeltetésének és ezzel összefüggésben az utazói kognitív 

képességek átalakulásának kutatása is alapvető fontosságú. A mobiltelefonos alkalmazás integrálandó 

a közlekedési rendszer többi információkezelő eleméhez. 

Az autonóm közúti járműkutatások és -fejlesztések elsősorban magára a járműre és annak forgalmi 

folyamataira fókuszálnak, valamint egyre inkább előtérbe kerülnek a jogi és az etikai kérdések is (Gasser 

et al. 2012). A legtöbb eredmény a személygépjárművek és a kis befogadóképességű buszok esetében 

jelent meg, azonban néhány kutatás már a nagy befogadóképességű autóbuszokkal és az áruszállító 

járművekkel is foglalkozik. (A tároló és anyagmozgató rendszerek automatizálása már lényegesen 

előrehaladottabb.) Mindeközben a jármű tágabb „környezetbe” való helyezésére kevesebb hangsúlyt 

fektetnek. Ennek megfelelően arra kerestem a választ, hogy hogyan lehet a járművet integrálni a 

közlekedési rendszerbe (mint speciális információs rendszerbe) és a mobilitási szolgáltatásba, 

figyelembe véve a társadalmi-környezeti-gazdasági kapcsolatrendszert is. Ebből a kérdésből vezettem le 

a kutatási feladatokat, ami a megváltozott közlekedési rendszer tervezési és üzemeltetési módszereinek 

informatikai fejlesztése, különös tekintettel az utazóra, valamint az egyes módok összekapcsolására.  
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2.3.2. Eredmény – tézis 

3. tézis: Kidolgoztam az autonóm közúti járműveket alkalmazó közlekedési rendszer 

szerkezeti és működési modelljeit. Meghatároztam a személyszállítási szolgáltatások 

funkcionális modelljét és ez alapján kidolgoztam az integrált információs mobilalkalmazás 

(mint jármű-utas kommunikációs „platform”) koncepcióját. 

Feltártam és elemeztem az autonóm közúti járműveket alkalmazó közlekedési rendszer, külső-belső 

kapcsolatrendszerét. Megállapítottam, hogy az autonómia relatív fogalom. Bár a járművek a forgalmi 

szituációkban képesek önállóan döntéseket hozni, mégis a járművek „köré” épített közlekedési 

rendszerek és szolgáltatások újfajta tervezési, szervezési, üzemeltetési és forgalomirányítási 

módszereket igényelnek, amelyekhez több egymással együttműködő irányító központ szükséges 

(Földes, Csiszár 2017a). Meghatároztam a szervezeti egységeket, azok funkcióit, valamint az 

együttműködés hierarchiáját. Megállapítottam, hogy az új közlekedési rendszer működésében az egyik 

legnagyobb kihívás a dinamizmus, azaz a valós idejű adatoknak az integrált kezelése, amelyeknek 

nemcsak az üzemeltetésben, hanem egyre inkább a dinamikus tervezésben is meghatározó szerepük 

van. Fokozódik az információáramlás a szállítás tárgya („okos áru”, „okos utazó”) (McFarlane et al. 2003) 

és a szállítást végző jármű/szervezet között. A megállapításaim magas automatizáltsági szintű 

járművekre és nagymértékben integrált (elsősorban városi) rendszerekre vonatkoznak. 

A tézissel kapcsolatos publikációim (a 10 válogatott publikáció közül): 

Szigeti, Sz., Csiszár, Cs., Földes, D. (2017): Information Management of Demand-Responsive Mobility 
Service Based on Autonomous Vehicles, Procedia Engineering 187: pp. 483-491. 

Csiszár, Cs., Földes, D. (2018): System Model For Autonomous Road Freight Transportation, Promet-
Traffic & Transportation 30: (1) pp. 93-103. 

Összegzett IF: 0,456 

Független hivatkozások: 4 

A működést irányító szervezeti egységek: 

Integrált mobilitás menedzsment központ szervezeti egységei (koordinálják a többi központ 

működését; szervezik és kezelik a közlekedéssel összefüggő feladatokat pl. foglalások kezelése 

[parkoló- és rakodóhelyek, energiatöltő állomások], infrastruktúrahasználati és energiavételezési díjak 

beszedése): 

• autonóm járműves mobilitási szolgáltatás üzemirányító központja, 

• forgalomirányító központ. 

Üzemeltetők irányító központjai (adatokat gyűjtenek az aktuális jellemzőkről, működtetik a 

létesítményeket és a járműveket, valamint szervezik és ellenőrzik a karbantartási feladatokat): 

• közlekedési hálózat üzemeltetők, 

• energia vételezési pontokat üzemeltetők, 

• flottaüzemeltetők.  
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Az adatfeldolgozásnál újszerű módszerek (pl.: mesterséges intelligencia) elterjedése várható. A 

központok információkezelési műveletei nagy mértékben automatizálttá válnak (Wang et al. 2016). 

Azonban néhány funkciónál továbbra is szükséges a diszpécseri közreműködés részben átalakuló 

feladatkörökkel (pl. vészhelyzetek kezelése). A személyzet szerepe a zavarok kezelésében kiemelt 

fontosságú lesz a jövőben is, különösen a biztonságkritikus helyzetekben.  

Az autonóm járművek működéséhez az üzemeltetési feladatok automatizálása is szükséges. Mivel 

várhatóan a jövő közúti közlekedési eszközei többnyire elektromos (vagy egyéb alternatív) meghajtásúak 

lesznek, a smart grid (okos elektromos energia hálózat) technológia alkalmazásával (Csiszár, Csonka 

2018) az energia felhasználók és források közötti, időben is változó intenzitáskülönbségek 

mérsékelhetők. A dinamikusan változó díjak az igények és a kapacitások összerendezésének fontos 

eszköze.  

Az autonóm közúti járműveket is magában foglaló jövőbeli „személymobilitási palettán” az átmeneti 

módok összeolvadnak egy új közlekedési móddá: telematikai alapú, megosztott, igényvezérelt 

közlekedési mód (Owczarzak, Zak 2015), (Földes, Csiszár 2016a), (Winter et al. 2016). Az új mód 

egyesíti a jelenlegi átmeneti közlekedési módok (Csiszár 2006b), (Gyürüs, Prácser, Csiszár 2008), 

(Csiszár 2009), (Németh, Csiszár 2009) tulajdonságait. Az elérhető előnyök tovább fokozhatók, ha a 

járműveket megosztva használjuk (Fagnant, Kockelman 2014), (Krueger et al. 2016), azaz az egy irányba 

utazó személyeket egy járműhöz rendeljük. Az egymáshoz rendelés kiterjedhet a személy- és 

áruszállítási feladatok kombinálására is (Földes, Csiszár 2017b). Mivel a közúti infrastruktúra kapacitása 

korlátos, a hagyományos közforgalmú közlekedési eszközök (vasút, metró, villamos, autóbusz) 

megmaradnak a nagy utasforgalmú viszonylatokon.  

Kidolgoztam a felhasználói elvárásokat felmérő adatgyűjtési és feldolgozási módszert. Kérdőíves 

kutatással a kinyilvánított preferenciát vizsgáltam, mivel az autonóm járművek még nem ismertek. 

Megállapítottam, hogy az utazók személyes és mobilitási szokásjellemzői jelentősen befolyásolják az 

autonóm járműves mobilitási szolgáltatásokkal szembeni elvárásokat (Földes, Csiszár 2018c). 

Meghatároztam a személymobilitási szolgáltatások típusait (pl. háztól-házig szállítás, nagykapacitású 

eszközre ráhordás), működési jellemzőit (pl. előzetes helyfoglalási kötelezettség). A személyszállítási 

szolgáltatás funkcionális modelljét a 7. ábrán foglaltam össze. A funkcionális modell megmutatja, hogy 

a mobilitási szolgáltatás közvetlen résztvevői (információkezelő elemek), mely információkezelési 

funkciókban vesznek részt. A sorfejlécek (funkciók) sorrendje a funkciók időbeli/logikai függőségeit is 

szemléltetik.  
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7. ábra A közúti autonóm gépjárművekre épített személyszállítási folyamatok funkcionális modellje 
 

A legjelentősebb újdonság, hogy az előzetes helyfoglalások alapján az utazási igények és azok 

tulajdonságai előre ismertek (Lamotte et al. 2017), így a kereslet és a kapacitások hatékonyan 

összerendelhetők (Csiszár 2006c), (Kashani et al. 2016). Ezt a célt szolgálja a dinamikus tarifarendszer 

alkalmazása az aktuális keresleti-kínálati szituációnak megfelelően (pl.: magasabb díjtétel alkalmazása, 

ha az utazó nem hajlandó a járművet mással megosztani, vagy háztól-házig szolgáltatást szeretne a 

ráhordó helyett). Az üres járművek a térbeli újraelosztásnál olyan helyszínre irányíthatók, ahol nagy 

valószínűséggel képződik új utazási igény; így minimalizálható a kiállási idő.   
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A mobilitási szolgáltatás fejlett utazói információs funkciókat igényel (pl.: helyfoglalás, jegykezelés, 

jogosultság ellenőrzése) (Csiszár 2003, 2004). Az okos megállóhelyek többféle, elsősorban információs 

szolgáltatásokkal növelik az utazó fizikai és mentális komfortját. A mobilitási szolgáltatást elsősorban 

mobiltelefonos alkalmazásokkal lehet igénybe venni. Kidolgoztam a jelenleg elérhető hasonló jellegű 

mobilitási szolgáltatások mobilalkalmazásainak elemzési módszerét. Elemeztem és értékeltem a 

legjelentősebb taxi, ride-sharing1 és ride-sourcing2 alkalmazásokat az iránymutató tulajdonságok és az 

esetleges hiányosságok feltárása érdekében. Az eredmények, valamint kérdőíves kikérdezés 

végrehajtása alapján dolgoztam ki az autonóm személyszállítási szolgáltatásnál alkalmazandó mobil 

alklamazás koncepcióját. A legfontosabb innovatív funkciók: hangalapú vezérlés, az utazás 

paramétereinek (utazás közbeni) módosítása, automatikus díjszámítás és fizetés, a mobilitási 

szolgáltatás minőségének értékelése. 

Az automatizált utaskezelési funkciók következtében kevesebb manuális feladat elvégzése szükséges. A 

gépi támogatás eredményeként az utazók döntési folyamatai egyszerűsödnek. Kidolgoztam az 

utaskezelési funkciók és a szükséges emberi képességek változását elemző módszert (Földes, Csiszár 

2016c). Megállapítottam, hogy az igényelt kognitív kapacitás mértéke csökken a gépi támogatás és 

automatizálás hatására. Megállapítottam továbbá, hogy az okostelefon kezelésével kapcsolatos 

képességek szerepe felértékelődik (rezgésérzékelés, érintés, gépelés). 

Bevezettem a komplex automatizálási szintet, ami általánosan jellemzi a mobilitási szolgáltatás 

fejlettségét, figyelembe véve az irányítási funkciók mellett a tervezési és üzemeltetési, valamint az 

utaskezelési funkciók fejlettségét is. Az utas-jármű azonosítás, valamint az utazási jogosultság 

ellenőrzése új módszerek alkalmazását igényli (pl.: applikáción keresztül kód megadása, ujjlenyomat 

használata). Az intelligens távfelügyelet (szenzorérzékelés, kamerarendszer) szavatolja a személy-, 

forgalom- és üzembiztonságot (Csiszár 2006a). 

Feltártam a várható társadalmi-környezeti-gazdasági hatásokat (Földes, Csiszár 2016b): 

• a mobilitási szokások és igények átalakulnak (Gruel, Stanford 2016), (Fagnant, Kockelman 2015), 

• az utazás teljes egyéni hasznossága nő – az utazási idő hasznosan eltölthető (Anderson et al. 

2016), (Malokin et al. 2015), 

• az utazási távolságok megnőnek, 

• a járművek száma csökken (Chen et al. 2016), (Bischoff, Maciejewski 2016), (Spieser et al. 

2014), 

  

                                                           
1 ride-sharing (carpooling, telekocsi): a jármű kapacitáskihasználásának növelése intenzív módon, a szabad férőhelyek 
megosztásával; több felhasználó egyidejűleg használja ugyanazt a járművet közös utazás során (pl.: Oszkár) 

2 ride-sourcing (ride-hailing): telematikai, mobil alkalmazás alapú fuvarközvetítés igényektől és kapacitásoktól függő tarifával 
(pl.: Uber) 
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• a járművek napi futásideje és futásteljesítménye növekszik, 

• a járművek kialakítása (pl. utastér) megváltozik, 

• a személyes jellegű mobilitás több utazó (újabb felhasználói csoportok – pl. idősek, gyermekek) 

számára válik elérhetővé, 

• biztonságosabb közlekedés (kevesebb baleset) (Waldrop 2015), (Schoettle, Sivak 2015), 

• a forgalmi jellemzők megváltoznak (pl. rövidebb reakcióidő), 

• az infrastruktúrahasználat megváltozik (Alessandrini et al. 2015) - kevesebb parkolóhely (Zhang 

et al. 2015), több energia töltési pont, 

• nő az energia hatékonyság. 

A kisméretű autonóm járművek behajthatnak az épületekbe is (pl. bevásárlás esetén). A közlekedési 

folyamat átalakulása az ellátási lánc elemeinek működésére is kihathat (pl. átrakás nélküli forgalom 

esetében a logisztikai központok szerepének csökkenése). 

2.3.3. Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 

Az eredmények az autonóm közúti járműveket alkalmazó közlekedési rendszerek tervezési és 

üzemeltetési feladatainál alkalmazhatók. Ezen kívül az eredmények elősegítik a társadalmasítást is, 

ugyanis az új technológiák és azok alkalmazásának megismertetése kiemelt fontosságú a jövőben, 

hiszen az elégedett „okos felhasználó” a kulcseleme a közlekedési szolgáltatások sikerességének. A 

többféle fórumon tartott „a jövő közlekedése” témájú előadásaink iránt élénk az érdeklődés. Az ilyen 

komplex módon vizsgált és hazánkban először publikált új tudományos eredmények széleskörű 

elismerést váltottak ki a közlekedési szakmában, és a szélesebb közvélemény körében is. A kutatási 

eredmények jól alkalmazhatók az egyes térségek regionális jellegű mobilitási problémáinak (pl. távoli 

szakrendelő, kórház vagy iskola; idős személyek vagy diákok szállítása alacsony laksűrűségű 

területeken) kezelésénél is. 

A kifejlesztett modellek és módszerek beépültek az általam oktatott alapszakos, mesterszakos és PhD 

tantárgyak tananyagába, valamint az idegen nyelvű képzésbe: 

• Közlekedési információs rendszerek II., BSc szintű közlekedésmérnök képzés, 

• Közlekedési informatika, MSc szintű közlekedésmérnök képzés és PhD képzés, 

Kutatási eredményeim a vezetésemmel készült magyar és angol nyelvű egyetemi tankönyvekben és 

jegyzetekben is nyomon követhetők. 
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2.4.  A légiközlekedési információs rendszerek integrálása, a repülőtéri 

utaskezelés módszereinek fejlesztése 

2.4.1. Problémafelvetés 

A légi utazás több előkészületet igényel és a sztochasztikus jellegű folyamatelemek miatt jelentősebb 

frusztrációt is okoz, mint a szárazföldi utazás. A stressz, a bizonytalanság-érzet gyakran az információ 

hiányából ered. Az utazóknak egyre inkább előre jelezhető, tervezhető, problémamentes, háztól házig 

történő utazásra van igényük. A helyváltoztatás során az utas számos közlekedési szolgáltatóval 

találkozik, akik gyakran kooperáció nélkül, csak a saját szolgáltatásukra fókuszálva próbálják meg 

kiszolgálni az igényeket. Hasonló a helyzet az információkezelés tekintetében is: az utazó az 

információkat több helyről tudja elérni. Egyre többen fejlesztenek az utazót támogató applikációkat, 

azonban ezek nagyrészt elszigetelten, egyetlen repülőtérhez vagy egy-egy légitársasághoz 

kapcsolódónak. Olyan rendszer, mely összefogja az adatokat és a szolgáltatókat egyelőre nincs és ennek 

a tudományos megalapozása is hiányzik.  

Az integrált közlekedési információs rendszerek kutatási eredményei között alig található a 

légiközlekedési alágazatra vonatkozó publikáció. A légi informatika hazánkban egészen a 2000-es évekig 

kevésbé ismert és publikált szakterület volt. A hazai sajátosságokkal foglalkozó irodalom (pl. 

utashelyfoglalási rendszerek automatizálása) rendelkezésre áll (Gonda 2005). Egyetemi keretek között a 

légi közlekedési információs rendszerek kutatásával csak néhányan foglakoztak. A repülőterek 

információs rendszereinek integrációjával (Kelemen 2009), illetve a légiközlekedési utasinformatikai mobil 

alkalmazások értékelésével foglalkozó eredmények jelentek meg (Karádi 2014). Vizsgálták a repülőtéri 

utas- és poggyászműveletek automatizálását, hatékonyságnövelését és geoinformációs rendszerekkel 

történő optimalizálását is (Bite 2010). Ezen kívül publikációk jelentek meg a légiforgalmi irányítás 

intelligens rendszereire vonatkozóan (Markovits-Somogyi 2015) és a légiforgalmi irányítás 

információrendszerének funkcionális modellezése témakörben is (Sándor 2016). 

Az utaskezelési műveletek aktuális időtartamára vonatkozó információ hiánya vagy annak nem megfelelő 

helyen, időben, formában, tartalommal való közlése a következő területeken eredményezhet többletet: 

mentális terhelés, fizikai terhelés, költségráfordítás, időráfordítás. Ezek mind a szolgáltatási színvonalat 

és az utaselégedettséget csökkentik. A szervezetek a saját funkcióikkal összefüggésben jelentős 

mennyiségű adatot tárolnak, azonban csak egy részét továbbítják a velük együttműködő szervezeteknek. 

Az utasok ezekből az adatokból viszonylag kevés információt kapnak. Másrészről a kiszolgáló 

szervezetek is kevés információval rendelkeznek az utasokról. 

Ezért tűztem ki kutatási feladatként egy olyan integrált infokommunikációs rendszer modellezését, 

amelynek az egyik kiemelt funkciója, hogy valós idejű adatok alapján, döntéstámogató jelleggel, 

egyénre szabottan ad információt és előrejelzést az utasoknak.   
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2.4.2. Eredmény – tézis 

4. tézis: Kidolgoztam az integrált légi utasinformációs rendszer modelljét. A repülőtéri 

utasfelvétel várható időtartamának becslésére vonatkozóan egy olyan adatbázis elemzési 

módszert dolgoztam ki, amely a járatok statikus és féldinamikus tulajdonságain alapszik. 

 

A modellt ún. „rétegek” definiálásával, majd az ezek közötti kapcsolatrendszer feltárásával és 

ábrázolásával alkottam meg. A rétegek közötti kapcsolatrendszer részletes ábrázolása érdekében 

bevezettem az alábbi kapcsolati mátrixokat: 

• szervezet – funkciótípus (O-F), 

• szervezet - adatcsoport (O-D) és gépi alrendszer – adatcsoport (M-D), 

• adatcsoport - funkciótípus (D-F), 

• végberendezés – funkciótípus (E-F). 

A kapcsolatok azonosítását követően meghatároztam az adatáramlás irányultságát (input vagy output) 

és az adatáramlást kiváltó eseményt (idővezérelt, eseményvezérelt vagy mindkettő). A részben a 

mátrixokban is ábrázolt integrációs összefüggések leírására modellegyenleteket vezettem be. A 

szervezeti „oldalon” (ún. back-end) a funkciók (információkezelési műveletek) integrációja a (4.1) 

egyenlettel írható le: 

 =( ) ( )
i j i

j

F O F O  (4.1) 

Jelölések: 

𝑂𝑖   az i. szervezet, 

𝐹(𝑂𝑖)  az i. szervezet funkciói (információkezelési műveletei), 
𝐹𝑗(𝑂𝑖)  a j. információkezelési funkció azon műveletei, melyeket az i. szervezet hajt végre. 

A szervezeti oldalon az adatok integrációja a (4.2) egyenlettel írható le: 

 =( ) ( )
i k i

k

D O D O  (4.2) 

Jelölések: 

𝐷(𝑂𝑖)  az i. szervezet által kezelt adatok, 

𝐷𝑘(𝑂𝑖)  a k. adathalmaznak az i. szervezet által kezelt részhalmaza. 

Hasonló összefüggések írhatók fel a gépi alrendszerekre is, mivel mind a szervezetek, mind pedig a gépi 

alrendszerek információkezelési műveleteket hajtanak végre. 

Az utas „oldalon”, a végberendezéseknél (ún. front-end) a funkciók (információkezelési műveletek) 

integrációja a (4.3) egyenlettel írható le: 

 =( ) ( )
m j m

j

F E F E  (4.3) 

Jelölések: 

𝐸𝑚   az m. végberendezés, 

𝐹(𝐸𝑚)  az m. végberendezés funkciói (információkezelési műveletei), 
𝐹𝑗(𝐸𝑚)  a j. információkezelési funkció azon műveletei, melyeket az m. végberendezésnél lehet  

megvalósítani.  
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A végberendezés-funkciótípus közötti réteghez illesztettem az utasközpontú mobil alkalmazás 

funkcionális modelljét (Karádi, Nagy, Csiszár 2015a). A végberendezés – funkciótípus mátrixot a 

budapesti repülőtérre adaptáltam. Az eredmények megalapozzák a rendszerspecifikációk, majd a(z) 

(al)rendszertervek elkészítését. A kidolgozott adatbázis elemzési módszer alkalmazásával 

megállapítottam, hogy az utasfelvétel ideje függ a járat desztinációjától, az utasszámtól és a járaton lévő 

poggyász/utas aránytól. A módszer beépíthető a mobil alkalmazás alapú információs szolgáltatásba. Az 

utasfelvételi idő előrebecslésével az utasok tevékenység-ütemezése tehető hatékonyabbá. 

A tézissel kapcsolatos publikációim (a 10 válogatott publikáció közül): 

Csiszár, Cs., Nagy, E. (2017): Model of an Integrated Air Passenger Information System and Its 
Adaptation to Budapest Airport, Journal of Air Transport Management 64: (Part A) pp. 33-41. 

Nagy, E., Csiszár, Cs. (2017): Revealing Influencing Factors of Check-in Time, Acta Polytechnica 
Hungarica 14: (4) pp. 225-243. 

Összegzett IF: 3,102 

Független hivatkozások: - 

Az integrált légi utasinformációs rendszer modelljét a 8. ábra szemlélteti.  

 

8. ábra Az integrált légi utasinformációs rendszer modellje 
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A végberendezés – funkciótípus kapcsolatrendszert leíró (E-F) mátrixot, különböző aggregáltsági szintű 

elemzéseket követően (Nagy, Csiszár 2015), validáció céljából a budapesti repülőtérre adaptáltam. 

Megállapítottam, hogy a budapesti repülőtéren az integrált mobil alkalmazás jelentős fejlesztési potenciált 

jelent (Nagy, Csiszár 2016). 

A jelenleg elérhető alkalmazások (repülőtéri, légitársasági, stb.) elemzése során meghatároztam azokat 

a funkciócsoportokat és funkciókat, melyek az ideális alkalmazással szemben elvárások (Karádi, Nagy, 

Csiszár 2015b). Az alkalmazás kifejlesztésének támogatása érdekében megalkottam az integrált légi 

utasinformációs alkalmazás modelljét. Az alkalmazás okos eszközön (E3) érhető el. Javasoltam egy 

ún. információs központ szervezettípus (O9*) bevezetését, mely vagy önálló szervezeti egységként, vagy 

az egyik szervezet részeként végzi tevékenységét. Megállapítottam, hogy a mobil alkalmazás egyik 

legfontosabb innovatív funkciója a repülőtéri tevékenység ütemezés, amely a jelenleg elérhető 

alkalmazásoknál nem áll rendelkezésre (Karádi, Nagy, Csiszár 2016). 

A fejlett információs szolgáltatásokhoz megbízható adatok és összetett feldolgozási, előrebecslési 

módszerek szükségesek (Nagy, Csiszár 2018). A repülőtéri helyváltoztatási részfolyamatok időbeli 

jellemzőinek elemzéséhez, valamint a befolyásoló tényezők azonosításához egy rugalmas, 

historikus adatokon alapuló adatbázis elemzési módszert dolgoztam ki, ahol a csoportképző 

szempontok, és a csoportok is bővíthetők. Alkalmazásával az összefüggések gyenge kapcsolatok esetén 

is kimutathatók. 

A módszer alkalmazásával elemeztem az utasfelvétel (check-in) időelemeit, valamint korreláció 

vizsgálatot végeztem. Az utasfelvétel teljes időtartama a sorbanállási idő és a kiszolgálási idő 

(poggyászfeladás) összege. 

Meghatároztam egy járat utasfelvételi idejét befolyásoló tulajdonságokat: 

• alap (statikus) tulajdonságok, amelyek – az utas szemszögéből nézve – a jegy vásárlásától a 

járat indulásáig nem módosulnak (légitársaság típusa, időszak, desztináció), 

• járatspecifikus (féldinamikus) tulajdonságok, amelyek a járat utasfelvételének megnyitásáig 

változhatnak (utasszám, poggyász/utas arány, mozgáskorlátozott utasok aránya a járaton, 

járatfelvételhez használt check-in pultok száma). 

Megállapítottam, hogy a kiszolgálási idő egyértelműen függ a poggyász/utas aránytól, de nem függ az 

utazás időszakától és a járaton lévő utasszámtól. A sorbanállási idő egyértelműen függ a desztináció 

típusától, a járaton lévő utasok számától, valamint a poggyász/utas aránytól, de nem függ a légitársaság 

típusától. 
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2.4.3. Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 

Az elért eredményekkel bővítettem a közlekedési információs rendszerek modellezésével, valamint az 

informatikai integrációval foglalkozó tudásbázist, valamint a légiközlekedésre vonatkozó speciális 

eredményeket mutattam fel; így egészítve ki az irodalomkutatás során feltárt hiányosságokat, és betöltve 

az azonosított kutatási „réseket”.  

A javasolt rendszerfejlesztés eredményeként létrejövő működő megoldás fokozza a légi utasok 

elégedettségét, az érzékelt szolgáltatási minőséget. Az utasfelvételi idő előrebecslésével az utasok 

tevékenység-ütemezése tehető hatékonyabbá. Így csökken az utazási stressz, kiszámíthatóbb a 

repülőtéren eltöltött idő; összességében a légi alágazat versenyképessége fokozható a rövidebb 

távolságú utazásoknál. 

A kutatási eredmények haszna nemcsak utas oldalon, de üzemeltetői oldalon is jelentkezik, mivel 

segítségükkel a repülőterek információs szempontból összehasonlíthatók. Ezen eredmények egyrészt 

pozitív ösztönzőként hatnak a repülőtéri üzemeltetésre, másrészt irányt mutatnak az informatikai 

fejlesztések vonatkozásában. Az eredmények elősegítik a közlekedési szervezetek elemzését 

(átvilágítását), amelyek alapján a szervezeti átalakítások (racionalizálások) megvalósíthatóak. 

A légiközlekedési infokommunikációs rendszerek több szempont szerinti csoportosítása az oktatásban is 

kiemelt szerephez jut. Célom volt a légi informatikához kapcsolódó tudományos szakirodalom bővítése 

is. A kutatási eredmények bekerültek a karon oktatott tantárgyak anyagaiba, melyek a következők: 

• Közlekedési információs rendszerek I., BSc szintű közlekedésmérnök képzés, 

• Közlekedési informatika, MSc szintű közlekedésmérnök képzés és PhD képzés, 

• Légi informatika, BSc szintű közlekedésmérnök képzés, 

• Személyközlekedés, MSc szintű közlekedésmérnök képzés, 

• Személyközlekedési rendszerek, PhD képzés. 

A modelleknek, a módszereknek, és az értékelési eljárásoknak az oktatásával a rendszer- és 

folyamatszemléletű gondolkodásmódot sajátítják el a hallgatók. Az adatbázis elemzési módszerek 

fejlesztésének pedig a gyakorlati oktatásban van kiemelt jelentősége. 
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