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1. Bevezetés 

A légi utazás több előkészületet, odafigyelést igényel és a sztochasztikus jellegű 

folyamatelemek miatt jelentősebb frusztrációt is okoz, mint a szárazföldi utazás. Az utazás 

során fellépő stressz, a bizonytalanság-érzet gyakran az információ hiányából ered. Ezek a 

negatív hatások felerősödnek egy-egy zavar esetén: késések, járattörlések, hosszú sorban állás 

az utasfelvételnél vagy a biztonsági ellenőrzésnél. Mindezek a háztól házig eljutás idejét 

növelik, miközben az effektíven repüléssel töltött idő aránya alacsony. Az utazóknak egyre 

inkább előre jelezhető, tervezhető, problémamentes, háztól házig történő utazásra van 

igényük. Ez azonban valós idejű adatokra épülő, személyre szabott információszolgáltatás 

nélkül nem kivitelezhető.  

A helyváltoztatás során számos közlekedési szolgáltatóval találkozik az utas, akik gyakran 

kooperáció nélkül, csak a saját szolgáltatásukra fókuszálva próbálják meg kiszolgálni az 

igényeket. És bár önállóan többnyire kiváló munkát végeznek, az utas feladata, hogy 

alkalmazkodjon a szolgáltatók közötti váltáshoz a helyváltoztatási láncban. Hasonló a 

helyzet az információkezelés tekintetében is: az utazó az információkat több helyről tudja 

elérni, ezért ellentmondásokba is keveredhet. Az üzemeltetésben résztvevő társaságok közötti 

információ megosztás általában csak részleges. Ez az utas számára is kedvezőtlen. 

A mobil infokommunikációs eszközök és a felhasználókat segítő alkalmazások térhódításával 

a közlekedés is lépést tart: egyre többen fejlesztenek applikációkat, azonban ezek nagyrészt 

elszigetelten, egyetlen repülőtérhez vagy egy-egy légitársasághoz kapcsolódnak. Olyan 

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

A cél egy olyan integrált, utasközpontú információs rendszer modelljének kidolgozása, 

mely a jelenleg is elérhető adatbázisokra támaszkodik. Megvalósítás után a háztól-házig 

terjedő helyváltoztatás során segíti a felhasználót a döntési pontokon, előrejelzi a repülőtéri 

folyamatok várható időtartamát (pl.: az utasfelvétel idejét), csökkenti a stresszt és a 

bizonytalanság-érzetet, valamint valós idejű információkat szolgáltat személyre szabottan. 

Ezzel a repülőtéren töltött érzékelt idő kevesebbnek tűnik és a teljes eljutási idő is 

csökkenthető, a légi személyszállítás versenyképessége fokozható. Kutatási eredményeim 

ezen fejlesztések megvalósításához járulnak hozzá.  

Az integrált rendszer és szolgáltatás koncepciójának kidolgozását többféle elemzés előzte 

meg, amelyekhez megfelelő módszereket al.akítottam ki. Rendszereztem a légi 

helyváltoztatáshoz kapcsolódó információs rendszereket. Elemeztem a keletkező adatokat 

és a szervezetek közötti információáramlást. Erre alapozva kidolgoztam az integrált légi 

utasinformációs rendszer modelljét, mely – többek között – a korszerű utastájékoztató 

alkalmazások alapja is. Elemeztem a repülőtéri utaskezelési folyamatok és műveletek 

időadatait, az eredmények az előrejelzési módszer során kapnak szerepet. A mobil eszközön 

működő alkalmazás funkcionális (működési) modelljét is kidolgoztam.  

Kidolgoztam a repülőtéri információs rendszerek értékelő eljárását, amivel az 

utastájékoztatás jelentősége és a mobil alkalmazás létjogosultsága is alátámasztható. A 

repülőterek automatizálási lehetőségeit vizsgálva modelleztem jövőbeli felépítést és a 

működést. Meghatároztam, hogy a jelenlegi technológiai fejlődési tendencia milyen hatással 

van az utas- és az üzemeltetői feladatokra, a felhasználók érzékelési és feldolgozási 

műveleteire, illetve hogyan alakulnak át az egyes személyzettípusok feladatai. 

A kutatási eredményeimnek nemcsak gyakorlati és üzleti haszna van, de az 

információáramlás feltárása, az infokommunikációs rendszerek több szempont szerinti 

csoportosítása az oktatásban is kiemelt szerephez jut. Többek között célom volt a légi 

informatikához kapcsolódó tudományos szakirodalom bővítése is.  



Nagy Enikő, 2018  PhD értekezés 

6 

 

2. A kutatási téma bemutatása 

A kutatási témát több irányból is bemutatom. Az aktualitást a legfontosabb légiközlekedési 

szereplők, valamint az egyetemi oktatás szempontjából támasztottam alá. A hazai és a 

nemzetközi irodalomkutatás eredményeinek, valamint a PhD kutatások időbeli és terjedelmi 

korlátainak a figyelembe vételével tűztem ki céljaimat. Megfogalmaztam a legfontosabb 

részfeladatokat és meghatároztam a kutatás módszertanát. Mindezeket foglaltam össze jelen 

fejezetben. 

2.1. Aktualitás 

A kutatási téma aktuálitását a légiközlekedésben résztvevő szereplők szempontjából foglaltam 

össze. A következő csoportok különíthetők el:  

 felhasználó (utas), 

 üzemeltetők (szolgáltatók: repülőtér, légitársaság, légiforgalmi irányítás, földi 

kiszolgáló szervezetek, repülőtéri szolgáltató szervezetek, stb.), 

 készenléti szervezetek, 

 szabályozó szervezetek. 

A készenléti és a szabályozó szervezetekkel nem foglalkoztam részletesen, mivel az ő hatásuk 

leginkább az üzemeltetőkön keresztül érinti az utast. 

A tématerület aktualitása utas oldalról 

A légiközlekedés térhódításának köszönhetően a társadalom egyre nagyobb rétegének van 

lehetősége repülni. Az alágazat sajátosságai miatt azonban ez az utazási forma még a rutinos 

utazók számára is gondos előkészületet igényel. Az utazástervezés és jegyvásárlás 

folyamatától a célállomásig számos ellenőrzésen, utaskezelési folyamaton kell átesni, melyek 

szabályai szolgáltatónként gyakran eltérőek. Ezek a folyamatok az utazás előtti előkészületek 

idejét, a repülőtéren töltött időt növelik. Különösen érzékelhető ez egy rövidebb (pl. Európán 

belüli) légi utazás esetén. A közlekedési alágazatok közötti versenyben ez jelentős hátrány, 

hiszen a 6-7 órás utakon potenciális konkurencia a nagysebességű vasút. Mindezek mellett az 

utas igen kevés információt kap az utaskezelési műveletek aktuális időtartamáról. Bár egy 

ajánlott érték mindenki számára rendelkezésre áll, azonban ez az aktuális körülményekhez 

(pl.: repülőtéri csúcsforgalmi idő) képest változhat. Az információ hiánya, vagy annak nem 

megfelelő helyen, időben, formában, tartalommal való közlése a következőket 

eredményezheti: 

 mentális terhelés (pl. bizonytalanságérzet, nem megfelelő döntések), 

 fizikai terhelés (pl. felesleges utasmozgások), 

 költségráfordítás (pl. poggyászszabályzat nem ismerete miatt fellépő plusz költségek), 

 időráfordítás (pl. hosszabb várakozás a repülőtéren). 

A fentiek mind a szolgáltatási színvonalat, az utazási élményt, az utaselégedettséget (érzékelt 

minőséget) csökkentik. Ezért fontos egy olyan infokommunikációs rendszer kiépítése, mely a 

valós idejű adatok alapján, döntéstámogató jelleggel, egyénre szabottan ad információt 

és előrejelzést az utasoknak. A légi utasinformációs szolgáltatások és rendszerek logikai 

(funkcionális) és fizikai integrációját az utazói elvárások fokozódása igényli és az 

infokommunikációs technológia fejlődése teszi lehetővé.  
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A tématerület aktualitása üzemeltetői oldalról 

A légiközlekedés sokszereplős alágazat. Az utazás lebonyolításához elengedhetetlen a 

résztvevők kooperációja. Ez nemcsak szervezési, lebonyolítási, elszámolási tekintetben, 

hanem az informatikai rendszerek esetében is szükséges. 

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, szűrt információt kapnak. Gyakran azonban a 

szervezetek közötti adatáramlás is hiányos. Bár igény lenne az adatok megtekintésére, sok 

esetben az adatgazda csak a legszükségesebbeket továbbítja a többi szervezet felé. Emiatt 

fontos az informatikai integráció, melynek első lépése a szolgáltatók közötti megállapodások 

lefektetése. Erre épül az informatikai rendszer és a gépi technológia felkészítése, majd az 

információs rendszerek összehangolása. Ezt az integrációt a technológiai fejlődés területén a 

hardver eszközök mellett az adattárolási, - bányászati, és - elemzési módszerek fejlődése is 

lehetővé teszi. 

A kiszolgáló szervezetek az utasokról egyelőre még kevés információval rendelkeznek. Arra, 

hogy az utas a helyváltoztatás folyamatában éppen hol tart, többnyire csak az elvégzett 

utaskezelési műveletek alapján lehet következtetni. Ez azonban nem mindig elegendő az 

egyre inkább elterjedő, otthonról végezhető tevékenységeknek köszönhetően (pl.: online 

utasfelvétel). Az utas tényleges térbeli pozíciója (pl.: a repülőtéren belül vagy kívül 

tartózkodik-e az utas) általában nem ismert, bár egyre több in-door helymeghatározási 

technológia rendelkezésre áll. A bizonytalan információ miatt gyakran a kiszolgáló 

szervezetek nem megalapozott döntési helyzetbe kerülnek (pl.: várakozzanak-e egy utasra), 

mely a járat késéséhez is vezethet.  

A kidolgozott modellben az utas és az üzemeltető(k) között kétirányú az infokommunikációs 

kapcsolat, azaz az utasról is gyűjtünk az utazásához kapcsolódó információkat. Ezek az 

információk felhasználhatók üzemeltetői, és marketing célokra, valamint ez a személyre 

szabott tájékoztatás alapja. A háttérben működő integrált adatbázis pedig a kiszolgáló 

szervezetek számára is információkat ad egymás tevékenységéről.  

  

A tématerület aktualitása oktatási szempontból 

A gyorsan fejlődő információtechnológiai megoldásoknak köszönhetően a tananyagok 

aktualizálása, bővítése folyamatos feladat. A szakember-képzés és az utánpótlás-nevelés 

érdekében az oktatási intézményben az oktatóknak is követniük kell ezt a fejlődést. A 

logikailag egymásra épülő, jól strukturált és megfelelően szerkesztett tananyagrészek a 

jelenlegi képzésben hiányosan állnak rendelkezésre. Ennek okai a következők: 

 a légi informatikai szakirodalom kevésbé elérhető, 

 a légiközlekedés viszonylagos „zártsága” miatt nehéz betekintést nyerni a 

folyamatosan változó légiközlekedési rendszerekbe, 

 a legtöbb irodalom az „ipar” számára készül, ezek azonban az oktatásban közvetlenül 

nehezen használhatók.  

A munkám során törekedtem egy rendszer- és folyamatszemléletű, aktualizált tananyag 

megalkotására is. A rendszerelméletű és időtálló összefüggések feltárása mellett az egyes 

rendszerek felépítésének és működésének gyakorlatorientált bemutatását is célul tűztem ki. 

A kutatás során elért eredményeket folyamatosan beépítem a jelenlegi tananyagba. A 

helyváltoztatási folyamat elemzési eredményei, az informatikai rendszerek több szempont 

szerinti csoportosítása didaktikai szempontból is jól lefedik a légi informatika területét az 
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oktatásban és kapcsolódik az általános közlekedés informatikai és a személyközlekedési 

tárgyak szemléletmódjához és tudásanyagához is. 

2.2. Irodalmi áttekintés 

Ismertetem a közlekedési informatika, a légi informatika és az integrált információs 

rendszerek kutatása során elért legfontosabb hazai eredményeket, különös tekintettel a 

Tanszéki eredményekre. A nemzetközi irodalmi áttekintést a kutatási célkitűzéseimhez 

illesztve foglalom össze. 

Hazai tudományos irodalom 

A hazai irodalmi áttekintést az általános és az alkalmazott közlekedési informatika terén elért 

eredményekkel kezdtem, amit ezt követően beszűkítettem egyetlen alágazatra a légi 

közlekedésre. A témával kapcsolatos eredmények jelentős része a Tanszéki és Kari 

kutatásokhoz köthető. 

Közlekedés informatikai integrációjának kutatási eredményei 

A közlekedés informatikai integrációja hatalmas feladat, ami akár több évtizedig is eltarthat, 

ezért az ebben a témakörben született eddigi tudományos eredmények egymásra épülnek, 

kiegészítik, bővítik egymást; és egyben teret nyitnak a hasonló jellegű jövőbeli kutatások 

számára is. 

A hazai kutatók közül kiemelkedő a teljes közlekedési informatika, telematika területén 

Westsik György, aki az egész közlekedés információellátási rendszerének fejlesztésére 

vonatkozó rendszertechnikai, megalapozó kutatást végzett. Megalkotta az információs 

rendszerek elemzésének és tervezésének általános modelljét. Elemezte és rendszerbe foglalta 

a személyszállítási, és annak részeként az utasinformatikai rendszereket is. Kidolgozta a 

számítógéppel integrált szállítás szerkezeti modelljét Westsik (1986, 1994, 1995a, 1995b, 

1996, 1997). 

Az utasinformatikai rendszerek integrált fejlesztésével Csiszár Csaba foglalkozik. Kialakított 

egy olyan információrendszeri struktúrát, amely a személyszállítási szervezetek statikus és 

dinamikus struktúrája felől közelítve megfelelő stabil alapot biztosít a hosszú távú 

fejlesztéshez. Meghatározta az integrált rendszer céljait, funkcióit, az összetevőit, felépítését, 

működését. Az integrált intelligens utasinformatikai rendszer modelljét a számítógéppel 

integrált szállítás metamodelljére alapozva építette fel Csiszár, Westsik (1999); Csiszár 

(2001). Kutatásai során gyakorlati megvalósításokkal, integrált informatikai megoldásokkal 

foglalkozott a városi és közúti közlekedésben Csiszár (2000a, 2000b, 2003a, 2003b, 2003c, 

2004); Gyürüs et al. (2008). Munkái megalapozták és szorosan összekapcsolódnak a legújabb 

tanszéki kutatásokkal is pl. Soltész et al. (2010, 2011); Sándor, Csiszár (2010); Válóczi, 

Csiszár (2011) 

Az integrált informatikai megoldásokkal továbbá Munkácsiné (1996); Tóth, Csiszár (2000); 

Tóth (2003, 2005) foglakozott. Kutatásuk során kidolgozták az utas- és áruszállítási folyamatokat 

támogató és a folyami áruszállítás informatikai rendszereinek modelljeit, az áruszállításhoz 

kapcsolódó, az elektronikus adatcserét biztosító informatikai rendszer alapjait, továbbá az 

útüzemeltetőknél alkalmazott informatikai rendszerek megoldásait. A gyakorlati megvalósítást 

elősegítendő Juhász, Munkácsiné (2008) foglalkozott valósidejű közlekedési információknak az 

útvonalválasztáshoz történő felhasználásával, valamint Katona, Juhász (2017) az 

útvonaltervezők alternatíváinak elemzésével és a multimodális útvonaltervezéssel Katona et al 

(2016). 
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A közúti közlekedés információrendszerének modellezésével Sándor, Csiszár (2015a, 2015b) 
foglalkozott, valamint a kifejlesztett modellek olyan gyakorlati alkalmazásait kutatták, mint az 

integrált informatikai rendszerek a gyorsforgalmi úthálózaton Sándor, Csiszár (2010) vagy a 

parkolási információs rendszerek Sándor, Nagy (2011); Sándor, Csiszár (2015c, 2016). A 

közösségi közlekedés területén az integrált utazási láncok kutatásával, a tevékenységi láncok 

optimalizálásával Esztergár-Kiss, Csiszár (2016a, 2016b) foglalkozott. A közúti információ 

szerepét és annak megfelelőségi vizsgálatát Legeza et al. (2013, 2014) kutatta. 

A tanszéki eredményekre építve, rendszer- és folyamatszemléletű  megközelítést alkalmazott több 

TDK dolgozat, PhD disszertáció és tudományos cikk is Sándor (2015a); Pauer (2015); 

Esztergár – Kiss (2016b); Csonka, Csiszár (2016), Földes, Csiszár (2015, 2016), Cserháti, 

Csiszár (2016). 

A felsoroltakból megállapítható, hogy az integrált közlekedési információs rendszerek hazai 

kutatási eredményei közül a légiközlekedési alágazat hiányzik. Ezért tűztem ki célul a 

légiközlekedési alágazat informatikai fejlesztését, különös tekintettel az integrációra. A 

továbbiakban a légiközlekedési informatika területén elért hazai kutatási eredményeket 

foglalom össze.  

A légi informatika kutatási eredményei 

A légi informatikai kutatásokkal szorosan összefügg a légiközlekedési helyváltoztatási 

alapfolyamat és a légi közlekedési menedzsment kutatása. A légiközlekedés hatásait, hasznát 

és haszonélvezőit Legeza, Török (2009) és Legeza, Selymes (2010) kutatta. Kővári (2006, 

2008) a személyzettervezési feladatok optimálásával és a légi árufuvarozás logisztikai 

kérdéseivel foglalkozik Kővári (2010, 2015). 

A légi informatika hazánkban egészen a 2000-es évekig kevésbé ismert és publikált 

szakterület volt; átfogó, akadémiai igényességű irodalom nem létezett. A kiadott kézikönyvek, 

specifikációk leginkább ’ipari’ alkalmazásra készültek vagy marketing célból jelentették meg 

őket. 

A légi informatika hazai kutatásának kiemelkedő képviselője Gonda Zsuzsanna, aki az iparág 

sajátosságaival, a magyar repülési informatika mérföldköveivel (pl. utashelyfoglalási 

rendszerek automatizálása, utasfelvételi rendszer bevezetése, stb.) foglalkozott. Ő volt az első, 

aki a légi informatika területén magyar nyelven könyvet írt a repülési informatika történetéről. 

Tanulmányozta és rendszerbe foglalta többek között az informatikai szolgáltatókat, 

foglalkozott utas helyfoglalási rendszerekkel, repülőtéri utasforgalmi rendszerekkel, a légi 

árufuvarozás informatikai rendszereivel, a légitársaságok üzemirányításai folyamataival, a 

repülési informatika magyar vonatkozásaival Gonda (2005). Szerzőtársaival együtt nemcsak 

tanulmányt írt Ballai, Gonda (2015), de számos hazai konferencián mutatta be a MALÉV és a 

magyar légi informatika jelentősebb eredményeit és eseményeit Gonda et al. (2013). 

Egyetemi keretek között légi közlekedési információs rendszerekkel, azon belül is a 

repülőterek információs rendszereivel Kelemen (2007, 2009), míg a légiközlekedési 

utasinformatikai mobil alkalmazások értékelésével Karádi (2014) foglalkozott. A repülőtéri 

uutas és poggyászműveletek automatizálását, hatékonyságnövelését és geoinformációs 

rendszerekkel történő optimalizálását Bite Katalin és Legeza Enikő kutatta. Disszertációjában 

Bite (2010) megállapította, hogy a térinformatika (GIS), az információs technológia (IT) és a 

korszerű rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) együttesen alkalmas a mozgó elemek (pl. 

személyek, poggyászok, stb.) azonosítására és nyomon követésére a repülőtéren. 

A légiforgalmi irányítás területén is kiemelt szerepet kapnak az innovatív informatikai 

megoldások. Ezen a területen ugyanis az informatikai megoldásoknak repülésbiztonsági 

jelentősége is van. Igyekeznek a humán faktor negatív tényezőit kiküszöbölni. A légiforgalmi 
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irányítás intelligens rendszereivel hazánkban Dudás et al. (2012); Markovits-Somogyi (2015), 

a légiforgalmi irányítók munkaállomásainak vizsgálatával, informatikai támogatottságával 

Jankovics et al. (2014) és Rohács et al. (2016), a légiforgalmi irányítókat támogató eszközök 

vizsgálatával Számel, Szabó (2014, 2015, 2016, 2017), valamint Madácsi et al. (2016) 

foglalkozott. A légiforgalmi irányítás információrendszerének funkcionális modellezését 

Sándor (2015b, 2016) kutatta. 

Ezen kutatási eredmények ismeretében megállapítottam, hogy a légiközlekedési 

személyszállítás utasinformatikai fejlesztésével, különösen a repülőtéri utasinformatikával a 

hazai kutatók eddig kis mértékben foglalkoztak. Emiatt fókuszáltam erre a területre. 

Nemzetközi tudományos irodalom 

A nemzetközi irodalomban is kevés az olyan tudományos igényességű publikáció, mely 

rendszerszemléletű megközelítéssel tárja fel a légiközlekedési informatika sajátosságait és 

fejlesztési lehetőségeit. Leginkább az iparági szereplők végeznek ilyen jellegű belső 

kutatásokat, melyeket a piaci  versenyhelyzet miatt kevésbé publikálnak. A tanulmányok nagy 

része gyakorlati megközelítéseken alapszik, melyek az iparban közvetlenül felhasználhatók 

Drogemuller et al. (2012); Woltjer, Hollnagel (2008); Eurocontrol, SITA. Emiatt a 

nemzetközi irodalmi áttekintést a kutatási részfeladataimhoz kapcsolódóan foglaltam össze.  

Az integrált, utasközpontú információs rendszer modelljének kidolgozása (1-2. 

részfeladat) 

A modern közlekedési információs hálózatokban hatalmas mennyiségű adatot kezelnek. Ezek 

az adatok igen ’népszerűek’ a közlekedési alkalmazásokat fejlesztők körében is: pl. 

menetrendi applikációkat, torlódásfigyelőket, valós idejű adatokon alapuló járműkövetési 

applikációkat fejlesztenek Spitadakis, Fostieri (2012). A légiközlekedés területén is egyes 

repülőterek törekednek az A-CDM
1
 rendszer keretében adatmegosztásra, de ezek jellemzően 

csak az üzemeltetésben alkalmazhatók, utascélokra nem Eurocontrol (2012). 

Olyan integrált mobil alkalmazás, mely a háztól-házig történő utazás során folyamatosan real-

time adatokkal és push-üzenetekkel segítené a felhasználókat egyelőre nem létezik, azonban 

részleges integrációra számos példát lehet találni. A frankfurti repülőtér mobil alkalmazása az 

alábbi funkciókat tartalmazza: járatinformációk, terminál térkép, indoor navigáció, feliratok 

fordítása képfelismerő rendszerrel, adó visszatérítési kalkulátor, várakozási információk és 

online vásárlási lehetőségek. A repülőtér üzemeltető és egyéb repülőtéri szolgáltatók közösen 

biztosítják az információkat Frankfurt Airport. 

Az iFly nevű applikáció részletes információkat közöl több mint 700 repülőtérről, beleérvte a 

légitásasági információkat, a repülőtér közlekedési kapcsolatait, a terminál szolgáltatásokat és 

a járatkövetést. Több társaság (repülőterek, légitársaságok, közlekedési társaságok) 

információit integrálják egy független rendszerben iFly – Airport Guide. 

A CyberAirport nevű alkalmazás az online szolgáltatásokat fogja össze, melyek az 

induláshoz, érkezéshez és az átszálláshoz kapcsolódnak. Integrálja a járat- és 

hotelfoglalásokat, az online utasfelvételt, a biztosítás kötést és a taxi és parkolási 

szolgáltatásokat. Ez a szolgáltatás összekapcsolja a különböző vállalatok információit és 

biztosítja elérhetőségüket egy közös felületen Choi, Park (2015). 

                                                 
1
 A-CDM: Airport Collaborative Decision Making: több üzemeltető által közösen használt adatbázis rendszer, 

mely a repülőtéri üzemeltetés hatékonyságát növeli az erőforrások optimalizálásával, a légijárművek érkezési és 

indulási adatainak pontosabb szolgáltatásával. 
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Megállapítottam, hogy az integrált utasközpontú információs rendszer modelljének 

kidolgozása nagyban elősegítené az integrált információs szolgáltatások, köztük a korszerű 

légi mobilalkalmazások kifejlesztését. 

A repülőtéri utasfelvétel időelemeinek vizsgálata (3. részfeladat) 

A repülőterek szolgáltatási színvonalát mennyiségi és minőségi tényezőkkel jellemezhetjük. 

Kim et al., (2004) kutatása szerint az egyik ilyen kvantitatív jellemző az utasfelvétel 

időtartama, mely számottevően befolyásolja az utasok terminálban töltött tartózkodási idejét. 

Kimutatták, hogy ha egy repülőtér megközelítése bizonytalan, az utasok hamarabb elindulnak 

otthonról. Greghi et al., (2013) kutatásai alapján a repülőtéri várakozási idő és az utasfelvételi 

sorbanállási idő a negyedik és a hatodik olyan fontos tényező az utasok szerint, mely 

kényelmetlenséget okoz az utazás során. 

Lange et al. (2013) és Katz et al. (1991) kutatásai alapján a sorbanállás negatívan befolyásolja 

az utasok elégedettségét. Ráadásul, ha a sor túl hosszú, az utasok egy része le is késheti a 

járatát. Nemcsak az erre vonatkozó információszolgáltatás a hiányos, de a mérésekhez 

szükséges adatgyűjtő eszközök, és a sor tulajdonságait elemző eljárások is hiányoznak. Az 

önkiszolgáló automaták használatával az utasok elkerülhetik a sorbanállást (pl: a check-in 

pultoknál) így a várakozási idő lerövidíthető Castillo-Manzano, López-Valpuesta (2013). Az 

önkiszolgáló check-in használatának szándékával, az utasok hozzáállásával és az azt 

befolyásoló tényezők feltárásával Lu et al. (2009) foglalkozott. Alkalmazott modelljük szerint 

az utasok 60%-a elfogadja a kioszkos utasfelvételt.  

Bár az önkiszolgáló megoldások egyre inkább elterjednek, a hagyományos utasfelvétel 

tanulmányozása sem hanyagolható el. Tosic (1992) és Janic (2003) különböző sorbanállási 

modelleket és kumulatív diagramokat alkalmazott az utasfelvétel modellezésére. Stolletz 

(2011) megállapította, hogy az utasfelvételi állomások kiszolgálási színvonala függ a 

rendelkezésre álló check-in pultok számától, az utasáramlatok érkezési tulajdonságaitól és a 

kiszolgálási idő eloszlásától. A check-in pultok optimális számának vizsgálatával Bruno és 

Genovese (2010) foglalkozott. Modelljük szerint a statikus helyett dinamikus kiosztás segít 

minimalizálni a költségeket, csúcsidőben több pult kinyitásával, míg az igények 

csökkenésekor a pultok zárásával. Koray Kıyıldı és Karasahin (2008) szerint a szükséges 

check-in pultok száma az utasáramlástól és az átlagos utaskiszolgálási időtől függ. Arra is 

rámutatott a kutatás, hogy a kapacitásvizsgálat elvégzése fontos a terminál épület különböző 

pontjain, hogy a sorok kialakulása megelőzhető legyen. Egy ilyen kapacitásvizsgálathoz 

szükséges modellt dolgoztak ki Antalya repülőterére fuzzy logika alapján.  

Yan et al., (2004) kidolgozott egy olyan programozási modellt, mely a repülőtéri 

hatóságoknak nyújt segítséget a common check-in pultok megnyitásához. Ennek alkalmazása 

hatékonyabb pultkiosztást eredményez.  

Az utaselégedettség növeléséhez nemcsak az időráfordítással kapcsolatos problémák 

megoldása, hanem megfelelő utastájékoztatás is szükséges. Barros et al. (2007) tanulmánya 

szerint az átszálló utasok számára a második legfontosabb szempont a járatinformációk 

megjelenítése. Ugyanezek a megállapítások igazak az útbaigazításra, az irányok jelzésére, 

melyek kifejezetten fontosak az érkező és az induló kapu közti navigációhoz, miközben 

gyakran rövid időintervallumok alatt kell az átszállást lebonyolítani. 

Az utasok és a poggyászok szigorú ellenőrzése a kiszolgálási idő növekedéséhez vezetett 

Barros, Tomber (2007); Kirschenbaum (2013) kutatása bizonyította, hogy az utasok – a 

légitársaság típusától függően - különböző idő alatt jutnak át az utasbiztonsági ellenőrzésen. 

Arra is rámutattak, hogy azok az utasok, akik előre tájékozódtak a szabályokról 20-30 

másodperc alatt, míg a szabályokat figyelmen kívül hagyók 1-2 perc alatt végeztek az 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213001878
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213001878
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539511000198#bb0095
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539511000198#bb0055
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856408000116
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ellenőrzéssel. Mindezek mellett az időbeli kötöttségek befolyásolják az utasok vásárlási 

motivációját és döntéseit a repülőtéri luxustermékek megvásárlásával kapcsolatban Lin, Chen 

(2013). Emiatt a repülőtér üzemeltetőinek érdemes figyelni az utasfelvételi, az utasbiztonsági 

és a repülőtéri várakozási idők hosszára. 

Megállapítottam, hogy a repülőtéri helyváltoztatási folyamatok időelemeinek vizsgálata 

elengedhetetlen a megfelelő utastájékoztatáshoz. 

A repülőterek értékelése információs szempontból (4. részfeladat) 

A személyközlekedési rendszerek értékelési lehetőségeivel tanszékünkön Mándoki (2005) 

foglalkozott. Kutatása a városi és a térségi közlekedés területére terjedt ki. A repülőterek 

értékelésére kifejlesztett eljárásokkal kapcsolatban is számos kutatás készült. Az értékelt 

szempontok köre, az értékelésben lefedett ’terület’, valamint az értékelési módszerek azonban 

eltérőek. Barros et al. (2007) az átszálló utasok által érzékelt minőséget vizsgálta adott 

repülőtér szolgáltatásaira vonatkoztatva a terminál épületén belül. Utas-kérdőíves kikérdezés 

keretében pontozták a szolgáltatásokat egy 1-6 közötti skálán. Az eredmények az utasok 

szubjektív véleményétől, pillanatnyi hatásoktól/hangulatuktól függenek.  

Wang et al. (2004) tanulmánya Taiwan 10 repülőterének üzemeltetési jellemzőit értékeli és 

hasonlítja össze, melynek során 4 tényező (repülőtér, utas, légitársaság, tűzoltóság) között 

vizsgálták a kapcsolatokat. Indikátorként egzakt, mérhető értékeket használtak (pl.: check-in 

pultok száma). Ez a kutatás sem tért ki az információs technológiák/szolgáltatások 

értékelésére. Correia et al. (2008) a repülőtér szolgáltatási szintjének elemzésével 

foglalkozott. Laia et al. (2015) AHP/DEA-AR modellel vizsgálták a repülőtér hatékonyságát, 

melyre az utaskezelés informatikája is hatással van. A kidolgozott módszerrel a repülőterek 

rangsorolása, valamint két repülőtér összehasonlítása végezhető el.  

Pabadinskaite, Akstinaite (2014) az elemzési módszerükben 6 nagy csoportra (repülőgép 

érkezés, repülőtéri parkolás, repülőtéri berendezés használat, földi oldal szolgáltatásai, 

biztonság és nem légiközlekedési szolgáltatások) osztották az értékelési szempontokat. 

Értékelési rendszerük a teljes repülőteret lefedte, nemcsak a földi oldal, de a légi oldal 

szolgáltatásait is.  

Megállapítottam, hogy olyan részletes értékelő módszer, mely a repülőtereket információs 

szempontból is elemzi nem áll rendelkezésre. 

Az 5. részfeladat irodalomkutatásának összefoglalása a fogalmak bevezetése és magyarázata 

miatt a 7. fejezetbe került. 
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2.3. Lehatárolások, célkitűzések 

A kutatási téma lehatárolásakor a légiközlekedési személyszállítás információs 

folyamatainak elemzését és fejlesztését tűztem ki célul. Az üzemeltetés informatikai 

rendszereivel csak olyan mértékig foglalkoztam, amennyire azok hatással vannak az 

utaskezelési műveletekre. Mivel a légiközlekedés során az utas helyváltoztatása magában 

foglalja a repülőtérre jutást is, így figyelembe vettem az egyéb alágazati kapcsolódási 

lehetőségeket is. Ezen kívül főleg a repülőtéri informatikai rendszereket elemeztem, 

valamint kiemelt hangsúlyt fektettem a mobil infokommunikációs eszközök használatára is. 

Jelen disszertációban kifejezetten azokkal a felhasználókkal foglalkoztam, akik képesek és 

hajlandók is mobil eszközeik használatára. 

Vizsgáltam a helyváltoztatási folyamat összetevőit, az ehhez kapcsolódó műveleteket, 

valamint egyes műveletek időszükségletét. Rendszereztem az egyes szolgáltatókhoz tartozó 

funkciókat és az informatikai rendszereket. Feltártam az adatbázisok közötti kapcsolatokat és 

az adatáramlás jellemzőit. Kutatásom során nem foglalkoztam részletesen: 

 a repülőtéri üzemeltetés és a légitársaságok azon informatikai rendszereivel, melyek 

nincsenek közvetlen hatással az utasfolyamatokra (pl: légitársaságok 

személyzetvezénylési / beosztáskészítési rendszere), 

 a légiforgalmi irányítás (ATC) informatikai rendszereivel, 

 azon szolgáltatások (pl.: repülőtéri éttermek, városi közlekedés) informatikai 

rendszereivel, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a légiközlekedési 

utasfolyamatokhoz, 

 a pénzáramlási folyamatok informatikai rendszereivel,az informatikai rendszerek 

speciális hardver és szoftver követelményeinek azon részével, melyek nem a 

légiközlekedésre specializáltak (pl.: operációs rendszer követelmények), 

 az adatok védelmének témakörével, 

 az informatikai rendszerek funkcióinak a legkisebb részletekig terjedő elemzésével 

(pl.: repülőtéri check-in pultok kiosztásának lehetőségei). 

A kutatási részfeladatokat egymásra épülően definiáltam. Egy-egy részfeladat eredményét 

beépítettem a többi részfeladat kidolgozásakor. A kutatási részfeladatokat a 2.1. ábrán 

foglaltam össze, a nyilak a legfontosabb egymásra épüleseket szemléltetik.  

1.  kutatási feladat

Légiközlekedési 

utasinformációs rendszerek 

modellezési módszerének 

kidolgozása és annak 

alkalmazása

2. kutatási feladat

Az integrált légi 

utasinformációs rendszer 

modellezése, adaptációja

3. kutatási feladat

A repülőtéri utasfelvételi 

időelemek vizsgálata, 

összefüggések feltárása

4. kutatási feladat

Repülőterek értékelése 

információs szempontból, 

airport smartness index 

kifejlesztése és alkalmazása

5. kutatási feladat

A „smart” repülőterek 

informatikai modelljének 

kidolgozása

 

2.1. ábra: Kutatási részfeladatok kapcsolata 
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A kutatás célja egy egyénre szabott, valós idejű információkat szolgáltató integrált légi 

utasinformációs rendszer modelljének kidolgozása (2.). Ehhez bemenetként szolgálnak a 

kutatás további feladatai: a légiközlekedési utasinformációs rendszerek modellezési 

módszerének kidolgozása, majd a módszer alkalmazásával az informatikai rendszerek 

rendelkezésre állásának és azok jelenlegi kapcsolatainak feltárása (1.), valamint a repülőtéri 

utasfelvételi időelemek vizsgálata, összefüggéseinek feltárása (3.). Az infokommunikációs 

fejlesztések létjogosultságának alátámasztásaként cél a repülőtéri információs rendszerekre 

vonatkozó értékelő eljárás kifejlesztése, valamint az airport „smartness” index megalkotása 

és alkalmazása (4.), mely az információs szolgáltatások tekintetében mutatja meg a repülőtér 

fejlettségi szintjét. A kutatás további részeként – jövőbeli kitekintésként – meghatároztam, 

hogy a repülőterek automatizálása milyen hatással van a légiközlekedési információkezelési 

folyamatokra (5.).  

1. Légiközlekedési utasinformációs rendszerek modellezési módszerének kidolgozása és 

annak alkalmazása 

A légiközlekedési helyváltoztatás logikai modelljén keresztül rendszerezem az alapfolyamat 

és a hozzá tartozó információkezelési folyamat összetevőit. A légiközlekedési információs 

rendszereket több szempont szerint csoportosítom. Ehhez szervezet - funkció – adatcsoport - 

végberendezés szerinti megközelítést vezetek be. 

Az egyre komplexebb rendszerek tervezése egyre nagyobb aggregáltsági szintű módszereket 

igényel; kutatásom során ezeket dolgozom ki. A „többirányú” elemzések célja, hogy a 

komplex rendszert úgy modellezzük, hogy a tervezés majd a megvalósítás minél hatékonyabb 

legyen. Ezzel az elemzéssel készítem elő az integrált rendszer és azon belül a személyre 

szabott alkalmazás modelljét. Mivel az információs szolgáltatások alapja az adatbázis, ezért 

azonosítom a kezelt adatok körét és feltárom azok összefüggéseit is. 

2. Az integrált légi utasinformációs rendszer modellezése, adaptációja 

Az összetevők azonosítása és a közöttük lévő kapcsolatrendszer feltárása alapján kidolgozom 

az integrált légi utasinformációs rendszer modelljét. A kapcsolatrendszerek részletes 

bemutatása érdekében mátrixos formát alkalmazok. Az általános modell egy részletét (a 

végberendezés – funkciótípus mátrixot) a budapesti repülőtérre adaptálom. Az integrált 

utasinformációs rendszer modelljéből vezetem le az utasközpontú mobil alkalmazás – mint a 

legfontosabb utaskapcsolati ’interfész’ – funkcionális modelljét. 

3. A repülőtéri utasfelvételi időelemek vizsgálata, összefüggések feltárása 

Az utasfelvétel a repülőtéri utasfolyamatok meghatározó eleme. A mobil alkalmazás egyik 

fontos bemenő adata az utasfelvételi idő. Célom az időtényező meghatározásához egy olyan 

elemzési módszer kifejlesztése, amely historikus adatokon alapul, figyelembe véve az adott 

járat tulajdonságait. Hipotézisem szerint az utasfelvétel ideje a járat alap és járatspecifikus 

tulajdonságaitól függ. A repülőtéri adatfelvétel után adatbázis-elemzéssel, valamint korreláció 

vizsgálattal meghatározom egy járat azon statikus és dinamikus tulajdonságait, melyek 

befolyásolják az utasfelvétel időtartamát. A vizsgálat eredménye egy olyan összefüggés 

rendszer, mely az utasfelvételi idő előrejelzése során alkalmazható. Az utasfelvételi idő 

előrejelzésével a személyre szabott utasinformációs szolgáltatás hatékonysága fokozható. 

4. Repülőterek értékelése információs szempontból, airport „smartness” index 

kifejlesztése és alkalmazása 

A helyváltoztatási lánc elemei szerint feltárom a repülőterek információkezelési funkcióit, 



Nagy Enikő, 2018  PhD értekezés 

15 

 

azok kapcsolatait és technológiai megoldásait, melynek során az 1. kutatási részfeladatban 

meghatározott elemzési módszert is alkalmazom. A fejlettségi színvonal alapján kategóriákat 

képzek, és az egyes kategóriákhoz értékelő pontszámot rendelek. Azonosítom a pozitív és 

negatív befolyásoló tényezőket, melyek az adott technológia vagy szolgáltatás hasznosságát 

befolyásolják. A repülőterek objektív értékelése és összehasonlíthatósága érdekében 

kidolgozom a „smart” index számítási módszerét. A kialakított módszer (airport „smartness” 

index - ASI) eredményeit összevetem a jelenleg is világszerte használt ASQ (Airport Service 

Quality) értékelő eljárással, hogy rámutassak az ASI módszerben rejlő lehetőségekre. 

5. A „smart” repülőterek informatikai modelljének kidolgozása 

A jövő fejlesztési tendenciáira és lehetőségeire fókuszálva arra keresem a választ, hogy a 

légiközlekedés információkezelési folyamatai hogyan változnak a repülőterek automatizálása 

következtében. Az utazók információkezelését tekintve, az információs szolgáltatások és a 

végberendezések fejlesztési potenciálját, valamint az ebből származó előnyöket határozom 

meg. Összegyűjtöm és a funkciókhoz rendelem a technológiai újításokat, majd azonosítom az 

integrálási lehetőségeket. Meghatározom, hogy a repülőtér automatizálása milyen hatással van 

az utas- és az üzemeltetői feladatokra; azaz, hogyan változnak a felhasználók érzékelési és 

feldolgozási műveletei, illetve hogyan alakulnak át az egyes személyzettípusok feladatai. 

A kutatási részfeladatokhoz (az értekezés fejezeteihez) tartozó eredményeket 5 tézisben 

foglaltam össze.  

2.4. Alkalmazott módszerek 

A kitűzött céloknak és a definiált feladatoknak megfelelően a klasszikus kutatási módszerek 

széles körét alkalmaztam. Szerteágazó, a hazai és nemzetközi tudományos irodalomra, 

valamint a légiközlekedési iparágban jellemző műszaki tartalmakra vonatkozó 

irodalomkutatási és -elemzési módszert alkalmaztam. Az azonosított tudományos ’rések’ 

szerint jelöltem ki a kutatási területem fő pilléreit. Az egyes tématerületek mélyebb elemzése 

érdekében alapoztam a nemzetközi gyakorlati tapasztalatokra, valamint a légiközlekedési 

iparban dolgozókkal folytatott interjúkra. Halmazelméleti megközelítést és többszintű 

csoportosítást alkalmaztam az összefüggések feltárásának érdekében. Saját eredményeimet 

összehasonlító értékeléseken keresztül finomítottam. Nagy hangsúlyt fektettem a jelenleg 

alkalmazott megoldások és a jövőbeli trendek megismerésére. 

Az integrált rendszer és szolgáltatás koncepciójának kidolgozását többféle elemzés előzte 

meg, amelyekhez megfelelő módszereket al.akítottam ki. A jelenleg alkalmazott módszerek 

általában hiányosak; a téma újdonsága, specialitása és komplexitása miatt ilyen jellegű 

összetett módszerek csak mérsékelten állnak rendelkezésre. A légiközlekedési 

helyváltoztatás elemzésén keresztül modelleztem az alapfolyamatot és a hozzá kapcsolódó 

információkezelési folyamatot. Az integrált légi utasinformációs rendszer modellezésekor 

azonosítottam a modell összetevőit szervezet – funkció – adat – végberendezés szerinti 

megközelítésben. A rendszertervezés alap összefüggéseit figyelembe véve elemeztem a 

légiközlekedési információs rendszerek funkcióit, működését és adatáramlási jellemzőit. 

A repülőtéri utasfelvétel elemzéséhez rendelkezésemre bocsájtott adathalmaz feldolgozása 

során adatbázis elemzési módszereket fejlesztettem és alkalmaztam. A hipotézisek felállítása 

során meghatároztam a statikus és a dinamikus tulajdonságokat, amelyek egy járat 

utasfelvételi idejét befolyásolhatják. A tulajdonságok szerint csoportokat képeztem, 

melyeket tapasztalati úton határoztam meg. Elvégeztem a nyers adatbázis „tisztítását”, a 

táblastruktúra konverzióját, annak érdekében hogy az új adatbázis csak az elemzéshez 
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szükséges attribútumokat tartalmazza. A csoportképző elemek felhasználásával végeztem el 

az adatbázis „szeletelését”, valamint készítettem el a lekérdezéseket. Az eredményeket a 

statisztikai jellemzők (minimum/maximum értékek, medián, kvartilisek, átlagértékek) 

kiszámításával értékeltem. Az adatbázis elemző módszer mellett ugyanarra az adathalmazra 

korrelációvizsgálatot és regresszió analízist is végeztem, majd az eredményeket 

összehasonlítottam.  

Az ASI értékelő eljárás kialakítása során a repülőtéri funkciókhoz társítottam az 

infokommunikációs eszközöket és szolgáltatásokat. Az értékelő számok, valamint a 

súlyszámok meghatározását a nemzetközi gyakorlatra alapoztam. 

A „smart” repülőterek modelljét korábbi, nemzetközi kutatásokra, tapasztalatokra, valamint 

repülőtér üzemeltetői interjúkra alapozva alkottam meg. Az automatizált repülőterek 

szervezési módszereinek elemzése során meghatároztam a jelenleg alkalmazott 

megoldásokat és a jövőbeli fejlesztési trendeket. Összehasonlító elemzést végeztem más 

alágazatok (pl. közúti és városi közlekedés) fejlődési irányzataival, valamint más műszaki 

területek (pl. telekommunikáció, automatika) innovációs eredményeivel. Ez alapján 

határoztam meg a légi közlekedési fejlődési irányokat, ami egyben megadja a további 

kutatás-fejlesztés és innováció alapjait is. 
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3. Légiközlekedési utasinformációs rendszerek modellezési 

módszerének kidolgozása 

A módszer kidolgozását a légiközlekedésben alkalmazott információs rendszerek 

jellemzőinek feltárása, és azok kapcsolatainak elemzése érdekében végeztem el. 

Továbbfejlesztettem az irodalomkutatás során feltárt és a tanszéki kutatások során elért eddigi 

eredményeket, megközelítéseket, bevonva a gépi alrendszereket is. Különös hangsúlyt 

fektettem a légi specialitásokra. A módszer megfelelő változtatások és adaptációt követően 

más közlekedési alágazatok információs rendszereinek elemzése során is alkalmazható. 

Kiinduló pontként elemeztem a légiközlekedési helyváltoztatási folyamatot. Feltártam a 

közlekedési alapfolyamatot és a hozzá kapcsolódó információkezelési folyamatokat. Az 

információs rendszereket és szolgáltatásokat szervezet – funkció – adatcsoport – 

végberendezés szerinti megközelítésben elemeztem.  

 Az elemzési módszer kidolgozásának céljai: 

1. Az adott alágazat helyváltoztatási folyamatának elemzése: az információkezelés 

illesztése az alapfolyamathoz. Így feltárható, hogy az utas a helyváltoztatás közben 

milyen információkezelési műveletekkel találkozik. Az eredmények ismeretében 

bizonyos folyamatok optimalizálhatók, összevonhatók. 

2. Az információkezelés jellemzőinek elemzése: az altípusok és a részfolyamatok 

meghatározása; azaz milyen műveleteket és milyen módon végez a felhasználó. Az 

információkezelés összetettsége és/vagy esetleges duplikációja tárható így fel.  

3. Az információs rendszer összetevőinek a meghatározása: az alrendszerek, a funkciók, 

az adatcsoportok, a végberendezések azonosítása. (Milyen szolgáltatók, üzemeltetők 

működtetik az egyes információs rendszereket, milyen adatokkal dolgoznak, milyen 

végberendezések állnak az utasok rendelkezésére?) A lépés célja a rendelkezésre álló 

elemek feltárása, melyek az integrált rendszer kidolgozásához nyújtanak 

segítséget.  

3.1. A helyváltoztatási folyamat elemzési módszere 

A 3.1. ábrán a helyváltoztatási folyamatot modelleztem az utas szempontjából. Az utazás 

lebonyolítása során 3 szakasz különíthető el: 

I. Tervezés, 

II. Helyváltoztatás, 

III. Utazás utáni információkezelés. 

Az alapfolyamatokhoz (a.-f.) kapcsolódóan megállapítottam az információkezelési 

folyamatokat (pl.: a. 1-5.), melyek időrendjét a számok jelölik. Meghatároztam továbbá, hogy 

az adott információkezelési folyamat a repülőtérhez vagy más szervezethez köthető-e, ezeket 

külön betűszínnel jelöltem. Összességében elmondható, hogy a repülőtéren végzett 

utaskezelési műveletek nagy része több szervezet együttes működésével biztosítható, ami az 

informatikai integráció szükségességét támasztja alá.  
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1. Tájékoztatás

2. Helyfoglalás

3. Kiegészítő 
szolgáltatások 
foglalása

4. Díjfizetés

5. Előzetes (online) 
check-in

a. Utazás 
tervezése, 

előkészítése

b. Induló 
repülőtér 

megközelítése

c. Repülőtéren 
belüli mozgás 

(induló)

d. Repülőtéren 
belüli mozgás 

(érkező)

e. Érkező 
repülőtér 
elhagyása

f. Utazás utáni 
elszámolás, 

visszakeresés

1.Tájékoztatás  
egyéni/közösségi 
közl. 
igénybevételéről

2. Parkolóhely 
foglalás

3. Tájékoztatás 
repülőtéri induló 
oldal 
megközelítéséről

1. Tájékoztatás

2. Utasfelvétel

3. Poggyászfeladás

4. Utasbiztonsági 
ellenőrzés

5. Útlevél vizsgálat

6. Tájékoztatás a 
tranzit területen 
belüli mozgás során

7. Beszállítás 
(boarding)

8. Tájékoztatás a 
repülőgépig történő 
mozgás során

1. Tájékoztatás a 
terminál épület 
megközelítése során

2. Útlevél vizsgálat 

3. Poggyászfelvétel

4. VÁM vizsgálat

5. Poggyászkár/
eltűnés bejelentése

6. Repülőtér 
elhagyásához 
kapcsolódó 
informálódás, 
helyfoglalás, 
díjfizetés

1. Repülőtérről 
kivezetés 
információkezelése

2. Tájékoztatás 
egyéni/közösségi 
közlekedés 
igénybevételéről

1. Poggyász- 
visszakeresés

2. Utólagos 
értékelés

R
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I. Tervezés
III. Utazás utáni 

információkezelés
II. Helyváltoztatás
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Repülőtéri főtevékenység
Repülőtér és egyéb szervezet által megosztott tevékenység 
Nem repülőtér szervezete által végzett tevékenység

Jelmagyarázat:

 

3.1. ábra: Légi közlekedési helyváltoztatás logikai modellje 

Az információkezelési folyamatok további részfolyamatokra bonthatók. Ezeket részletesen az 

1. mellékletben rendszereztem. A helyváltoztatási láncból a repülőtéren belüli mozgást (c. és 

d.) emeltem ki, és vizsgáltam részletesebben. Meghatároztam az információkezelés típusait, 

melyeket nemzetközi példákra is alapoztam. A folyamatos technológiai fejlődés hatására ezek 

a típusok a későbbiekben bővíthetők. A bemutatott általános rendszerezés eredménye eltérő 

lehet repülőterenként, hiszen bizonyos helyszíneken nem minden információkezelési típus áll 

rendelkezésre. Az információkezelési folyamathoz társítottam a részfolyamatokat. A 

folyamatelemzés eredményét a 3.1. és 3.2. táblázat tartalmazza. A vizsgált információkezelési 

folyamatok alapján határoztam meg az utasinformatikai funkciótípusokat. 

Az integráció nem csak a repülőtéren belüli, de a repülőtéren kívüli mozgások támogatása 

során is fontos szerepet játszik. Ezek az infomációkezelési folyamatok a 3.1. ábra a, b, e és f 

oszlopában szerepelnek. A repülőtéren kívüli információkezelést nem vizsgáltam, mivel 

kutatásom témáját leginkább a repülőtéri rendszerekre fókuszáltam; azonban ezen 

információkezelési folyamatok (funkciók) integrálása is elengedhetetlen a teljes 

helyváltoztatási lánc lefedéséhez. 
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3.1. táblázat: A repülőtéri alapfolyamat és információkezelési folyamat jellemzői – az induló repülőtéren 

 
Alapfolyamat 

Információkezelési 

folyamat 
Információkezelés típusa Információkezelési részfolyamat 

c.
 R

ep
ü

lő
té

re
n

 b
el

ü
li

 m
o
zg

á
s 

(i
n

d
u

ló
) 

T
ra

n
zi

tt
er

ü
le

t 
el

ő
tt

i 
m

o
zg

ás
 

c1. Tájékoztatás 

Tájékoztatás 

statikus/dinamikus 

eszközökön keresztül 
Tájékoztatás a terminál 

megközelítéséről 
Tájékoztatás mobil eszközön 

keresztül 

c2. Utasfelvétel 

Előzetes (online) check-in 
Tájékoztatás az online regisztráció 

folyamatáról 

Repülőtéri kioszk check-in Menüpontok magyarázata 

Utasfelvétel check-in pultnál 

Tájékoztatás a check-in 

pultkiosztásról, személyes információ 

az utasfelvételről 

c3. Poggyászfeladás 

Poggyászfeladás otthonról 

(home to airport baggage 

service) 

Szolgáltatás megrendelésének, 

lebonyolításának magyarázata 

Poggyászfeladás kioszknál Menüpontok magyarázata 

Poggyászfeladás check-in 

pultnál 

Tájékoztatás a poggyászsúlyról 

c4. Utasbiztonsági 

ellenőrzés 

Ellenőrzés priority sorban Priority/non-priority sorok kiosztása, 

tájékoztatás a tiltott anyagokról Ellenőrzés non-priority 

sorban 

T
ra

n
zi

tt
er

ü
le

te
n
 b

el
ü
li

 m
o
zg

ás
 

c5. Útlevél vizsgálat
1
 

Schengenen belüli utazás -

nem kötelező vizsgálat 

Útlevélhez tartozó sorinformációk 

közlése  

(pl.:csak EU útlevéllel) 

e-útlevél ellenőrzés segítése 

Schengenen kívüli utazás - 

kötelező vizsgálat 

Útlevélhez tartozó sorinformációk 

közlése 

 (pl.: minden útlevéllel) 

e-útlevél ellenőrzés segítése 

c6. Tájékoztatás a tranzit 

területen belüli mozgás 

során 

Alapszolgáltatás i 

információk közlése 

(pl: mosdó) 
Tájékoztatás piktogramokkal, 

táblákkal, térképpel a repülőtéri 

lehetőségekről 
Kiegészítő szolgáltatási 

információk közlése 

(pl: étkezés, vásárlás) 

Járatinfomációk közlése 

Kapuinformációk közlése, járat 

indulásával kapcsolatos tájékoztatás 

(pl. késés) 

c7. Beszállítás 

 (boarding) 

Priority boarding 
Tájékoztatás priority/non-priority 

sorok elhelyezkedéséről, a beszállítás 

rendjéről, az előkészítendő 

okmányokról Non-priority boarding 

T
ra

n
zi

tt
er

ü
le

t 

el
h

ag
y

ás
a 

u
tá

n
i 

m
o

zg
ás

 

c8. Tájékoztatás a 

repülőgépig történő 

mozgás során 

Utashídon 
Utashíddal kapcsolatos információk 

közlése 

Utasszállító járművön 
Járművel kapcsolatos információk 

közlése 

Gyalogosan 
Mozgás pályájával kapcsolatos 

információk közlése 
1
 Schengenen belüli induló repülőtér esetén  
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3.2. táblázat: A repülőtéri alapfolyamat és információkezelési folyamat jellemzői  - az érkező repülőtéren 

 
Alapfolyamat 

Információkezelési 

folyamat 
Információkezelés típusa 

Információkezelési 

részfolyamat 

d
. 

R
ep

ü
lő

té
re

n
 b

el
ü

li
 m

o
zg

á
s 

(é
rk

ez
ő

) 

T
ra

n
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tt
er

ü
le

te
n

 b
el

ü
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 m
o
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ás

 
d1. Tájékoztatás a 

terminál épület 

megközelítése során 

Utashídon 
Utashíddal kapcsolatos 

információk közlése 

Utasszállító járművön 
Járművel kapcsolatos információk 

közlése 

Gyalogosan 
Mozgás pályájával kapcsolatos 

információk közlése 

d2. Útlevél vizsgálat
1
 

Schengenen belüli utazás -

nem kötelező vizsgálat 

Útlevélhez tartozó sorinformációk 

közlése  

(pl.:csak EU útlevéllel) 

e-útlevél ellenőrzés segítése 

Schengenen kívüli utazás - 

kötelező vizsgálat 

Útlevélhez tartozó sorinformációk 

közlése 

 (pl.: minden útlevéllel) 

e-útlevél ellenőrzés segítése 

d3. Poggyászfelvétel 

Repülőgépnél 

Egyéni tájékoztatás 

poggyászfelvételről (pl.: felvétel a 

repülőgép ajtajánál) 

Poggyászszalagon Szalaginformációk közlése 

Poggyászfelvétel szolgáltató 

által (airport to home 

baggage service 

Szolgáltatás megrendelésének, 

lebonyolításának magyarázata 

d4. VÁM vizsgálat 
Kötelező 

Folyosóinformációk közlése, 

vizsgálat menetével kapcsolatos 

tájékoztatás 

Nem kötelező Folyosóinformációk közlése 

d5.Poggyászkár/eltűnés 

bejelentése 

Elveszett poggyász 

bejelentése 

Tájékoztatás a poggyász 

elvesztésével kapcsolatos 

teendőkről 

Sérült poggyász bejelentése 
Tájékoztatás a 

 poggyászkár bejelentéséről 

T
ra

n
zi

tt
er

ü
le

t 

u
tá

n
i 

m
o
zg

ás
 

d6. Repülőtér 

 elhagyásához 

kapcsolódó 

informálódás 

Egyéni közlekedés 

igénybevétele 

Tájékoztatás egyéni 

 közlekedési lehetőségekről 

Közösségi közlekedés 

igénybevétele 

Menetrendi, jegyvásárlási, 

díjszabási információk közlése 

1
 Schengenen belüli érkező repülőtér esetén 

Az alapfolyamat részletes ismerete nélkülözhetetlen az információs folyamatok megértéséhez, 

modellezéséhez. A fentiek bevezetése után az utasinformatikai rendszerek ezen ismeretek 

birtokában modellezhetők.  

3.2. Az utasinformatikai rendszerek modellezési módszere 

Az információs rendszer összetevőinek meghatározásához a légiközlekedési szervezetek 

utasokkal kapcsolatos tevékenységeit vizsgáltam. Ezen tevékenységek végrehajtásához 

szükséges informatikai háttér összetevői a következők: 

 információkezelő alrendszerek (szervezetek - On és gépi alrendszerek – Mn), 

 funkciótípusok (Fn), 

 adatcsoportok (Dn), 

 végberendezések (En). 
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Elsőként a légiközlekedés működéséhez szükséges szervezettípusokat azonosítottam. A gépi 

alrendszereket a szervezetekhez társítottam, melyek együttműködése szükséges az utazási 

folyamat megvalósításához. A gépi alrendszerek feladata a működéshez szükséges 

információk tárolása, feldolgozása, továbbítása. Az üzemeltetés gépi rendszereivel és az ott 

megvalósuló funkciókkal csak olyan mértékig foglalkoztam, amennyire azok hatással vannak 

az utasinformatikai műveletekre. A gépi alrendszerek és a szervezettípusok összerendelési 

módszerét a 3.3. táblázatban foglaltam össze. A gépi alrendszerek egyes esetekben több 

szervezethez is tartozhatnak. Jelen rendszerezésben ahhoz a szervezethez soroltam a gépi 

alrendszert, amelyre leginkább jellemző annak használata. 

3.3. táblázat: Információkezelő alrendszerek (szervezetek és gépi alrendszerek) 

Jelölés Szervezettípus Jelölés Gépi alrendszerek 

O1 
Repülőteret üzemeltető 

társaságok 

M11 Erőforrás allokációs rendszer 

M12 
Repülőtéri integrált információs rendszer – 

(AODB)
1
 

M13 Járatinformációs rendszer – FIDS
2
 

M14 Utasbiztonsági rendszer 

M15 Poggyászszortírozó és azonosító rendszer 

O2 Légitársaságok 

M21 Helyfoglalási rendszer 

M22 GDS
3
 rendszer 

M23 
Útvonal és hálózattervezési, 

 menetrend és géprotációs tervezési rendszer 

M24 Személyzettervezési és vezénylési rendszer 

M25 
Navigációs rendszer (útvonal- és üzemanyag 

tervezés) 

M26 Üzemirányítási rendszer 

M27 Karbantartás tervezési rendszer 

M28 
Utas felvételi, jegykezelési és járatindítási 

rendszer – DCS
4
 

O3 
Légiforgalmi irányító 

szolgálatok 

M31 
Korlátozásokat figyelő és döntéstámogató 

rendszer 

M32 
Radaradatokat feldolgozó és megjelenítő 

rendszer 

M33 Meteorológiai rendszer 

M34 Üzenetküldési és kommunikációs rendszer 

O4 
Földi kiszolgáló 

szervezetek 

M41 
Repülőtéri rendszerek a földi kiszolgálási 

műveletek végrehajtásához 

M42 Elveszett poggyászkereső rendszer 

O5 
Szabályozó szervezetek 

(hatóságok) 
M51 Nyilvántartási rendszerek 

O6 
Egyéb kapcsolódó 

közlekedési szervezetek 

M61 
Parkolás menedzsment rendszer (foglalás, 

díjbeszedés) 

M62 Forgalomirányító és utastájékoztatási rendszer 

O7 Turisztikai szervezetek 

M71 Szállásfoglalási rendszerek 

M72 Autóbérlési, foglalási rendszerek 

M73 Egyéb információs rendszerek 

O8 
Repülőtéri szolgáltató 

szervezetek 
M81 Szolgáltatás nyilvántartási rendszerek 

1
AODB: Airport Operational Database 

2FIDS: Flight Information Display System 
3GDS: Global Distribution System 
4DCS: Departure Control System 

fekete jelölés: utasinformatikai műveletekhez kapcsolódó rendszerek 

dőlt szürke jelölés: utasinformatikai műveletekhez nem kapcsolódó rendszerek 
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A helyváltoztatási lánc elemeit, valamint az  információkezelési folyamatokat figyelembe 

véve meghatároztam az integrált rendszer működéséhez elengedhetetlen utasinformatikai 

funkciótípusokat (3.4. táblázat) Az információkezelési folyamatokat és a funkciótípusokat a 

3.5. és 3.6. táblázatokban rendeltem egymáshoz. 

3.4. táblázat: Utasinformatikai funkciótípusok 

Jelölés Funkciótípusok 

megnevezése 

Leírás 

F1 Tájékoztatás Információszolgáltatás az aktuális és a várható eseményekről a légi utazás során 

F2 Utaskezelés A légiközlekedés során szükséges utaskezelési műveletek lebonyolítása 

F3 Poggyászkezelés A légiközlekedés során szükséges poggyászkezelési műveletek lebonyolítása 

F4 Üzemeltetés 
Üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek összessége, események kezelése, 

operatív irányítás, utasigények kezelése 

F5 Díjbeszedés A szolgáltatások és az infrastruktúra használat költségeinek beszedése 

F6 
Biztonsági feladatok 

ellátása 
A veszélyes helyzetek megakadályozása, hatásának csökkentése 

3.5. táblázat: Repülőtéri információkezelési funkciók (induló oldali repülőtéren belüli mozgás) 

 Jelölés 

Információ-

kezelési 

folyamat 

Infomációkezelési részfolyamat Funkciótípus 

c.
 R

ep
ü

lő
té

r
en

 b
el

ü
li

 m
o

zg
á

s 
(i

n
d

u
ló

) 

c1 Tájékoztatás 
Tájékoztatás a terminál épületről, check-in pult 

kiosztásról 
F1 

c2 Utasfelvétel 

Tájékoztatás az online regisztráció folyamatáról 
F1, F2, F4 

 
Menüpontok magyarázata kioszk check-in esetén 

Utasfelvételi információk közlése 

c3 Poggyászfeladás 

Szolgáltatás megrendelésének, lebonyolításának 

magyarázata 
F1, F3, F4 Menüpontok magyarázata kioszknál 

Tájékoztatás a poggyászsúlyról 

c4 
Utasbiztonsági 

ellenőrzés 

Priority/non-priority sorok kiosztása, tájékoztatás 

tiltott anyagokról, beszállókártya ellenőrzése 
F2, F5 

c5 Útlevél vizsgálat 

Útlevélhez tartozó sorinformációk közlése, 

(pl.:csak EU útlevéllel, minden útlevéllel), e-

útlevél használatának magyarázata 

F2, F5 

c6 

Tájékoztatás 

tranzit területen 

belüli mozgás 

során 

Tájékoztatás piktogramokkal, táblákkal, 

térképpel a repülőtéri lehetőségekről 
F1 Kapuinformációk közlése, járat indulásával 

kapcsolatos tájékoztatás (pl. késés) 

c7 
Beszállítás 

(boarding) 

Tájékoztatás priority/non-priority sorok 

elhelyezkedéséről, a beszállítás rendjéről F1, F2, F4 

Beszállókártya ellenőrzése 

c8 

Tájékoztatás 

repülőgépig 

történő 

mozgás során 

Utashíddal, járművel, a mozgás pályájával 

kapcsolatos információk közlése 
F1 
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3.6. táblázat: Repülőtéri információkezelési funkciók (érkező oldali repülőtéren belüli mozgás) 

 Jelölés 

Információ-

kezelési 

folyamat 

Infomációkezelési részfolyamat Funkciótípus 

d
. 

R
ep

ü
lő

té
r
en

 b
el

ü
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o
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á
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(é

r
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d1 

Tájékoztatás a 

terminál épület 

megközelítése 

során 

Utashíddal, járművel, a mozgás pályájával 

kapcsolatos információk közlése 
F1 

d2 Útlevél vizsgálat Útlevélkezeléshez tartozó információk közlése F2, F5 

d3 
Poggyász-

felvétel 

Egyéni tájékoztatás poggyászfelvételről  

(pl.: felvétel a repülőgép ajtajánál) 

F1, F3 Szalaginformációk közlése 

Szolgáltatás megrendelésének, lebonyolításának 

magyarázata 

d4 VÁM vizsgálat 
Folyosó információk közlése  

(pl.: elvámolnivaló áru esetén) 
F2, F5 

d5 
Poggyászkár/ 

eltűnés kezelése 

Tájékoztatás a poggyász elvesztésével 

kapcsolatos teendőkről F1 

Tájékoztatás a poggyászkár bejelentéséről 

d6 

Repülőtér 

elhagyásához 

kapcsolódó inf. 

Tájékoztatás egyéni/közösségi közlekedési 

lehetőségekről, parkolásról 
F1 Menetrendi, jegyvásárlási, díjszabási 

információk közlése 

Az információkezelő alrendszerek adatokat tárolnak, feldolgozzák azokat és továbbítják 

egymásnak. Az integrált információs rendszer leglényegesebb összetevője a közös adatbázis. 

Az adatbázis megvalósíthatósága érdekében azonosítottam a légiközlekedési adatcsoportokat, 

azok változásának időbeli jellegét és megadtam a legjellegzetesebb példákat a 3.7. 

táblázatban.  

A statikus adatokon alapuló szolgáltatás a hosszabb ideig változatlan adatokra épül, melyek 

érvényességének időbeli állandósága hosszabb, mint egy év (t  >  1 év). A féldinamikus 

adatokon alapuló megoldások felhasználnak gyakrabban változó adatokat is, melyek 

érvényességének időbeli állandósága egy nap és egy év közötti (1  év  >  t  >  1 nap). A 

dinamikus adatokon alapuló szolgáltatás a rövid időközönként változó, a közlekedési, 

forgalmi helyzet aktuális adatait is figyelembe veszi, melyek érvényességének időbeli 

állandósága rövidebb, mint egy nap (t <  1  nap). A dinamikus adatok a valós folyamatok 

minél pontosabb leképezését szolgálják. Ezáltal az információszolgáltatás minősége, 

megbízhatósága növelhető. 
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3.7. táblázat: Adatcsoportok 

Adatcsoportok Statikus adatok Féldinamikus adatok Dinamikus adatok 

D1 Repülőtéri 

infrastruktúra adatok 

infrastruktúra alapadatok, 

eszközök, berendezések 

adatai 

tervezett földi kiszolgálási 

adatok 

forgalmi, meteorológiai, 

berendezés foglaltsági 

adatok 

D2 Üzemirányítási adatok 

irányítási stratégiák, jármű 

és személyzet adatok, 

historikus forgalmi adatok, 

karbantartási alapadatok 

menetrendi adatok, tervezett 

módosítások, jármű és 

személyzetvezénylési 

adatok, kiadott 

útvonalengedélyek, 

foglalás/járműkapacitás 

adatok 

forgalmi adatok, késési 

adatok, berendezések és 

üzemeltető járművek 

állapotai 

D3 Díjbeszedési, 

helyfoglalási adatok 

díjszabási stratégiák, 

historikus foglalási adatok 

időszakos díjak, változások, 

kedvezmények, foglalás 

adatok 

aktuális díjak, foglalási 

adatok. 

D4 Utas- és 

poggyászadatok 

hatóságok nyilvántartásai 

(útlevél adatok, vízumok), 

beutazási szabályok 

foglalás adatok, 

preferenciák, elérhetőségek, 

díjfizetési és számlázási 

adatok 

aktuális foglalási és 

utasfelvételi adatok 

D5 Turisztikai adatok 

(közlekedési, szórakozási 

stb.) 

szolgáltatás nyilvántartási, 

díjszabási adatok 

ideiglenes szolgáltatási 

adatok (nyitva tartás, 

elérhetőségek) 

aktuális foglalási, bérlési 

adatok. 

Meghatároztam a repülőtéri utasinformatikai végberendezések típusait, melyek ember-gép 

interfészként működnek. Ezek meghatározásakor is a nemzetközi gyakorlatot, az elterjedt 

példákat vettem számításba. Az eredményeket a 3.8. táblázatban foglaltam össze. 

3.8. táblázat: Végberendezések típusai 

Jelölés Megnevezés Leírás 

E1 
Statikus (passzív) 

kijelző  

Állandó adattartalom megjelenítésére szolgáló utasinformációs 

végberendezés (pl.: egyszerű információs tábla, piktogramok, 

térképek) 

E2 

Dinamikus 

(interaktív) 

kijelző 

Változtatható jelzésképű végberendezések, változó adattartalom 

megjelenítésére szolgál, felhasználói interakció megengedett (pl.: 

utasinformációs monitorok, interaktív térképek) 

E3 
Önkiszolgáló 

terminál (kioszk) 

Utas- és poggyászkezelési, díjbeszedési műveletek elvégzésére 

alkalmas telepített eszközök, felhasználói interakcióhoz kötöttek 

(pl.: check-in automata, poggyászfeladó automata) 

E4 Mobil eszköz 

Hordozható informatikai végberendezések, melyek akár 

személyre szabott információkat is megjeleníthetnek (pl.: utasok 

személyes eszközei: okostelefon, táblagép, okosóra) 

E5 
Személyzeti 

terminál 

Üzemeltető oldali végberendezések, személyzet által kezelt 

informatikai eszközökkel (pl.: utasfelvételi informatikai 

eszközök) 

A fejezetben bemutatott elemekből építhető fel az integrált légi utasinformációs rendszer, 

melynek alapját a légiközlekedési szervezetek gépi alrendszerei biztosítják. A gépi 

alrendszerek által tárolt adatcsoportok áramlása és feldolgozása teszi lehetővé a funkciók 

végrehajtását. Utasoldalon a végberendezéseken keresztül valósítható meg az utas és a 

szervezetek közötti „kommunikáció”. 

A jelen fejezetben kidolgozott modellezési módszert alkalmaztam az integrált légi 

utasinformációs rendszer modelljének megalkotásához.  
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4. Az integrált légi utasinformációs rendszer modellje 

Feltártam az összetevőket és a közöttük lévő kapcsolatokat, majd ez alapján kidolgoztam az 

integrált légi utasinformációs rendszer modelljét. A kapcsolatok részletes bemutatása 

érdekében mátrixos formát alkalmaztam. A modell egy részletét, a végberendezés – 

funkciótípus mátrixot a budapesti repülőtérre adaptáltam. Az adaptáció célja volt a modell 

gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása, egy olyan példán keresztül, mely az üzemeltető 

által nem titkosított, mindenki számára hozzáférhető adatokat tartalmaz. Az integrált 

utasinformációs rendszer modelljébe, a végberendezés – funkciótípus közötti réteghez 

illesztettem az utasközpontú mobil alkalmazás, mint a legfontosabb utaskapcsolati ’interfész’ 

funkcionális modelljét. 

4.1. A modell ismertetése 

Az integrált rendszert felépítéséhez elsőként rétegeket definiáltam, majd az ezek közötti 

kapcsolatrendszert vizsgáltam. A modellt a 4.1. ábra szemlélteti. Külön rétegeken jelenítettem 

meg a szervezeteket, az adatcsoportokat, a funkciótípusokat és a végberendezéseket. A gépi 

alrendszerek szervezetekhez köthetők. A végberendezések pedig egy ember-gép interfészen 

keresztül kapcsolódnak az utashoz.  

 

4.1. ábra: Az integrált légi utasinformációs rendszer modellje 

A rétegek közötti kapcsolatrendszer részletes bemutatása érdekében kapcsolati mátrixokat 

hoztam létre. Elsőként meghatároztam, hogy melyik szervezet felelős az adott 
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utasinformatikai funkcióért (4.1. táblázat). Minden ’X’ jelölés egy-egy kapcsolatot jelent az 

adott funkciótípus és a felelős szervezet között. A tájékoztatás (F1) a legalapvetőbb 

funkciótípus. Minden szervezet kapcsolatot tart valamilyen módon az utasokkal, legyen az 

közvetlen tájékoztatás (pl.: a repülőtér üzemeltető részéről), vagy közvetett tájékoztatás (pl.: a 

légiforgalmi irányítás részéről). Mindezek mellett a szervezetek közötti együttműködés is 

fontos része az integrációnak. A funkciótípusok integrálásának lehetőségei a mátrixok 

vizsgálatával könnyen azonosíthatók. Az O-F mátrix részletes kifejtését a 4.2. táblázatban 

helyeztem el. 

4.1. táblázat: Szervezet – funkciótípus (O-F) kapcsolati mátrix

 

 Funkciótípus  

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

S
ze

rv
e
ze

t 

O1 X X X X X X 

O2 X X X X X X 

O3 X - - X - X 

O4 X X X X X X 

O5 X X X - - X 

O6 X X X X X X 

O7 X X - X X - 

O8 X X X - X - 

Jelmagyarázat:  
O1: Repülőteret üzemeltető társaságok 

O2: Légitársaságok 

O3: Légiforgalmi irányító szolgálatok 

O4: Földi kiszolgáló szervezetek 

O5: Szabályozó szervezetek 

O6: Egyéb kapcsolódó közlekedési szervezetek 

O7: Turisztikai szervezetek 

O8: Repülőtéri szolgáltató szervezetek 

F1: Tájékoztatás 

F2: Utaskezelés 

F3: Poggyászkezelés 

F4: Üzemeltetés 

F5: Díjfizetés 

F6: Biztonsági feladatok ellátása 

 

X: kapcsolat megléte 

-: kapcsolat hiánya

A teljes rendszer két fő részre osztható. Az egyik rész, a háttérben működő rendszer, mely 

tartalmazza a működéshez szükséges összes hardver és szoftver elemet. Ez az utasok számára 

direktben nem elérhető. A másik részhez az utasok számára közvetlenül elérhető ember-gép 

alrendszer(ek) tartoznak, melyeknek fontos összetevője a végberendezés a szoftverekkel és 

alkalmazásokkal. Mivel a háttérrendszer szolgáltatja az adatokat valamennyi összetevő 

számára, ezért az adatcsoportok és a szervezetek közötti kapcsolatot is elemeztem. A 

komplexitás miatt egy egyszerűsített megjelenítési módszert választottam: az adatcsoportok és 

a szervezetek közötti kapcsolatokat O-D (és M-D) mátrixban szemléltettem (4.3. táblázat). Az 

adatkommunikáció a szervezetek között túlnyomórészt a gépi alrendszereken keresztül 

valósul meg. 

Az üzemeltetési adatok, mint pl. a késések, vagy a berendezések állapota a leginkább változó, 

ún. real-time adatok. Ezen adatcsoportok gyakori frissítése szükséges. A mátrix segít 

azonosítani, hogy az egyes szervezetek részére milyen adatbázis-hozzáférést szükséges 

biztosítani. Például a légiforgalmi irányítás rendszereinek (O3-M3x) a repülőtéri infrastruktúra 

(D1) és üzemirányítási (D2) adataival van kapcsolata. 
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4.2. táblázat: A szervezet – funkció ( O-F ) mátrix meghatározása 

 

 

 
Tájékoztatás (F1) Utaskezelés (F2) Poggyászkezelés (F3) Üzemeltetés (F4) Díjbeszedés (F5) 

Biztonsági 

feladatok 

ellátása (F6) 

Repülőtér 

(O1) 

Menetrendi, járatinformációk, 

repülőtéri szabályozásokkal 

kapcsolatos információk, átszállási 
információk, közlekedési 

információk, szolgáltatásokkal 

kapcsolatos információk közlése 

Utasbiztonsági ellenőrzés, 

tranzit területen belüli 
szolgáltatások biztosítása, 

utaspanaszok kezelése 

Poggyász ellenőrzése 

Erőforrás allokációs és tervezési rendszerek 

kezelése (pl. check-in pultok, beszállító 
kapuk, állóhelyek). A repülőtér műszaki 

ellátottságának biztosítása (energia, 

biztonsági rendszerek, stb.) A 

repülésbiztonsághoz  kapcsolódó repültéri 

feladatok ellátása. 

Díjbeszedő berendezések 

telepítése, repülőtéri 
díjak beszedése (pl.: 

parkolás) 

Utasbiztonsági 

szabályok betartatása, 
utasok és poggyászok 

ellenőrzése 

Légitársaság 

(O2) 

Hálózati, díjszabási, 
szabályozásokkal kapcsolatos 

információk, járattörlési 

információk, utazási információk 
közlése 

Utas jegyvásárlás, 

helyfoglalás, speciális 
igények kezelése, 

átszállási adatok kezelése 

Poggyásszal kapcsolatos 
információk kezelése 

Karbantartási feladatok kezelése, rotáció 

tervezése, személyzetvezénylés kezelése, 

ügyféligények kielégítése 

Jegyvásárlási díjak 
beszedése 

Légijárművek 

biztonságos 

üzemeltetése 

Légiforgalmi 

szolgálat (O3) 

Légtérfelhasználási információk, 
meteorológiai információk, 

légiforgalmi információk közlése 

- - 
Korlátozások figyelése, navigációs 

feladatok ellátása 

Útvonalhasználati díjak 

beszedése 

Légijárművek 

összeütközését 

elkerülő légiforgalmi 
irányítás 

Földi 

kiszolgálás 

(O4) 

Járatinfomációk, szabályozásokkal 

kapcsolatos információk, utazási 
információk, repülőtéri 

folyamatokkal kapcsolatos 

információk közlése 

Utas felvétele a járatra, 
beszállítás a légi járműbe, 

átszállások kezelése  

Poggyász kezelése a légi 

utazás megkezdése előtt és 

után, elveszett poggyászok, 
poggyászkár regisztrálása 

Utaskezelési műveletek végrehajtása, járat 

kiszolgálása (ki- és beszállítás, poggyászok 

pakolása, jégtelenítés, tankolás, áramforrás 
biztosítása, vízfeltöltés, stb) 

Utazással kapcsolatos 

pótdíjak, poggyászdíjak 
beszedése, díjbeszedő 

berendezések 

üzemeltetése 

Utasbiztonsági 

szabályok betartatása 

Készenléti 

szervek (O5) 

Veszélyekről, különleges 
eseményekről, ellenőrzésekről, 

szabályozásokról szóló információk 
közlése 

Határellenőrzés, 
idegenrendészeti 

feladatok ellátása 

Poggyász ellenőrzése, 

vámellenőrzés 

Ellenőrző berendezések üzemeltetése, 
vészhívások kezelése, események kezelése, 

hatósági adatok kezelése 

- 
Légi események 

kezelése, repülőtéri 

események kezelése 

Szabályozó 

szervezetek 

(O6) 

Tájékoztatás a szabályozásokról, 
jogi eseményekről 

Utasjogok meghatározása 

Veszélyes eszközök 

szállítására vonatkozó 

szabályok meghatározása 

Szolgáltatások hozzáférési lehetőségeinek 

meghatározása, nyilvántartások kialakítása, 
elszámolás, szolgáltatások ellenőrzése, 

szabványok és irányelvek kialakítása 

Infrastruktúra használati 

szabályok kialakítása, 

felügyelete 

Légi biztonsággal 

kapcsolatos 

szabályozások 
kialakítása, 

betartásának 

ellenőrzése (auditok) 

Egyéb 

szervezetek 

(O7) 

Légi utazáshoz kapcsolódó egyéb 

szolgáltatásokkal kapcsolatos 

információk közlése (pl. szállodák, 

éttermek, stb) 

Szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó utaskezelés 
lebonyolítása 

- 

Éttermek, szolgáltató helyek, 

parkolóhelyek, egyéni és közösségi 
közlekedési járművek üzemeltetése, stb.  

Szolgáltatási díjak 

beszedése 

Nemzetközileg 

meghatározott és a 

saját biztonsági 
feladatok betartása, 

betartatása 
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4.3. táblázat: Szervezet - adatcsoport (O-D) és gépi alrendszer – adatcsoport (M-D) kapcsolati mátrix 

 D1 D2 D3 D4 D5 

O1 

M 

11 1 X 0 0 0 

12 1 X X X 0 

13 1 1 0 0 0 

14 1 0 0 1 0 

15 1 X 1 1 0 

O2 

21 0 X X 1 0 

22 0 X X 1 1 

23 1 X X 0 0 

24 1 X 1 0 0 

25 0 X 1 0 0 

26 1 X 0 0 0 

27 1 1 0 0 0 

28 1 1 1 1 0 

O3 

31 1 X 0 0 0 

32 1 X 0 0 0 

33 1 2 0 0 0 

34 1 0 X 0 0 

O4 
41 1 X X 1 0 

42 0 0 1 1 0 

O5 51 1 0 1 1 0 

O6 
61 1 0 0 1 1 

62 1 0 0 1 1 

O7 

71 0 0 1 1 1 

72 0 0 1 1 1 

73 0 0 1 1 1 

O8 81 1 0 0 0 0 
 

 

 

Jelmagyarázat:  

1: az adatcsoport a gépi alrendszer inputja 

2: az adatcsoport a gépi alrendszer outputja 

X: az adatcsoport input-ként és output-ként is kezelhető 

0: nem releváns 

fehér háttér: esemény-vezérelt adatátvitel 

sötétszürke háttér: idővezérelt adatátvitel 

világosszürke háttér: esemény- és idővezérelt adatátvitel 

 

O1: Repülőteret üzemeltető társaságok 

O2: Légitársaságok 

O3: Légiforgalmi irányító szolgálatok 

O4: Földi kiszolgáló szervezetek 

O5: Szabályozó szervezetek 

O6: Egyéb kapcsolódó közlekedési szervezetek 

O7: Turisztikai szervezetek 

O8: Repülőtéri szolgáltató szervezetek 

 

D1: Repülőtéri infrastruktúra adatok 

D2: Üzemirányítási adatok 

D3: Díjbeszedési, helyfoglalási adatok 

D4: Utas- és poggyászadatok 

D5: Turisztikai adatok 

 

M: gépi alrendszerek 
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Az adatcsoportok és a funkciótípusok közötti kapcsolatokat a 4.4. táblázat szemlélteti. 

Rendszertervezés szempontjából ez a táblázat mutatja meg, hogy milyen adatok szükségesek 

a funkciók kiszolgálásához. Az utasinformatikai funkciók nagy mennyiségű input adat alapján 

működnek (pl.: utas neve, járatszáma, stb.), ráadásul manapság egyre nagyobb mennyiségű 

output adat is keletkezik (pl.: beszálló kapu száma, ülőhely száma, stb.) A tájékoztatás (F1) 

jellemzően egy egyirányú adatáramlás az utas felé. Miközben az utas-, és poggyászkezelés 

(F2, F3) általában kétirányú (duplex) kommunikációt igényel. A turisztikai adatok (D5) nem 

szükségesek az utas-, és poggyászkezelési funkciók vagy a biztonsággal összefüggő feladatok 

ellátásához.  

4.4. táblázat: Adatcsoport - funkciótípus (D-F) kapcsolati mátrix 

 

 Funkciótípus 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

A
d

a
tc

so
p

o
rt

 D1 1 X X X 1 X 

D2 1 X X X X X 

D3 1 X X 1 X 0 

D4 1 X X 1 1 1 

D5 1 0 0 1 X 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: 

  

1: az adatcsoport a gépi alrendszer inputja 

2: az adatcsoport a gépi alrendszer outputja 

X: az adatcsoport input-ként és output-ként is kezelhető 

0: nem releváns 

 

D1: Repülőtéri infrastruktúra adatok 

D2: Üzemirányítási adatok 

D3: Díjbeszedési, helyfoglalási adatok 

D4: Utas- és poggyászadatok 

D5: Turisztikai adatok 

 

F1: Tájékoztatás 

F2: Utaskezelés 

F3: Poggyászkezelés 

F4: Üzemeltetés 

F5: Díjfizetés 

F6: Biztonsági feladatok ellátása 

Az információk elsődleges felhasználói az utasok. Azok a “pontok”, ahol az utas 

információhoz jut, ember-gép interfészként definiálhatók. A különböző szolgáltatások 

integrációjának elősegítéseként, a funkciótípusok és az információs terminálok közötti 

kapcsolatokat a 4.5. táblázatban foglaltam össze. Az ember-gép interfészek közül a statikus és 

dinamikus kijelzők (E1, E2) csak tájékoztató funkciót látnak el, miközben az önkiszolgáló 

terminálok és a mobil eszközök (E3, E4) interaktív működésükkel jobban támogatják a 

repülőtéri funkciókat. Leginkább ezeken az eszközökön keresztül valósul meg a funkcionális 

integráció, melynek gyakorlati alkalmazásaival is foglalkoztam. 

4.5. táblázat: Végberendezés – funkciótípus (E-F) kapcsolati mátrix 

 Funkciótípus 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

V
ég

b
er

en
d

ez
és

 

E1 X - - X - - 

E2 X - - X - - 

E3 X X X X X - 

E4 X X - X X - 

E5 X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: 

 

E1: Statikus kijelző 

E2: Dinamikus kijelző 

E3: Önkiszolgáló terminál 

E4: Mobil eszköz 

E5: Személyzeti terminál 

F1: Tájékoztatás 

F2: Utaskezelés 

F3: Poggyászkezelés 

F4: Üzemeltetés 

F5: Díjfizetés 

F6: Biztonsági feladatok ellátása 

X: kapcsolat megléte 

-: kapcsolat hiánya



Az integrált információs szolgáltatás ’végigvezeti’ az utast a teljes helyváltoztatási láncon, segít 

a döntéshozatalban személyreszabott információkkal. A szervezetek eltérő érdekei miatt, az 

integrált adatbázis létrehozása és kezelése olyan komplex feladat, mely további szervezeti és 

szabályozási feltételek kidolgozását/fejlesztését igényli. A legalkalmasabb felület az információs 

szolgáltatások integrációjára egy mobil applikáció.  

4.2. A végberendezés – funkciótípus (E-F) mátrix adaptációja a Budapest 

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre 

A modell E-F mátrixának adaptációjára a háttérismeret megléte, valamint a repülőtér jelenlegi 

fejlődési tendenciáinak ismerete miatt a budapesti repülőteret választottam. A célom az volt, 

hogy az elérhető utasinformációs rendszerek és szolgáltatások vonatkozásában helyzetfelmérést 

végezzek és meghatározzam a fejlesztési irányokat, lehetőségeket. A repülőtér üzemeltetője 

felelős az információs rendszerek fejlesztéséért, mely elsősorban az utasok igényein és 

elvárásain alapul. Ezért, a modell adaptációjának első lépéseként meghatároztam a kapcsolatokat 

a funkciótípusok és a végberendezések között a budapesti repülőtérre vonatkozóan (4.6. 

táblázat). Az egyes funkciótípusokhoz (Fx) tartozó végberendezések (Ex) rendelkezésre állását 

Budapesten a táblázat celláiban X jellel és színekkel jelöltem. A modell gyakorlati 

alkalmazásával feltártam a budapesti repülőtér erősségeit és gyengeségeit, az információs 

terminálok rendelkezésre állását vagy hiányosságait (elérhető, részben elérhető vagy hiányzó 

végberendezés). Mindezek mellett a táblázat soraiból kiolvasható, hogy a repülőtér üzemeltetője 

számára érdemes-e az adott funkciótípushoz tartozó végberendezéseket fejleszteni, vagy 

rendelkezésre áll egy funkciótípushoz több típusú végberendezés is. A duplikált 

végberendezések kialakítása a szolgáltatás színvonalát növeli, vagy egy esetleges meghibásodás 

esetén az eredeti szinten tartja.  

4.6. táblázat: E-F mátrix adaptációja a budapesti repülőtérre 

 

 Funkciótípus 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

V
ég

b
er

e
n

d
ez

és
 E1 X - - X - - 

E2 X - - X - - 

E3 X X X X X - 

E4 X X - X X - 

E5 X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat:  

zöld háttér: elérhető 

narancssárga háttér: részben elérhető  

piros háttér: nem elérhető 

E1: Statikus kijelző 

E2: Dinamikus kijelző 

E3: Önkiszolgáló terminál 

E4: Mobil eszköz 

E5: Személyzeti terminál 

F1: Tájékoztatás 

F2: Utaskezelés 

F3: Poggyászkezelés 

F4: Üzemeltetés 

F5: Díjfizetés 

F6: Biztonsági feladatok ellátása 

 

X: kapcsolat megléte 

-: kapcsolat hiánya
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Megállapítottam, hogy a budapesti repülőtéren minden funkciótípushoz rendelkezésre állnak 

végberendezések. A személyzeti terminálok, mint alapvető elemek, minden funkció 

kielégítésére alkalmasak. Az utaskezelés (F1) önkiszolgáló (E3) és hagyományos személyzeti 

terminálokon (E5) keresztül valósul meg. A Budapest Airport mobil applikációja (E4) nem 

biztosít online check-in (F2) szolgáltatást, az leginkább egyénileg, a légitársaságok 

applikációján keresztül érhető el, az integráció hiánya miatt. A poggyászkezelés (F3) kizárólag 

a személyzeti termináloknál érhető el. Éppen ezért az önkiszolgáló poggyászfeladó automaták 

(E3) telepítése jelentős fejlesztési potenciállal rendelkezik, növelve ezzel a szolgáltatási 

színvonalat és az utaselégedettséget. Az önkiszolgáló díjbeszedés (E3-F4) csak részben 

valósult meg eddig, mely a repülőtér által üzemeltetett fast-track utasbiztonsági jegyeladásra 

terjed ki. Az előzetes foglalás és díjfizetés pedig a parkolási szolgáltatásnál érhető el. Egy 

integrált mobil alkalmazás kifejlesztése, mely az utasok számára elérhetővé teszi a 

valamennyi szolgáltatást, egy előremutató megoldás lehetne. 

Az eddigiek során csak a funkciótípusok elemezését ismertettem. Annak érdekében, hogy az 

utasinformációs rendszerek és végberendezések valósághűbb felmérése megtörténjen a 

budapesti repülőtéren, egy részletesebb elemzést készítettem. A korábbi E-F mátrixot 

kiterjesztettem, a funkciótípusokat részletesebben vizsgáltam (4.7. táblázat). A funkciók (Fcx, 

Fdx) a helyváltoztatási lánc elemeihez tartoznak (lásd: 3.1. ábra, valamint 3.1. és 3.2. táblázat). 

Minden információs terminál típust, amely elérhető a budapesti repülőtéren, összegyűjtöttem 

a mátrixban. A fejlesztési lehetőségeket színessel jelöltem, melyek közül néhányat az alábbi 

példákon keresztül mutatok be: 

Sormenedzsment rendszer működése (E2 és E4 végberendezésen, pl. c4, c5, d2 

információkezelési folyamatok esetén): 

 az utas tájékoztatása a sorbanállás várható időtartamáról, a sor hosszáról, 

 valós idejű adatok figyelembe vétele, 

 a kapuk átbocsátó-képességének mérése (utasok száma/perc), 

 utasok hatékonyabb szétosztása az egyes sorok között, 

 túlzsúfolt helyek észlelése, 

 utazási stressz csökkentése, 

 repülőtéri személyzet munkájának megkönnyítése, hatékonyabb munkavégzés, 

munkaerő átcsoportosítás a szükséges helyekre (pl.: kioszkok). 
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4.2. ábra: Példa sormenedzsment rendszer kialakítására 

Útlevél ellenőrzés applikáció segítségével (E4 végberendezésen, pl. c5, d2 információkezelési 

folyamatok esetén): 

Működése: 

 az alkalmazás letöltése, 

 profil készítése, útlevéladatok megadása (további profilok létrehozása akár egy egész 

család számára), 

 válaszadás a feltett kérdésekre az utazással kapcsolatban, 

 érkező repülőtér kiválasztása, 

 selfie-fotó készítése, 

 érkezés után csatlakozás a wireless internethez és az adatok feladása az 

útlevélvizsgálatnak, 

 a hatóság által pár perc után kiküldött QR kód megőrzése, 

 útlevél ellenőrzésnél a QR kód leolvasása, valamint az útlevél felmutatása (soron 

kívül), 

 a generált kód 4 óráig használható. 
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4.3. ábra: Példa útlevélellenőrző applikációra 

Terminál navigáció jeladók segítségével (E4 végberendezésen, pl. c6 információkezelési 

folyamat esetén): 

 kiskereskedelmi tevékenységek segítése (fizetés, on-site ajánlatok), 

 navigáció a terminálon belül (vakok és gyengénlátók támogatása is), 

 jeladók telepítése a POI-k, beszállító kapuk, ATM-ek, információs pultok, 

áramforrások közelébe, 

 ha az okostelefon a jeladó közelébe ér, a telefon képernyőjén megjelenik a továbbítani 

kívánt üzenet. 

Példák az integrációra 

 az Easyjet légitársaság a saját mobil alkalmazásába integrálta azt a funkciót, mely 

értesíti az utasait ha poggyászfeladó ponthoz vagy biztonsági ellenőrzéshez 

közelednek, 

 a JAL légitársaság a saját személyzete által használt smartwatch-okat is bekapcsolta a 

rendszerébe, így tudják, hogy a személyzet hol tartózkodik, és az erőforrásokat a 

tartózkodási helyüktől függően allokálják. 
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4.4. ábra: Példa a terminálon belüli navigációra jeladók segítségével 

Navigációs robot (E3 végberendezésen , pl. c6 információkezelési folyamat esetén): 

 segíti az utasok tájékozódását a bonyolult elrendezésű repülőtereken, 

 lézeres letapogatással érzékeli a környezetét („szemek”), 

 a teljes terminál térképet a memóriájában tárolja, 

 üdvözli, kíséri az utasokat, és ellenőrzi, hogy nem hagytak hátra semmit, 

 beszállókártya leolvasásával határozza meg a beszállító kaput, mint célpontot, 

 érzékeli az utas lemaradását, ilyen esetben lassít, megáll,  

 számos továbbfejlesztési funkció lehetséges: szavak értelmezése, „beszéd”, 

poggyászszállítás. 

 

 
4.5. ábra: Példa repülőtéri navigációs robotra 
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4.7. táblázat: Az E-F matrix kiterjesztése és adaptálása a budapesti repülőtérre 

 
Információs terminal/végberendezés 

E1 E2 E3 E4 E5 

In
fo

rm
á
ci

ó
k

ez
el

és
i 

fo
ly

a
m

a
t 

- 
F

u
n

k
ci

ó
 (

F
) 

c1 
légitársasági 

információs tábla 
járattábla, FIDS

1
 

önkiszolgáló 

információs kioszk 

BUD mobil applikáció 

(járat adatok, check-in 

infók) 

információs pult 

c2 nem releváns nem releváns CUSS
2
 

légitársasági applikációk, 

légitársasági web BUD 

app-on keresztül 

CUTE
3
, 

beszállókártya 

nyomtató 

c3 nem releváns nem releváns 
poggyászfeladó 

automata 

mobil applikáció 

(virtuális poggyászcímke) 

CUTE
3
, 

csomagcímke 

nyomtató 

c4 
információs táblák  

(tiltott tárgyak) 

kijelzők  

(tiltott tárgyak) 

sormenedzsment 

kijelzők 

fast track  

díjbeszedő kioszk 

e-beszállókártya mobil 

eszközön 

(sormenedzsment) 

vonalkód 

leolvasó 

c5 
információs táblák 

(útlevél sorok) 

kijelzők  

e-útlevélhez, 

sormenedzsment 

kijelzők 

e-útlevél ellenőrző 

rendszer 

BUD mobil applikáció 

(sormenedzsment, útlevél 

ellenőrzés applikáción) 

személyzeti PC
4
 

c6 
információs táblák  

(kapuk) 

FIDS
1
, 

 interaktív térkép 

e-kapuk, 

beszállókártya 

ellenőrző kioszk, 

navigációs robot 

BUD mobil applikáció 

(terminál navigáció, 

jeladók telepítése) 

információs 

pult 

c7 

információs 

táblák, poggyász 

méretező 

FIDS
1
 

e-kapuk, 

arcfelismerő 

önműködő kapuk 

e-beszállókártya mobil 

eszközön 
CUTE

3
 

c8 

információs 

táblák,  

útvonal jelzések 

utasinformá- 

ciós kijelzők 
nem releváns 

BUD mobil applikáció 

(navigáció) 
nem releváns 

d1 

információs 

táblák, útvonal 

jelzések 

utasinformá- 

ciós kijelzők 
nem releváns 

BUD mobil applikáció 

(navigáció) 
nem releváns 

d2 
információs táblák  

(útlevél sorok) 
sormenedzsment 

kijelzők 

e-útlevél ellenőrző 

rendszer 

BUD mobil applikáció 

(sormenedzsment, útlevél 

ellenőrzés applikáción) 

személyzeti PC
4
 

d3 
poggyászszalag 

információs táblák 

poggyászszalag 

kijelzők 
nem releváns 

BUD mobil applikáció 

(poggyászszalag info) 
nem releváns 

d4 információs táblák 
utasinformá- 

ciós kijelzők 
nem releváns nem releváns személyzeti PC

4
 

d5 információs táblák 
utasinformá- 

ciós kijelzők 

önkiszolgáló 

poggyászkár 

bejelentő kioszk 

mobil applikáció 

(elveszett 

poggyászkárfelvétel 

személyzeti segítséggel) 

elveszett 

poggyász pult 

d6 információs táblák 
utasinformá- 

ciós kijelzők 

integrált 

jegyautomata 

BUD mobil applikáció 

(parkolás, közlekedés) 
információs pult 

Jelmagyarázat: 
1FIDS:  Flight Information Display System 
2CUSS:  Common Use Self Service 
3CUTE:  Common Use Terminal Equipment 
4PC:  Personal Computer 

zöld jelzés: fejlesztési lehetőség 

nem releváns: az adott végberendezés típussal ez a funkció nem hajtható végre 

4.3. Az integrált légi utasinformációs alkalmazás mobil eszközön 

A légitársasági és repülőtéri utasinformációs mobil alkalmazások terjedése egyre gyorsuló 

ütemmel figyelhető meg. A légi utazás tervezését, lebonyolítását, az utazói döntéseket 
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integrált alkalmazás segítheti, melynek legfontosabb jellemzőit az alábbiakban határoztam 

meg: 

 a légi helyváltoztatási folyamatot térben és időben „lefedi” (a légitársasági és a 

repülőtéri funkciók nem különülnek el), 

 egyre inkább real-time és előrebecsült adatok alapján működik, 

 segíti az utazói döntéseket, személyre szabott információkezelést nyújt, 

 az információkezelés hatására csökken a valós és az érzékelt utazói „ráfordítás” (idő- 

és költségráfordítás, fizikai és mentális hatások, stb.), 

 a repülőtér megközelítését és elhagyását támogató közlekedési módokra is kiterjed 

(háztól-házig terjedő információkezelés). 

Ezen elvárások leginkább mobil infokommunikációs eszközökkel (okostelefonok, táblagépek, 

stb.) valósíthatóak meg. Integrált szolgáltatás jelenleg még nem működik, és a részleges 

integrációra is alig van példa. A jelenleg elérhető alkalmazások (repülőtéri, légitársasági, 

önálló fejlesztésű) több szempont szerinti elemzése során meghatároztam azokat a 

funkciócsoportokat és funkciókat, melyeket egy ideális alkalmazásnak érdemes tudnia. Ezeket 

a 4.8. táblázatban foglaltam össze, valamint az integrált légi utasinformációs alkalmazás 

modelljén is szemléltettem (4.6. ábra). 

4.8. táblázat: Az ideális alkalmazás funkciói 

Jelölés Alkalmazás funkciócsoportjai Jelölés Alkalmazás funkciói Funkciótípus 

A1 Járatok 

A11 Menetrendi járatinformációk F1 

A12 Járatok státusza F1 

A13 „Kedvenc” járatok aktuális információi F1 

A2 Foglalások 

A21 Foglalások F2, F5 

A22 Eddigi foglalások kezelése F2 

A23 Check-in F2 

A24 Beszállókártya kezelése F2 

A25 Poggyászkövetés F3 

A3 Repülőtér 

A31 Repülőtéri információk F1 

A32 Repülőtéri szolgáltatások F1, F5 

A33 Repülőtéri tevékenység ütemezés F1 

A4 Légitársaság 

A41 Légitársasági információk F1 

A42 Aktuális utazási ajánlatok F1 

A43 Hűségprogramok F1 

A5 
Városi közlekedés  

(repülőtér megközelítése) 

A51 Repülőtéri közlekedési kapcsolatok F1,F5 

A52 Parkolás támogatás F1, F2, F5 

A53 Városi közlekedési információk F1 

A6 Városi szolgáltatások 

A61 Turisztikai információk F1 

A62 Szállásfoglalás F2, F5 

A63 Autóbérlés F2,F5 

A7 Beállítások 

A71 Alapbeállítások F1 

A72 Nyelv F1 

A73 Fogyatékossággal élő személyek beállításai F1 

A8 Értékelés A81 Utazói visszajelzések F1 

Az alkalmazás kifejlesztésének támogatása érdekében, az integrált légi utasinformációs 

rendszer modelljét használtam (lásd: 4.1. ábra) a légi utasinformációs alkalmazás 

modellezéséhez (4.6. ábra). Bevezettem az ú.n. információs központot (O9*), mely vagy 

önálló szervezeti egységként, vagy az egyik szervezet részeként végzi tevékenységét. Az 

információs központ felelős az egyes szervezetek információs rendszerének felügyeletéért, 

koordinációjáért, a mobil alkalmazáshoz kapcsolható adatok továbbításáért. A szervezetek 

által szolgáltatott adatok az integrált adatbázisban egyesülnek (D*), melyekhez a mobil 

alkalmazás hozzáfér.  
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4.6. ábra Az integrált légi utasinformációs alkalmazás rendszermodellbe illesztve 

A modellezett mobil alkalmazás egyik fontos funkciója a repülőtéri tevékenység ütemezés 

(A33), mely a jelenleg elérhető alkalmazásoknaknál nem áll rendelkezésre. A tevékenység 

ütemezés lényege, hogy az utas  valós idejű és előrebecsült időadatok alapján önállóan, vagy 

egy döntéstámogató alkalmazás segítségével ütemezheti a repülőtér megközelítésének 

kezdetét, valamint a repülőtéren eltöltött idejét és aközben végrehajtandó feladatait. A 

tevékenység ütemezés funkció fontos bemenő adata az egyes kötelező utaskezelési 

folyamatok időszükséglete. A tevékenység ütemezéshez tartozik  a repülőtérig történő 

utazástervezés és az ahhoz kapcsolódó útvonalak közötti választás is. A repülőtéren kívüli 

közlekedési információkat (útvonal hossza, ideje, költsége, átszállások száma, stb.), és az utas 

számára ideális megoldást ma már számos útvonaltervező segítségével meghatározhatjuk. A 

repülőtéren belüli tevékenységek időbeliségére és sorrendiségére vonatkozó döntéstámogató 

rendszer azonban egyelőre nem elérhető. Ennek oka leginkább a repülőtéri tevékenységek 

időszükségletének bizonytalan meghatározása a megfelelő adatok és feldolgozások hiánya 

miatt. A technológia fejlődésével a sormenedzsment rendszerek bevezetése a repülőtéri 

tevékenységek olyan pontjain nyújt megoldást, ahol a megnyitott csatornák 

átbocsátóképessége fokozható több csatorna megnyitásával. Ezekben az esetekben a 

várakozási és a kiszolgálási idő is mérhető a sormenedzsment rendszer alkalmazásával. 

Azonban gyakran a repülőtér és a légitársaság között kötött szerződések miatt pl. a check-in 

pultok száma, és így az átbocsátóképesség sem növelhető. A mérésre alkalmas infrastruktúra 

hiánya miatt pedig a check-in pultok előtti várakozás ideje nem számítható. Az időadatok 

előrebecslése, mely a mobil alkalmazás tevékenység ütemezés funkciójának része, jelentősen 

támogatja az utazói folyamatokat, döntéseket. A továbbiakban az egyik legfontosabb 

repülőtéri tevékenység, az utasfelvétel, mint helyváltoztatási részfolyamat időbeli 

jellemzőinek elemzési, előrebecslési eredményeit foglaltam össze.  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

D1 D2 D4D3 D5

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Alkalmazás funkciócsoportok

Adatcsoportok

Szervezetek

Információkeze-
lési műveletek

Információ 
szerkezet

Információ-
kezelő 
alrendszerek

Integrált 
információs 
rendszer

Adatkapcsolat iránya

Alkalmazás funkciók

A11 A12 A13 A71 A72 A73Axy… …

Belső 
adatbázis

O9*

Utas

Ember - gép interfész

E3 Végberendezés –
Mobil alkalmazás

Jelmagyarázat:

*O9 : Információs központ

D*

D* : Integrált adatbázis  
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5. A repülőtéri utasfelvételi időelemek vizsgálata, összefüggések 

feltárása 

Az információs szolgáltatás minősége, megbízhatósága többféle módon fokozható. A közölt 

információk tényadatokon és előrebecsült adatokon alapulnak, amelyek a valós és a várható 

folyamatokat képezik le. Ezért elemeztem a repülőtéri helyváltoztatási részfolyamatok időbeli 

jellemzőit, valamint befolyásoló tényezőit. A mobil alkalmazás egyik fontos bemenő adata az 

utasfelvételi idő pillanatnyi és előrebecsült értéke, mely a repülőtéri tevékenység ütemezés 

(A33) funkcióhoz tartozik. Célom volt egy olyan elemzési módszer kifejlesztése, amely 

historikus adatokon alapszik, és az adott járat tulajdonságait is figyelembe veszi. A repülőtér 

üzemeltető által végzett adatfelvétel után, mely a járatokhoz tartozó utasfelvételi időket mérte, 

adatbázis-elemzést, valamint korreláció vizsgálatot végeztem. Meghatároztam egy járat azon 

statikus és dinamikus tulajdonságait, melyek befolyásolják az utasfelvétel idejét. A vizsgálat 

eredménye bemenő paraméterként alkalmazható az utasfelvételi idő előrejelzése során. Az 

előrejelzéssel a személyre szabott utasinformációs szolgáltatás hasznossága fokozható. 

5.1. A helyváltoztatási folyamat elemzése 

A légiközlekedés egyik vonzóereje a gyorsaság. A nagytávolságú utazások során egyértelmű 

ezen közlekedési mód előnye, azonban a rövid- és középtávú utazások során is 

versenyképesebbé tehető, ha az utazás előtti előkészületek időigénye tervezhetővé, 

kiszámíthatóvá válik. 

A repülőtérre jutástól a járműig történő mozgás, valamint a hozzá kapcsolódó utaskezelési 

folyamatok vizsgálatával meghatározott eredményeket foglaltam össze. A műveletek közül az 

utasfelvétel időigényét határoztam meg és számítási (előrebecslési) összefüggéseket tártam 

fel. Így személyre szabottan, az utazás jellemzőitől függően számítható ez az időtartam. Ez a 

múltbéli adatokra támaszkodó számítási módszer azért is fontos, mert a legtöbb repülőtéren 

nem létezik semmilyen infrastruktúra az utasfelvétel idejének mérésére, és így az ezzel 

kapcsolatos utastájékoztatás sem megoldott.  

Első lépésként meghatároztam, hogy milyen elemekre bontható a helyváltoztatási folyamat. 

Az 5.1. ábra tér-idő diagramon, időrendben szemlélteti a helyváltoztatási folyamat műveleteit 

a háztól a járműig tartó szakaszon. Az ábrán, a járat indulását véve vonatkoztatási alapul (T), 

feltüntettem az utaskezelési folyamatok (utasfelvétel, a beszállókapu információ 

megjelenítése, beszállítás) kezdő időpontját is (pl.: T-30 perc). Ezek a teljes folyamat 

logikáját tekintve kötöttek, de repülőterenként eltérőek lehetnek, az utasok ezen intervallumok 

között végzik egyéb kötelező és nem kötelező tevékenységeiket. 
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5.1. ábra: A helyváltoztatási folyamat háztól járműig tartó szakaszának tér-idő diagramja légi utazás során 

A műveleteket három csoportba soroltam. Az ábrán 1-15 közötti sorszámmal jelöltem az 

egymás utáni műveleteket, melyeken az utas végighalad.A 2. és a 3. művelet (piros színnel 

jelölve) képezte a részletes elemzésem tárgyát: 

1. Mozgás (tm,i): a mozgási műveletek időigénye a helyrajzi adatokat felhasználva az 

utas és a célpont közötti távolságból és az utas haladási sebességéből számítható. A 

repülőtéren belüli mozgási műveletek időigénye repülőterenként változik. Az utas 

pozíciójának ismerete és a célpontok pozíciójának ismeretében kiszámolható a 

gyaloglási távolság és sebességtől függően az eljutási idő (eltérő lehet 

korosztályonként). Ehhez az indoor követés és navigáció technológiája rendelkezésre 

áll. 

A mozgási műveleteket az ábrán sárga folytonos vonal jelzi. 

2. Várakozás (tv,i): a várakozási műveletek időigénye bizonytalan érték, több változótól 

függ (pl.: sor hossza, sor összetétele, kiszolgálás típusa, stb). Meghatározásuk, 

előrebecslésük összetett feladat.  

A várakozási műveleteket az ábrán lila szaggatott vonal jelzi. 

3. Utaskezelés (tuk,i): az utaskezelési műveletek egy főre eső időszükséglete 

(normaértéke) egyszerűen számítható. Meghatározásuk nagyszámú minta alapján 

történik, átlagértékek számolásával. 

Az utaskezelési műveleteket az ábrán lila folytonos vonal jelzi. 

Az 5.1. táblázatban műveletcsoportok és a repülőtéri funkcionális egységek szerint 

csoportosítottam a repülőtéri utasfolyamatokat.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14

15

Indulás (T)

T-30 perc 

(beszállítás)

T-40 perc (kapu információ

T-120 perc (érkezés a repülőtérre)

1 Utazás a repülőtérre (tm,1)

2 Sorbanállás - Utasfelvétel (tv,1)

3 Utas és poggyászfelvétel (tuk,1)

4 Gyaloglás CI-UB (tm,2)

5 Sorbanállás - UB (tv,2)

6 Utasbiztonsági ellenőrzés (tuk,2)

7 Gyaloglás UB-tranzit (tm,3)

8 Sorbanállás - Útlevél (tv,3)

Tér

Idő

9 Útlevél ellenőrzés (tuk,3)

10 Várakozás - tranzit(tv,4)

11 Gyaloglás tranzit - kapu (tm,4)

12 Sorbanállás – Beszállítás (tv,4)

13 Beszállítás (tuk,4)

14 Járműhöz mozgás (tm,5)

15 Várakozás – jármű (tv,6)

Mozgás

Várakozás

Utaskezelés

CI: check-in (utasfelvétel)

UB: utasbiztonsági ellenőrzés
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5.1. táblázat: A repülőtéri folyamatok csoportosítása 

  Repülőtéri funkcionális egységek szerint 

M
ű

v
el

et
cs

o
p

o
rt

o
k

 

sz
e
ri

n
t 

 Tranzitterület előtt Tranzitterületen belül Tranzit elhagyása után 

1.Mozgás 
Utazás a repülőtérre (tm,1) 

Gyaloglás CI-UB (tm,2) 

Gyaloglás UB-tranzit (tm,3) 

Gyaloglás tranzit-kapu (tm,4) 
Járműhöz mozgás (tm,5) 

2.Várakozás 
Sorbanállás - utasfelvétel (tv,1) 

Sorbanállás – UB (tv,2) 

Sorbanállás – útlevél (tv3) 

Várakozás –tranzit (tv,4) 

Sorbanállás – beszállítás (tv,5) 

Várakozás – jármű (tv,6) 

3.Utaskezelés 
Utas – és poggyászfelvétel (tu,1) 

Utasbiztonsági ellenőrzés (tu,2) 

Útlevél ellenőrzés (tu,3) 

Beszállítás (tu,4) 
- 

Az egyes részfolyamatok időtartamának ismeretében a teljes folyamat időigénye 

meghatározható: 

 𝑇𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠 = ∑ 𝑡𝑚,𝑖 + ∑ 𝑡𝑣,𝑗 + ∑ 𝑡𝑢,𝑘
𝑛
𝑘=1

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1        (5.1) 

 ahol: 

tm,i: mozgási műveletek időtartama 

tv,j: várakozási műveletek időtartama 

tu,k: utaskezelési műveletek időtartama 

Az utazói elégedettség fokozható, ha a teljes folyamat időigénye csökken. Ezt egy repülőtéren 

belül, nagyobb volumenű infrastrukturális beruházások nélkül (pl.: mozgó járdák telepítése a 

mozgási időtartam csökkentésére) leginkább a folyamatmenedzsment fejlesztésével 

segíthetjük (pl.: sormenedzsment rendszer alkalmazása). Szintén az érzékelt minőséget javítja, 

ha a folyamatok időigényéről az utas tájékoztatást kap. Ezen okok miatt a mozgási műveletek 

időigényével részletesen nem foglalkoztam, azonban a várakozási és az utaskezelési 

műveletek (az 5.1. táblázatban zölddel jelölt folyamatok) időtartamát vizsgáltam, melynek 

módszerét és eredményeit az alábbiakban foglaltam össze. 

5.2. Az utasfelvétel időszükségletének elemzése, összefüggések feltárása 

Az utasfelvétel időszükségletének meghatározását a repülőtér által végzett mérésekre 

alapoztam. Az adatgyűjtés után meghatároztam a kiértékelés módszertanát, majd az 

eredményeket összefoglaltam és kielemeztem/értelmeztem. 

5.2.1. Adatgyűjtés 

A helyváltoztatásból egyetlen repülőtéri folyamatot emeltem ki: az utasfelvételt (check-in) és 

a hozzá szorosan tartozó poggyászfeladást. Arra kerestem a választ, hogy milyen jellemzők 

(alap és speciális) befolyásolják az utasfelvétel időszükségletét. Ehhez két módszert 

alkalmaztam: egy általam kifejlesztett adatbázis-elemzési módszert és korreláció analízist. A 

két módszer eredményeinek összevetésével meghatároztam, hogy mely tényezők 

befolyásolják az utasfelvétel időtartamát. Az alábbi hipotézisből indultam ki: 

Az utasfelvétel ideje a járat tulajdonságaitól függ, melyek az alábbiak: 

 alap (statikus) tulajdonságok: melyek – az utas szemszögéből nézve – a jegy 

vásárlásától a járat indulásáig nem módosulnak (légitársaság típusa, időszak, 

desztináció), 
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 járatspecifikus (féldinamikus) tulajdonságok: melyek a járat utasfelvételének 

megnyitásáig változhatnak (utasszám, poggyász/utas arány, mozgáskorlátozott utasok 

aránya a járaton, járatfelvételhez használt check-in pultok száma). 

A fentieken kívül számos egyéb tulajdonság is bevonható a vizsgálatba, mellyel az 

eredmények pontosíthatók, azonban a kutatás során főként ezekhez a tulajdonságokhoz 

tartozó mért értékek álltak rendelkezésemre. 

Az adatgyűjtés általános jellemzői 

 Az utasfelvétel teljes időtartama (tc) az alábbi időértékek összegeként számolható: 

 sorbanállási idő (tq); 

 kiszolgálási idő (ts); 

tc = tq+ ts           (5.2) 

A vizsgált repülőtéren (Budapest Airport – BUD) az utas- és poggyászfelvétel művelete sem 

térben, sem időben nem válik külön; repülőtéri utasfelvétel esetén a poggyászfeladás is 

ugyanannál a check-in pultnál történik. Az utasok egy adott járathoz kapcsolódóan egy sorban 

állnak és több check-in pult működése esetén csak közvetlenül a pult előtt válnak szét több 

sorra. Csak a földi kiszolgáló személyzet által végzett utasfelvételt vizsgáltam, a kioszkoknál 

történő utaskezelés vizsgálata nem tartozott a kutatáshoz. Az ú.n. prémium check-in pultok 

(pl.: elsőbbségi utasfelvétel business osztályú utasoknak) nem képezték a felmérés részét. 

Az adatgyűjtés 

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2013 január és 2016 augusztus közötti, 

kézi adatrögzítéssel regisztrált utasfelvételi adatokat elemeztem, melyeket a Budapest Airport 

Zrt. Repülőtér Üzemeltetési osztálya bocsátott rendelkezésemre. Az adatgyűjtést a Budapest 

Airport munkatársai végezték egy kézi adatrögzítő eszközzel, majd a rögzített adatokat egy 

Access adatbázisba importálták. Az adatgyűjtés eredeti üzleti célja a földi kiszolgáló cégek 

minőségi munkavégzésének nyomonkövetése, ellenőrzése, az utasfelvétel folyamatához 

köthető minőségi paraméterek rögzítése volt. A repülőtér üzemeltető ezekből az adatokból 

készít trendvonalakat a földi kiszolgálók hatékonyságának változásaira vonatkozóan. Az 

adatbázisból 13 400 rekordnyi utasfelvételi idő elemzését végeztem el, mely 424 járathoz 

tartozott.  

A mintaadatbázis az alábbiakat tartalmazta: 

 Járatadatok: a repülőtér központi adatbázisából (AODB), melyek olyan adatokat 

tartalmaztak, mint pl.: utasszám, poggyászszám, stb. Minden olyan járat adat elérhető 

volt, amelyre mérést végeztek. A járatra vonatkozó speciális információkat nem a 

mérést végző személyek rögzítették, hanem járatszám alapján összerendelték a mérési 

eredményeket a járat tulajdonságaival. 

 Utasfelvételi adatok: a vizsgált járatokon utazók sorbanállási és utaskezelési ideje, 

mely a kézi adatrögzítés eredménye volt.  

A kézi adatrögzítést egy személy végezte, aki egyszerre egy dedikált járat vagy járatcsoport 

(common check-in esetén) nyitott check-in pultjait és a hozzá tartozó sort figyelte, valamint 

regisztrálta a sorba érkező, illetve a pulttól távozó utasokat.  

A kézi adatrögzítés kétféleképpen történt: 
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 Hagyományos típusú utasfelvételnél a járat nyitásától az utasfelvétel zárásáig mérték 

a jellemzőket. Ilyen esetben egyértelműen megállapítható volt, hogy a sorba beálló 

utas melyik járaton utazik, és a járat teljes utasfelvételi idejét, a sorhosszak alakulását 

rögzítették. 

 A common check-in típusú utasfelvételnél egy időintervallumban mérték a 

jellemzőket. Ebben az esetben az utasokat nem lehetett egyetlen járathoz kötni, csupán 

járatcsoporthoz (pl.: egy adott légitársaság összes járatának felvétele x db dedikált 

pultnál történt). Így nem lehet járatonként meghatározni a jellemzőket.  

Az adatrögzítést, valamint a kézi adatrögzítő mobil alkalmazás képernyőképét az 5.2. ábra 

szemlélteti. 

Járat kiválasztása

2014.06.05. FN123. DES T1

A sor hossza: 15

12:05:45

Utas hozzáadása

1. 2. 3. 4. 5.

6. x x x x

1. Járatadatok 
betöltése

2. Alkalmazás 
indítása

3. Járat 
kiválasztása

4. Nyitott pultok 
regisztrálása

6. Érkező vagy 
távozó utas?

5. Sorban álló 
utasok számának 

rögzítése

8. Pult 
kiválasztása

7. Utas 
hozzáadása

TávozóÉrkező

START

9. Check-in pult 
nyitása vagy 

zárása?

11. Pult 
törlése

10. Pult 
hozzáadása

Befejezés

12. Adatok 
exportálása

I

II

III

I
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III
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Folyamatábra

ALKALMAZÁS KÉPERNYŐJE

II

I.
 E

LŐ
K

ÉS
Z

ÍT
É

S
II

. M
É

R
É

S
II

I.
 U

T
Ó

M
U

N
K

Á
LA

T
O

K

I

Jelmagyarázat:

Gomb megnyomása (input)

Megjelenített adat (output)

Időbélyeg Időbélyeg

Nyitás Zárás

23

Utasok monitorozása Check-in pultok monitorozása

A kiválasztott járat

Aktuális sorhossz

Időpont

A regisztrált utasok 
száma

Időpont

 
5.2. ábra: Az adatgyűjtés folyamatábrája és a kézi adatrögzítő mobil alkalmazás képernyője (BUD adatai alapján)  
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A járatadatok az AODB-ből kerülnek feltöltésre /1/. A megjeleníthető járatok halmaza /3/ a 

feltöltött adatoktól, az aktuális dátumtól és időtől függ. Csak azok a járatok jelennek meg az 

adatrögzítő felületén, melyeknek menetrendi indulási ideje az adott időponttól számítva + 5 

órán belül van. Az adatgyűjtést végző személy folyamatosan figyelemmel kíséri a sorba 

érkező és a pulttól távozó utasokat /6/. Érkező utas esetén az ‘Utas hozzáadása’ gomb 

megnyomásával új rekord íródik az adatbázisba egy időbélyeg hozzáadásával, valamint az 

adatbázis szerinti sorhossz eggyel nő /7/. Ha egy utas távozik a check-in pulttól, a check-in 

pult számának megnyomásával szintén időbélyeggel újabb sor íródik az adatbázisba /8/. Új 

check-in pult nyitása is lehetséges az ’X’ gomb használatával /10/. Ugyanezzel a módszerrel a 

pult be is zárható /11/. Ha minden utas távozott a pulttól és minden pultot bezártunk, az 

adatok egy adatbázisba exportálódnak /12/. 

Az adatbázis felépítése 

Az adatbázis egyszerűsített felépítését az 5.3. ábrán foglaltam össze. Ez az adatbázis struktúra 

már csak azokat az adatokat tartalmazza, melyekkel az elemzésem során foglalkoztam.  

ID
Esemény ideje

Utas érkezés/
távozás

Kiszolgálási

 idő (ts)

Sorbanállási 
idő(tq)

ID

ID_T

ID_common 
check-in

ID_T
Dátum

Járatszám

Utasszám

Mozgáskorl. 

utasok száma

Csomagszám

Járat kapacitásaID_C

Check-in 
csoport neve

Sorbanállás 
tábla

Járatok 
tábla

Sorbanállás_Járatok 

kapcsolótábla

Common 
check-in 

tábla

ID

Jelmagyarázat:

ID

Elsődleges kulcs

Idegen kulcs

ID_A

ID_A

IATA kód

Típus

Légitársaságok 
tábla

ID_C

ID_A

CommonCI_
Légitársaságok 
kapcsolótábla

Sorok száma

 
5.3. ábra: Az elemzés során használt adatbázis felépítése 

Az elemzés megértéséhez szükséges adatbázis táblák jellemzőit az 5.2.-5.4. táblázatokban 

foglaltam össze. Az eredeti, (nyers) adatbázis tábláinak szerkezetét a 2. melléklet tartalmazza. 

Az eredeti adatbázis – főként az AODB-ből importált adatok miatt – sok, az elemzésemhez 

felesleges információt tartalmazott. Emiatt első lépésként az adatbázis megtisztítását 

végeztem el; eltávolítottam a nem releváns attribútumokat (pl.: földi kiszolgáló szervezet 

megnevezése, adatrögzítő berendezés azonosítója, stb.). Mivel a business és első osztályú 

utasok számára nyitott check-in pultok nem képezték a felmérés részét, ezért az adatbázisban 

rögzített utasszámra vonatkozó adatok közül is csak a turista osztályú utasok számát vettem 

figyelembe. Ehhez kapcsolódóan arányosítottam a turista osztályú utasok poggyászszámát is. 

Létrehoztam a ’Légitársaságok’ táblát, mely a légitársaságok típusbesorolását tette lehetővé.   
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5.2. táblázat: ‘Sorbanállás’ tábla szerkezete 

Attribútum Magyarázat Adattípus Példa 

ID Mérés azonosító (ID) számláló 136 

Esemény ideje Az esemény dátuma és ideje dátum 2013.02.12. 18:38 

Utas 

érkezése/távozása 

Érkező (A) vagy a check-in 

pulttól távozó (D) utas 
szöveg D 

Kiszolgálási idő 

(ts) 
(másodpercekben) szám 152 

Sorbanállási idő 

(tq) 
(másodpercekben) szám 205 

Sorok száma Nyitott check-in pultok száma szám 3 

5.3. táblázat: ‘Járatok’ tábla szerkezete 

Attribútum Magyarázat Adattípus Példa 

ID_T 
Hagyományos check-in 

azonosítója (ID) 

számláló 
1 

Dátum Menetrend szerinti dátum dátum 2013.01.11. 

Járatszám Járatszám szöveg FN123 

Utasszám Utasok száma az adott járaton szám 147 

Mozgáskorl. 

utasok száma 

Mozgáskorlátozott utasok 

száma a járaton 

szám 
2 

Poggyászszám Poggyászok száma a járaton szám 80 

Járat kapacitása Üléskapacitás szám 150 

5.4. táblázat: ‘Common check-in’ tábla szerkezete 

Attribútum Magyarázat Adattípus Példa 

ID_C 
Common check-in 

azonosítóJA (ID) 
számláló 1 

Check-in csoport neve 

A common check-int 

hasznnáló légitársaság 

csoportok neve 

szöveg GROUP1 

’Járatok’ tábla 

Ez a tábla tartalmazza a járatokhoz tartozó specifikus tulajdonságokat, melyek az AODB-ből 

származnak, a számláláskor használt rögzítő berendezés azonosítóját, a rögzítés idejét, és azt, 

hogy a mérés érvényes-e. 

’Sorbanállás’ tábla 

Ebben a táblában találhatók az utasfelvételi adatok, a mérési eredmények. A tábla minden 

sora egy utas sorbanállására vonatkozó jellemzőket tartalmazza.  
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’Sorbanállás_Járatok’ kapcsolótábla 

A mérési eredmények azonosítója alapján összerendeli a mérési eredményt az utasfelvételi 

típussal és a járattal. A tábla azonosítójához tartozik egy másodlagos azonosító, mely 

meghatározza, hogy a mérési eredmény hagyományos check-in vagy common check-in alatt 

képződött.  

’Common check-in’ tábla 

Tartalmazza azokat az információkat, hogy mely légitársasági csoporthoz tartozik a mérés, 

mikor végezték, és mely eszközzel rögzítették a mérési eredményeket.  

’Légitársaságok’ tábla 

Tartalmazza a IATA kódokat és a légitársaság típusokat (low-cost vagy hagyományos). 

5.2.2.Módszertan 

Az utasfelvétel időszükségletét befolyásoló tényezők meghatározására az alábbi vizsgálati 

módszertant dolgoztam ki:  

1. Adatbázis elemzési módszer kidolgozása a járat statikus és féldinamikus adatainak 

elemzéséhez. Az adatbázis elemzési módszert más alágazatra vonatkozó, korábbi kutatási 

eredményeimre alapoztam. 

2. Az adatbázis elemzési módszer alkalmazása a Budapest Airport által rögzített adatokra: 

 általános lekérdezések a teljes rekord halmazra vonatkozóan: átlagos sorbanállási 

idő, átlagos kiszolgálási idő, minimum, maximum értékek lekérdezése, 

 alcsoport specifikus lekérdezések a járat statikus jellemzőire vonatkozóan: 

minimum/maximum értékek, medián, kvartilisek, átlagértékek kiszámítása 

légitársasági típusonként, desztinációnként, időszak szerint, 

 alcsoport specifikus lekérdezések a járat dinamikus jellemzőire vonatkozóan:  

minimum/maximum értékek, medián, kvartilisek, átlagértékek kiszámítása 

utasszám csoportonként, poggyász/utas arány csoportonként, mozgáskorlátozott 

utasok aránya szerint, nyitott pultok szerint. 

 A lekérdezések részletes listáját a 3. melléklet tartalmazza. 

3. Korrelációvizsgálat és regresszió analízis minden statikus és féldinamikus járat 

tulajdonságot figyelembe véve.  

4. A korrelációvizsgálat és regresszió analízis, valamint az adatbázis elemzési módszer 

eredményeinek összehasonlítása. 
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Az adatbázis elemzési módszer 

Az 5.4. ábrán feltüntetett jelölésrendszert vezettem be a kiszámított statisztikai jellemzőkre 

vonatkozóan.  

Bal felső index:

járatspecifikus 

(féldinamikus) 

tulajdonságok 

csoportképző indexe

Bal alsó index:

alap (statikus) 

tulajdonságok 

csoportképző indexe

Jobb alsó index:

 vizsgált időadat típusa

 c: utasfelvételi idő

 q: sorbanállási idő

 s: kiszolgálási idő

 
5.4. ábra: Statisztikai jellemzők jelölésrendszere 

A járatok alap (statikus) és a specifikus (féldinamikus) jellemzőit az 5.5. táblázat szerint 

csoportosítottam. A táblázat összefoglalja a jelölésrendszert is. Mind a csoportképző 

szempontok (k, m), mind a csoportok (lk, nm) bővíthetők. Ezáltal egy rugalmas elemzési 

módszert fejlesztettem ki. A táblázatban feltüntetett csoportképző szempont és hozzájuk 

tartozó csoportok egy közepes méretű repülőtér lehetőségein, tulajdonságain alapulnak. A 

csoportképző szempontok függetlenek egymástól. 

A csoportképző szempontok celláiban dőlt betűvel jelöltem a vonatkozó adatbázis táblázatot 

és attribútumot is. A csoportosítás ezen attribútumok alapján történt közvetlenül, vagy 

számítás útján.  

A poggyász/utas arány az egy főre jutó poggyászszámot jelöli. A csoportok kialakítása 

tapasztalati úton történt.  
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5.5. táblázat: A csoportképzés során használt változók és értékeik 

 Vál-

tozó 

Csoportképző 

szempont/táblázat 
Érték Magyarázat (csoport) 

A
la

p
 (

st
a

ti
k

u
s)

 t
u

la
jd

o
n

sá
g

o
k

 

a1 

Légitársaság 

típusa/ 

Légitársaságok-

Típus 

0 minden légitársaság 

1 hagyományos légit. 

2 low-cost légit. 

l1 ... 

a2 

Desztináció típusa 

/Járatok - 

Járatszám 

0 minden desztináció 

1 Európa 

2 nem-Európa 

l2 ... 

a3 

Időszak / 

Sorbanállás- 

Esemény ideje 

0 minden időszak 

1 tél 

2 nyár 

l3 ... 

ak 
k. csoportképző 

szempont 
lk 

… 

J
á

ra
ts

p
ec

if
ik

u
s 

(f
él

d
in

a
m

ik
u

s)
 t

u
la

jd
o

n
sá

g
o

k
 b1 

utasszám / 

Járatok-Utasszám 

0 minden adat 

1 0-50 utas 

... ... 

4 150-200 utas 

n1 ... 

b2 

poggyász/utas 

arány /Járatok-

Poggyászok száma 

és Utasszám 

0 minden adat 

1 0-0.25 

... ... 

8 1.75-2 

n2 ... 

b3 

mozgáskorlátozott 

utasok aránya / 

Járatok-

Mozgáskorl. 

utasok száma 

0 minden adat 

1 0-1% 

... ... 

7 10% 

n3 ... 

b4 

Sorok száma 

(check-in pultok) / 

Sorbanállás – 

Sorok száma 

0 minden adat 

1 1 

… … 

5 5 

n4 … 

bm 
m. csoportképző 

szempont 
nm 

… 

Az adatbázis elemzési módszer adaptálása a Budapest Airportra 

BUD esetében a ’k’ értéke 3, míg ’m’ értéke 4. A csoportok száma lk és nm. 

A sorbanállási és az utaskezelési időre vonatkozóan számos statisztikai értéket számoltam ki, 

melyek az alap (statikus) tulajdonságokra vonatkoznak. A járatspecifikus (féldinamikus) 

tulajdonságokra vonatkozóan átlagértékeket számoltam.  

Korrelációs és regresszió analízis 

Ugyanazokat a változókat (ak, bm) használtam a korreláció vizsgálathoz és a regresszió 

analízishez, mint amelyeket az adatbázis elemzési módszer során. A minőségi változók (a1, 

a2, a3) dummy változóként szerepelnek az elemzésben, ahogyan azt az 5.6. táblázatban 

összefoglaltam. A regresszió analízis eredménye előrejelzési módszerként is alkalmazható, az 

utasfelvételi idő előrebecslésére.  
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5.6. táblázat: Dummy változók 

a1 légitársaság típusa 
hagyományos 1 

Dummy 1 
low-cost 0 

a2 desztináció típusa 
Európa 1 

Dummy 2 
nem-Európa 0 

a3 időszak 
tél 1 

Dummy 3 
nyár 0 

5.2.3.Eredmények, megállapítások 

Az adatbázis elemzési módszer eredményei 

Alap (statikus) tulajdonságok hatása 

Az alap tulajdonságok minden kombinációjára elvégeztem az adatbázis elemzést, és 

kiszámoltam a főbb statisztikai mutatókat: minimum, maximum, medián, első kvartilis, 

harmadik kvartilis. Az eredményeket (másodperc értékekben) az 5.7. táblázatban, valamint az 

5.5. és 5.6. ábrákon foglaltam össze. A kiszámolt statisztikai értékeket elemeztem, és 

páronként összehasonlítottam, hogy megállapítsam az egymástól való függőségüket. Ez 

alapján a kiszolgálási idő (ts) függ az a1, a2, b2, b3 változóktól, illetve a sorbanállási idő (tq) 

függ az a2, a3, b1, b2, b3 változóktól. A minimum és a maximum értékek megmutatják, hogy 

melyik légitársaság típus, melyik desztináció típus és melyik időszak során volt a legjobb és a 

legrosszabb az utasfelvétel, a sorbanállás és a kiszolgálás ideje. 

5.7. táblázat: Alap (statikus) tulajdonságok csoportképzéséből számolt átlagértékek 

Időadat  

típusa 

Minden 

adat 

Minimum 

érték 

Maximum 

érték 

tq 678.53 tq 
000  

111  
395.58 tq 

000  

122  
946.32 

ts 88.3 ts 
000  
212  

62.21 ts 
000  
121  

120.76 

tc 766.83 tc 
000  

111  
484.96 tc 

000  

122  
1057.12 

 
 

5.5. ábra: A sorbanállási időre kiszámolt statisztikai mutatók (mp) 
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5.6. ábra: A kiszolgálási időre kiszámolt statisztikai mutatók (mp) 

A jelölésrendszer könnyebb érthetősége kedvéért egy példán keresztül szemléltetem annak 

értelmezését. 

A választott példa a következő: 𝑡𝑠   1,2,1
0,0,0

: 

𝑡𝑥   → 𝑎1,𝑎2,𝑎3

𝑏1,𝑏2,𝑏3 𝒕𝒔   𝟏,𝟐,𝟏
𝟎,𝟎,𝟎

 

Az 5.4. ábra és az 5.5. táblázat alapján: 

 

x = s, tehát a kiszolgálási időre vonatkozik a kiszámolt érték 

 

b1=0, b2=0, b3=0, tehát a járatspecifikus tulajdonságok alapján a teljes adatbázisra 

vonatkozik a kiszámolt érték, nincs csoportképzés, 

 

a1=1, tehát az alaptulajdonságok szerint a hagyományos légitársaságok esetén, 

a2=2, tehát az alaptulajdonságok szerint az európai desztinációkra tartó járatokra, 

a3=1, tehát az alaptulajdonságok szerint téli időszakra, 

képzett csoportra vonatkozik a kiszámolt érték. 

 Vál-

tozó 

Csoportképző 

szempont/táblázat 
Érték Magyarázat (csoport) 

A
la

p
 (

st
a

ti
k

u
s)

 t
u

la
jd

o
n

sá
g

o
k

 

a1 

Légitársaság 

típusa/ 

Légitársaságok-

Típus 

0 minden légitársaság 

1 hagyományos légit. 

2 low-cost légit. 

l1 ... 

a2 

Desztináció típusa 

/Járatok - 

Járatszám 

0 minden desztináció 

1 Európa 

2 nem-Európa 

l2 ... 

a3 

Időszak / 

Sorbanállás- 

Esemény ideje 

0 minden időszak 

1 tél 

2 nyár 

l3 ... 

ak 
k. csoportképző 

szempont 
lk 

… 
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Járatspecifikus (féldinamikus) tulajdonságok hatása 

A járatspecifikus (féldinamikus) tulajdonságok által képzett csoportokra is elvégeztem az 

adatbázis elemzést és kiszámoltam az átlagértékeket. Az eredményeket (másodperc 

értékekben) az 5.7. és 5.8. ábrán foglaltam össze. Az egyes csoportképző szempontokhoz 

tartozó értékek, mint független változók jelennek meg a diagramok vízszintes tengelyén. A 

meghatározott értékekre felvett polinomikus trendvonal mutatja a függvény alakulását.  

 
5.7. ábra: A kiszolgálási időre kiszámolt átlagértékek 
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𝒕𝒔 = 2 b2
2 – 14.2 b2 + 113.7

𝒕𝒔 = -0.6 b3
2 + 9.3 b3 + 89.5
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5.8. ábra: A sorbanállási időre kiszámolt átlagértékek 

Korreláció és regresszió analízis eredményei 

A korreláció analízis eredményét az 5.8. és 5.9. táblázat foglalja össze. 

5.8. táblázat: A korreláció analízis eredményei  

 ts tq a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4 

ts 1         

a1 0.286 -0.200 1       

a2 -0.234 -0.402 0.169 1      

a3 0.069 -0.194 0.114 0.053 1     

b1 -0.155 0.434 -0.450 -0.197 -0.113 1    

b2 0.378 0.341 0.108 -0.384 -0.071 0.079 1   

b3 0.150 0.083 0.073 0.013 0.005 0.180 0.067 1  

b4 0.210 0.191 0.015 -0.267 -0.077 0.688 0.235 0.191 1 
zöld háttér: közepes erősségű korreláció (abszolút érték >0.3) 

 

5.9. táblázat: Regressziós statisztika  

 
Kiszolgálási 

idő 

Sorbanállási 

idő 

r: 0.58 0.66 

r
2
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A teljes adatbázisra számított átlagérték
Trendvonal Számított értékek

𝒕  = -66.6 b1
2+ 482.1 b1 + 71

𝒕  = -2.8 b2
2 + 77.3 b2 + 397.7

𝒕  = 38.2 b3
2 – 208 b3 + 840.4
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A korrigált r
2
 értéke szerint az eredmények megbízhatósága közepes erősségű mind a 

kiszolgálási, mind a sorbanállási idő esetén.  

A számításból kikerültek azon változók, melyeknek nagyon gyenge vagy semmilyen hatása 

nem volt; ezután az eredményeket újraszámítottam. A végleges eredményt az 5.10. és 5.11. 

táblázat tartalmazza, ahol az egyenlet együtthatóit lila háttérszínnel emeltem ki. 

5.10. táblázat: A statisztikai elemzés eredménye (kiszolgálási idő)  

 
Koefficiens Standard hiba t érték p érték 

Tengelymetszet Változó 74.33 6.93 10.73 1.83*10
-22

 

a2 desztináció típusa -7.42 3.47 -2.14 0.034 

b1 utasszám -0.31 0.043 -7.68 3.18*10
-13

 

b2 poggyász/utas arány 21.17 4.6435 4.56 7.83*10
-6

 

b3 mozgáskorl. utasok aránya 563.96 204.99 2.75 0.006 

b4 sorok száma 11.44 1.8 6.36 8.86*10
-10

 

A számítás alapján a kiszolgálási idő az alábbi egyenlettel számítható (5.3):  

ts=74.33 – 7.42*a2 – 0.31*b1 + 21.17*b2 + 563.96*b3 + 11.44*b4    (5.3) 

5.11. táblázat: A statisztikai elemzés eredménye (sorbanállási idő)  

 
Koefficiens Standard hiba t érték p érték 

Tengelymetszet Változó 287.51 122.11 2.35 0.019 

a1 légitársaság típusa 303.41 110.48 2.75 0.006 

a2 desztináció típusa -310.23 54.46 -5.7 3.3*10
-8

 

a3 időszak -150.56 52.84 -2.85 0.005 

b1 utasszám 6.51 0.72 8.98 5.7*10
-17

 

b2 poggyász/utas arány 300.96 65.6 4.59 7*10
-6

 

b4 sorok száma -181.53 29.14 -6.23 1.9*10
-9

 

A számítás alapján a sorbanállási idő az alábbi egyenlettel számítható (5.4):  

tq=287.52 +303.41*a1–310.3*a2–150.56*a3+6.51*b1+300.96*b2– 81.53*b4   (5.4) 

5.3. Az adatbázis elemzés és a korreláció analízis módszerének 

összehasonlítása 

Az 5.12. táblázatban összehasonlítottam a két független módszer eredményeit (adatbázis 

elemzés csoportképzéssel és korreláció analízis). Az adatbázis elemző módszernél a kiszámolt 

statisztikai értékek csoport-páronként kerültek összehasonlításra. Abban az esetben, ha a 

változó befolyásolta a kiszolgálási/sorbanállási időt (függő), a táblázat cellájába ✓ jel került. 

A kapcsolat erősségére a korreláció analízis adott választ. Az erős vagy közepesen erős 

kapcsolatot, függőséget ✓, míg a gyenge vagy nagyon gyenge függőséget X jelzi. A zöld 

háttér azt jelzi, hogy mindkét módszer ugyanarra az eredményre vezetett, míg a világoszöld 

háttérszín szerint a változónak nincs hatása a kiszolgálási vagy a sorbanállási időre, addig a 

sötétzöld háttérrel kiemelt cellákhoz tartozó változóknak van hatása. Ez alapján az utóbbi 

változókat kell elsősorban figyelembe venni egy előrebecslés során. Az adatbázis elemzési 

módszer alkalmazása akkor kedvező, ha csak egy változóról van információnk (pl.: csak a 

poggyász/utas arány ismert). Mivel a korreláció analízis eredménye is alátámasztotta, hogy a 

poggyász/utas arány befolyásolja a kiszolgálás idejét, ezért a fentiekben meghatározott 

számítási módszer alkalmazható. A két módszer közötti eltérés oka lehet, hogy míg az 
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adatbázis elemzési módszer során az összefüggés gyenge kapcsolat esetén is kimutatható, 

addig a korreláció analízisnél, ha már gyenge vagy nagyon gyenge a kapcsolat, akkor X jellel 

kivesszük azt a változót az egyenletből. Ezek alapján az adatbázis elemző módszer 

érzékenysége nagyobb, ezért a két módszer ötvözése jobb előrebecslési eredményre vezethet. 

5.12. táblázat: A kiszolgálási és a sorbanállási idő az alábbi változók függvénye  

 Változó 

Kiszolgálási idő (ts) Sorbanállási idő (tq) 

Adatbázis 

elemzés 

Korreláció 

analízis 

Adatbázis 

elemzés 

Korreláció 

analízis 

a1 légitársaság típusa ✓ X X X 

a2 desztináció típusa ✓ X ✓ ✓ 

a3 időszak X X ✓ X 

b1 utasszám X X ✓ ✓ 

b2 
poggyász/utas 

arány 
✓ ✓ ✓ ✓ 

b3 
mozgáskorl. 

utasok aránya 
✓ 

X 
✓ X 

b4 sorok száma N.A. X N.A. X 

✓: függő 

X: független 

zöld háttér: ugyanolyan függőség mindkét módszernél 

világoszöld: a változónak van hatása 

sötétzöld: a változónak nincs hatása 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a kiinduló hipotézisem részben igaznak 

bizonyult: a kiszolgálási és a sorbanállási idő függ a járatok alap (statikus), és járatspecifikus 

(féldinamikus) tulajdonságaitól, azonban nem mindegyik változótól. A változók további 

vizsgálata, esetlegesen újabbak bevonása, valamint a számítási módszerek ötvözése és 

finomítása egy olyan egyenletet eredményezhet, ami alapján kizárólag a járat tulajdonságaiból 

következtethetünk az utasfelvétel során a sorbanállási és a kiszolgálási időre. Ezek az értékek 

infrastrukturális beruházás nélkül használhatók bemenő információként a mobil applikáció 

tevékenység ütemezés funkciójához.  

Összességében megállapítható, hogy a légiközlekedésben az utasinformációs szolgáltatások 

hatással vannak az utazók elégedettségére, a megfelelő helyen és időben közölt információk 

rövidíthetik, befolyásolhatják az utazással töltött időt, csökkentik az utazási stresszt. Ez a 

rövidebb utazási idő felhasználható utas oldalról akár a repülőtéri szolgáltatások 

igénybevételére, akár a szabadidő egyénileg történő eltöltésére. Üzemeltetői oldalról a 

kiszámíthatóbb utaskezelési időtartam az erőforrások jobb eloszthatóságát biztosítja. Az 

utasinformációs szoltáltatások továbbá támogatják az utasok döntését a tevékenységütemezés 

során. Emiatt lényeges, hogy egy – egy üzemeltető (pl.: repülőtér) mekkora utasinformációs 

fejlesztési potenciállal rendelkezik. Azonban a repülőtéri utasinformációs szolgáltatásokra 

vonatkozó értékelő eljárás egyelőre nem létezik; ezért kifejlesztettem egy ilyen eljárást. Az 

eredményeket a következő fejezetben foglaltam össze.  
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6. Repülőterek értékelése utasinformációs szempontból – az ASI 

módszer kifejlesztése és alkalmazása 

A légi utasok elégedettségét jelentősen befolyásolja a repülőtéri információs szolgáltatások 

érzékelt minősége. Az infokommunikációs technológia által kínált fejlesztési potenciál 

jelentős; a repülőtereken a hagyományos és az új funkciók támogatása komplex 

szolgáltatások keretében történik, melyek célja a zavartalan, kényelmes utazás elősegítése 

minél kisebb időráfordítással. A repülőterek funkcionalitása egyre bővül, az üzemeltető 

társaságok szerepe átalakul: már nemcsak infrastruktúra üzemeltetők, hanem szolgáltatók is 

(pl. kereskedelmi, üzleti központok). Ennek oka, hogy igyekeznek pótolni a légiközlekedési 

tevékenységből származó jövedelmek csökkenése miatt kieső árbevételt Khan (2011), 

Pabedinskaite és Akstiaite (2014). A szerteágazó szolgáltatási kínálat növeli az utasforgalmi 

létesítmények térbeli kiterjedését és csökkenti az átláthatóságát, miközben számos 

ellenőrzésen és egyéb folyamaton kell keresztül menni (pl. a szigorodó szabályok miatt). A 

cél: vonzóbbá tenni a repülőteret és az ottani utazói tevékenységeket, biztosítani a folyamatok 

gördülékenységét, csökkenteni az utazási stresszt. Ennek érdekében a teljes helyváltoztatási 

láncot lefedő, megfelelő minőségű információs technológia/szolgáltatás szükséges. Mivel a 

repülőtéri minőségelemzésekből gyakran kimarad az információs szempontú értékelés, ezért 

egy új (hiánypótló) értékelő módszer kidolgozását tűztem ki célul. Az irodalomkutatás is 

rámutatott arra, hogy a repülőterek átfogó elemzése mellett egyetlen szegmensre – az 

információs szolgáltatásokra – is érdemes fókuszálni, és egy üzemeltetői szemléletű elemző-

értékelő módszert kifejleszteni.  

Célom volt a repülőterek fejlettségének megállapításához, objektív értékeléséhez és 

összehasonlításához egy olyan értékelő módszer kifejlesztése, amely az infokommunikációs 

megoldások jellemzői alapján rangsorol. Kutatásom során csak az infokommunikációs 

technológia és szolgáltatások jelenlétére/minőségére fókuszálok, nem foglalkozom a 

repülőterek értékelésének egyéb területeivel (pl.: tisztaság, várakozási idő, stb.). 

Első lépésként a helyváltoztatási lánc elemei szerint feltárom a repülőterek információkezelési 

funkcióit, azok kapcsolatait és a technológiai megoldásokat. Fejlettségi színvonaluk alapján 

kategóriákba sorolom azokat, meghatározom az egyes kategóriákhoz tartozó értékelő 

pontszámot. Azonosítom a pozitív és negatív befolyásoló tényezőket, melyek az adott 

technológia vagy szolgáltatás ’hasznosságát’ befolyásolják. Kidolgozom a „smart” index 

számítási módszerét, annak érdekében, hogy a repülőterek összehasonlítása objektív módon 

történjen; így ösztönözve a további fejlesztéseket. A kialakított módszert összevetem az ASQ 

(Airport Service Quality) értékelő eljárással. A budapesti repülőtér is az ASQ eljárást 

alkalmazza, infokommunikációs értékelő eljárás nincs. 

6.1. Az értékelő számok meghatározása 

Az ASI módszer értékelő számait a légiközlekedési helyváltoztatási folyamat elemzéséhez 

tartozó 3.1. ábra alapján határoztam meg. Az ábrán az utasokkal kapcsolatos fő funkciók és 

információkezelési folyamatok a „b-e” csoportokban szerepelnek. Ezeknek az elemzésére, 

értékelésére vonatkozik az általam kifejlesztett eljárás. 

A repülőtéri funkciókhoz (Fi) társítottam az infokommunikációs eszközöket és 

szolgáltatásokat. A funkciókhoz tartozó értékelő számokat (eFi) 1-3 közötti diszkrét skálán 

határoztam meg: 

1: alap technológia/szolgáltatás, 

2: bővített technológia/szolgáltatás, 
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3: „smart” technológia/szolgáltatás: személyre szabottságot, ember-gép kétirányú 

kommunikációt tesz lehetővé. 

Tört értéket nem vesz fel az értékelő szám (a későbbiekben ez finomítható). A magasabb 

értékelő számhoz tartozó szolgáltatás magában foglalja az alacsonyabb értékelő számhoz 

tartozó jellemzőket is. A technológia és a szolgáltatások összefüggnek. A hozzárendelési 

módszert a 6.1. és 6.2. táblázatokban foglaltam össze. Mivel az alapfolyamat és az 

információkezelési folyamat nagyrészt szimmetrikus a „repülés” tengelyére, ezért a 

táblázatban az érkező repülőtérre vonatkozó funkciók közül csak azokat tüntettem fel, 

amelyek különböznek az induló repülőtérihez képest. 

6.1. táblázat: A funkciók értékelő számai a technológia és a szolgáltatás jellemzői alapján (1. rész) 

Fi eFi Technológia (eszközök) Szolgáltatás 

b1 

1 honlap statikus információk 

2 mobil alkalmazás dinamikus információk 

3 honlap/mobil alkalmazás jegyvásárlás/díjfizetés 

b2 

1 honlap/mobil alkalmazás statikus és dinamikus információk 

2 honlap/mobil alkalmazás parkolóhely foglalás/díjfizetés 

3 
intelligens jármű+intelligens 

 infrastruktúra elemek 

intelligens parkolás-irányítás 

(navigáció, automatikus 

rendszámfelismerés, parkolás 

segítés) 

b3 

1 honlap/útirányjelző táblák statikus információk 

2 

mobil alkalmazás/intelligens 

infrastruktúra elemek (pl.: 

interaktív térkép) 

dinamikus, személyre szabott 

információk 

3 
mobil alkalmazás / virtuális 

asszisztens /intelligens robot 

személyre szabott navigáció, 

útbaigazítás 

c1 

1 honlap/útirányjelző táblák statikus információk 

2 

mobil alkalmazás/intelligens 

infrastruktúra elemek / dinamikus 

kijelzők 

dinamikus, személyre szabott 

információk 

3 
mobil alkalmazás / virtuális 

asszisztens /intelligens robot 

személyre szabott navigáció, 

útbaigazítás 

c2 

1 utasfelvételi pult hagyományos utasfelvétel 

2 
mobil alkalmazás /önkiszolgáló 

automata 

online utasfelvétel,önkiszolgáló 

utasfelvétel 

3 
kihelyezett utasfelvételi 

automaták 

utasfelvétel előzetesen, közösségi 

közlekedési eszközön, 

létesítménynél 

c3 

1 poggyászfelvételi pult poggyászfelvétel, súlyellenőrzés 

2 
önkiszolgáló poggyászfeladó 

automaták 

önkiszolgáló poggyászfeladás/ 

otthoni poggyászcímke nyomtatás 

3 

automatikus kézipoggyász 

ellenőrző rendszer /  

RFID poggyászazonosító 

automatikus kézipoggyász 

ellenőrzés, poggyász-

nyomonkövetés 

c4 

1 információs táblák/monitorok statikus információk 

2 

beszállókártya olvasó / fast track 

automata / intelligens 

sormenedzsment rendszerek 

beszállókártya ellenőrzése / fast 

track sor biztosítása /dinamikus 

sorinformációk 

3 
intelligens azonosító és ellenőrző 

rendszerek 

biometrikus/írisztechnológiás 

azonosítás, testszkennelés,videó 

analízis 
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6.2. táblázat: A funkciók értékelő számai a technológia és a szolgáltatás jellemzői alapján (2. rész) 

Fi eFi Technológia (eszközök) Szolgáltatás 

c5 

1 információs táblák / monitorok statikus információk 

2 
elektronikus áteresztő kapuk / 

sormenedzsment rendszerek 

elektronikus útlevélellenőrzés 

/biometrikus azonosítás /  

dinamikus sorinformációk 

3 

„mobil útlevél” okostelefon 

alkalmazás /  

QR kód leolvasók 

útlevélellenőrzés okostelefonon 

c6 

1 
információs táblák / monitorok /  

statikus térképek 
statikus információk 

2 

mobil alkalmazás / wireless 

internet/  

interaktív térkép 

dinamikus információk 

3 
mobil alkalmazás /telepített 

jeladók 

épületen belüli navigáció / 

speciális 

információszolgáltatás/díjfizetés 

c7 

1 
információs táblák / monitorok / 

hagyományos beszállító kapuk 
statikus információk 

2 mobil alkalmazás dinamikus információk 

3 beszállókártya olvasó kapuk önkiszolgáló beszállítás 

c8 

1 információs táblák statikus információk 

2 mobil alkalmazás dinamikus információk 

3 mobil alkalmazás személyre szabott navigáció 

d3 

1 információs táblák/monitorok 
statikus poggyász-szalag 

információk 

2 mobil alkalmazás 
dinamikus poggyász-szalag 

információk 

3 

intelligens poggyászkezelő 

rendszer / 

poggyászkövető rendszer 

első-utolsó poggyász 

megjelenítése / 

személyre szabott 

poggyászkövetés 

d4 

1 információs táblák/monitorok statikus információk 

2 mobil alkalmazás dinamikus információk 

3 virtuális asszisztens 
személyre szabott információk, 

segítségnyújtás 

d5 

1 információs táblák/monitorok statikus információk 

2 mobil alkalmazás dinamikus információk 

3 mobil alkalmazás 
poggyászkár bejelentés mobil 

eszközön 

d6 

1 
információs táblák/monitorok / 

 információs pultok 
statikus információk 

2 mobil alkalmazás dinamikus információk 

3 
önkiszolgáló automata / mobil 

alkalmazás 
díjfizetés/helyfoglalás 

Az értékelő eljárás továbbfejleszthető kiterjedtebb értékelési skála (további alcsoportok) 

bevezetésével a technológiákra és a hozzájuk tartozó szolgáltatásokra vonatkozóan. A 

„felbontás” fokozása elősegíti a pontosabb értékelést és jobban felfedi a repülőterek közötti 

különbségeket is. A kutatás során elsősorban az értékelő eljárás szerkezetének, logikájának 

kialakítására fókuszáltam, rávilágítva a módszer továbbfejlesztési lehetőségeire is. 

6.2. A számítás módszere 

A repülőterek fejlettségének megállapításához, az objektív értékeléshez és összehasonlításhoz 

bevezettem a „smartness” indexet (S), amit a kifejlesztett értékelő eljárással (elnevezése: ASI 
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– Airport Smartness Index módszere) lehet meghatározni. Ez a mutatószám az 

infokommunikációs megoldások jellemzői alapján rangsorolja a repülőtereket. A módszer 

lépéseit és az alkalmazott jelöléstechnikát a 6.1. ábra szemlélteti. 

Smartness index számítási módszer

Helyzetfelmérés 

(repülőtéren elérhető 

információs rendszerek)

3. Korrigált 

értékelőszám 

számítása

 (e’Fi)

Súlyszámokat 

befolyásoló 

paraméterek

Jelmagyarázat:

1. Funkció értékelő 

szám meghatározása

(eFi)

2.1. Negatív 

korrekciós értékek 

meghatározása (nj)

2.2. Pozitív 

korrekciós értékek 

meghatározása (pk)

4. Súlyszám 

hozzárendelés 

(wFi)

Smart-
ness index

 (S)

adatbázis számítás összegzés eredmény  
6.1. ábra: „Smartness” index számítási módszere (ASI) 

A számítási módszerhez bemenő adatként szolgál: 

 a helyzetfelmérés eredménye, melyet az adott repülőtéren a számítás előtt végeznek el, 

 a súlyszámokat befolyásoló paraméterek táblázata, mely az utasfelmérések alapján 

évente felülvizsgálandó. 

A szubjektivitás mérséklése érdekében a lépésekhez értelmező táblázatokat, képleteket 

vezettem be. 

A lépések leírása: 

1. Funkció értékelő szám (eFi) meghatározása: 

A 6.1 és 6.2. táblázatok (és további segédtáblázatok) alapján meghatározhatók a 

funkciókhoz tartozó értékelő számok. Azt a technológiát és a hozzá tartozó 

legmagasabb szintű szolgáltatást vesszük figyelembe, amely már üzemszerűen 

elérhető az utasok számára, azaz nem tesztperiódusban működik. Ha az adott funkció 

nem érhető el, vagy nem értelmezhető az adott repülőtéren, akkor a funkció értékelő 

száma 0.  

2. Korrekciós értékek meghatározása (nj és pk): 

Az igénybevételi (használhatósági) és az üzemeltetési szempontok alapján a 

korrekciós értékek az adott repülőtéren elérhető technológiák és szolgáltatások funkció 

értékelő számát módosítják pozitív vagy negatív irányba (6.3. és 6.4. táblázat). Ezáltal 

egy pontosabb képet kapunk a szolgáltatás színvonaláról, valamint annak bővüléséről, 

a jövőbeni fejlesztési szándékokról. Figyelembe vettem: 

 negatív értékként (2.1) 

o megbízhatatlanságot (pl.: gyakori műszaki hiba), 

o nehéz kezelhetőséget, 

o korlátozott rendelkezésre állást (időbeli vagy térbeli; pl.: parkolóhely 

foglalás csak az egyik terminálnál lehetséges), 
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 pozitív értékként (2.2) 

o fejlesztési potenciált (ha fejlesztéseket készítettek már elő, vagy azok 

megvalósítása már folyamatban van; pl. terv, implementálás, tesztelés 

fázisban).  

Ha több negatívum is egyidejűleg fennáll, akkor a korrekciós értékek – a módszer 

egyszerű alkalmazhatósága miatt – összeadódnak (∑𝑛𝑗). A pozitív korrekciók közül 

csak egy választható a fejlesztési fázistól függően (pk). 

6.3. táblázat: Negatív korrekciós értékek 

 

*Átlagos műveltségi szinttel rendelkező utas számára fárasztó és időtrabló a kezelése 

**Ha a pontatlan információkezelés jelentősen veszélyezteti az utazás teljesülését, jelentős 

bizonytalanságérzetet (stresszt) okoz 

6.4 táblázat: Pozitív korrekciós értékek 

Pozitív korrekciós értékek (pk) 

p1 Fejlesztési szándék a következő szintre +0.1 

p2 Fejlesztések tervezés fázisban +0.2 

p3 Fejlesztések implementálás fázisban +0.3 

p4 Fejlesztések tesztelés fázisban +0.4 

A korrekciós értékek listája kiegészíthető a módszer továbbfejlesztése során. 

3. Korrigált értékelőszám számítása (e’Fi): 

Az értékelőszám és korrekciós értékek összegeként kiszámoljuk az adott funkció 

korrigált értékelőszámát (e’Fi).  

 e’Fi= 𝑒𝐹𝑖 +𝑁𝐹𝑖 + 𝑃𝐹𝑖  (6.1) 

 𝑁𝐹𝑖 = ∑𝑛𝑗  (6.2) 

 𝑃𝐹𝑖 = 𝑝𝑘  (6.3) 

4. Súlyszám hozzárendelés (wFi) 

Értékelési és fejlesztési szempontból a funkciók fontossága eltér utazói csoportonként 

és a helyváltoztatási folyamat során. A súlyszámot az alábbi tényezők befolyásolják (a 

tényezőket %-os értékek formájában vettem figyelembe): 

 Érintett utasok aránya a funkció használata során (x): a keveset használt 

funkciók kisebb, a több ember által használt funkciók nagyobb súlyszámot 

kapnak. A helyváltoztatás során kötelezően igénybeveendő funkciók esetén az 

érintett utasok aránya 100%. A nem kötelező funkciók által érintett utasok 

aránya részletes és kiterjedt felméréssel, utaskérdőívek alapján határozható 

meg. 

 Az utasok fejlesztési igénye egy-egy funkcióra vonatkozóan (y): az 

utasközpontú szolgáltatási szemléletet erősíti, ha az utasok fejlesztési 

igényeit/elvárásait nagyobb súllyal vesszük számításba. Ez az érték is 

utaskérdőívvel határozható meg. 

Negatív korrekciós értékek (nj) 

n1 Korlátozott rendelkezésre állás térben -0.1 

n2 Korlátozott rendelkezésre állás időben -0.1 

n3 Nehéz kezelhetőség* -0.1 

n4 Megbízhatatlanság (rossz adatminőség)** -0.2 
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 Az utasok negatív véleménye, megítélése a funkcióval kapcsolatban (z): a 

kevésbé kedvelt funkciók fejlesztendők, a negatív megítélés kiküszöbölése 

érdekében. Utaskérdőívvel határozható meg. 

Az utasarányokra vonatkozó értékeket a módszer szemléltetése érdekében a SITA 

(2015a, 2015b) kutatásokból vettem át, melyben 5 kontinens, 17 országában 5871 

utast kérdeztek meg online. 

A súlyszámok képzése: 

𝑤𝐹𝑖 =
1

𝑖𝑚𝑎𝑥
∗

𝑥

100
∗ (

𝑦

100
+ 1) ∗ (

𝑧

100
+ 1)  (6.4) 

ahol 

imax: az értékelésbe bevont funkciók száma (jelen esetben imax =19) 

6.5. táblázat: Súlyszámok képzési módszere 

Funkció 

(Fi) 

Érintett 

utasarány 

(x) 

 [utas %] 

Fejlesztési 

igény (y) 

[utas %] 

Negatív 

megítélés 

(z)  

[utas %] 

Súlyszám 

(wFi) 

b1 70 

0 
0 

0.04 

b2 36 0.02 

b3 100 0.05 

c1 100 0.05 

c2 100 0.05 

c3 81 0.04 

c4 100 36 0.07 

c5 100 60 

0 

0.08 

c6 100 72 0.09 

c7 100 60 0.08 

c8 100 

0 

0.05 

d1 100 0.05 

d2 100 0.05 

d3 81 63 31 0.09 

d4 100 

0 0 

0.05 

d5 1 0.00 

d6 100 0.05 

e1 100 0.05 

e2 70 0.04 

5. A repülőtér „smartness” indexének számítása (S): 

Az indexet a súlyozott, korrigált értékelőszámok összegeként kapjuk.  

𝑆 = ∑ 𝑒′𝐹𝑖𝐹𝑖 ∗ 𝑤𝐹𝑖 (6.5) 

A „smartness” index egy 0 és 3 közé eső szám. A 0 érték azonban csak egy elméleti érték, 

hiszen olyan repülőtér, mely egyetlen utasinformációs szolgáltatással sem rendelkezik nem 

működőképes. A legmagasabb, 3-as értéket az a repülőtér kaphatja, mely minden funkciót 

maximális minőségben teljesít, negatív korrekció nélkül. Több repülőtérre elvégezve a 

számítást rangsor alakítható ki a repülőterek között, mely megmutatja, hogy 

infokommunikációs szempontból, melyek az élenjáró megoldások. Ezek az eredmények 

fejlesztésre ösztönözhetik a társaságokat, a funkciókhoz tartozó alacsony értékelő számok 

kijelölik a fejlesztési irányokat. 
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6.3. A módszer alkalmazása 

A módszer alkalmazhatóságát példaszámításon keresztül szemléltettem. Az eredményeket a 

6.6. táblázatban foglaltam össze. Gyakorlati ismereteim megléte, valamint a repülőtér 

üzemeltetési területén dolgozókkal folytatott interjúknak köszönhetően a  „smartness” index 

kiszámítását a Budapest Airport-ra végeztem el. A számítás lépéseit a következőkben 

foglatam össze, a számított értékeket a táblázatban szürke háttérrel emeltem ki. A számítás 

részletezését az 4. melléklet tartalmazza. 

1. Meghatároztam az értékelő számokat (eFi) minden funkcióra (Fi) a 6.1. és 6.2. 

táblázatok alapján. 

(Példa: c2 - utasfelvétel funkció: a budapesti repülőtéren hagyományos check-in 

pultoknál és önkiszolgáló automatáknál is működik, azonban előzetesen, pl. utazva a 

repülőtérre a közlekedési eszközön nincs lehetőség ilyesmire, ezért az értékelő szám a 

táblázat alapján: 2) 

2. Meghatároztam a korrekciós értékeket a 6.3. és 6.4. táblázat alapján. 

(Példa: c2 - utasfelvétel funkció csak korlátozzon áll az utasok rendelkezésére, mivel 

nem minden légitársaság esetében érhető el az önkiszolgáló automatáknál, illetve a 

repülőtér mobil alkalmazásán keresztül sem lehet online check-int lebonyolítani. 

Emiatt a negatív korrekciós érték: -0.1. 

Fejlesztési tervekről nincs információ az utasfelvételi funkcióval kapcsolatban, emiatt 

a pozitív korrekciós érték: 0.) 

3. Kiszámoltam a korrigált értékelő számot (e’Fi) a 6.1-6.3. képletek alapján minden 

funkcióra (Fi). 

(Példa: b1 és c5 esetén: 

e’b1=2+0+0.1=2.1 

e’c5=2-0.1-0.1=1.8) 

4. A 6.5. táblázat alapján elvégeztem a súlyszámok (wFi) hozzárendelését. 

5. Kiszámítottam a repülőtér „smartness” indexét a korrigált értékelőszámok és a 

súlyszámok szorzatának összeadásával. 

A repülőtér „smartness” indexe a számítás alapján: 1.497.  
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6.6. táblázat: A „smartness” index számítási példája a Budapest Airport-ra 

Fi eFi nj pk e’Fi wFi e’Fi*wFi 

b1 2 0 p1=+0.1 2.1 0.04 0.084 

b2 2 n3= -0,1 0 1.9 0.02 0.038 

b3 1 0 0 1 0.05 0.05 

c1 1 0 0 1 0.05 0.05 

c2 2 n1= -0,1 0 1.9 0.05 0.095 

c3 1 0 p1=+0.1 1.1 0.04 0.044 

c4 2 0 p1=+0.4 2.4 0.07 0.168 

c5 2 
n1= -0,1 

n3= -0,1 
0 1.8 0.08 0.144 

c6 2 0 0 2 0.09 0.18 

c7 1 0 0 1 0.08 0.08 

c8 1 0 0 1 0.05 0.05 

d1 1 0 0 1 0.05 0.05 

d2 1 0 0 1 0.05 0.05 

d3 2 0 0 2 0.09 0.18 

d4 1 0 0 1 0.05 0.05 

d5 2 n3= -0,1 0 1.9 0.00 0 

d6 1 0 0 1 0.05 0.05 

e1 1 0 0 1 0.05 0.05 

e2 2 0 p1=+0.1 2.1 0.04 0.084 

S  1.497 

A módszer alkalmazásának tapasztalatai: 

 Az értékelő szám meghatározásakor előfordulhat, hogy a 2-es kategória nem minden 

technológiai eleme érhető el a repülőtéren, de a 3-as kategóriából már megjelentek 

elemek (pl.: Budapesten a c4 – utasbiztonsági ellenőrzés funkcióhoz kapcsolódóan a 

2-es kategóriából jelen van a beszállókártya olvasás, valamint a fast-track automata, 

azonban nincs intelligens sormenedzsment rendszer. Ellenben a 3-as kategóriába 

tartozó testszkennerek már megjelentek.) Ezek az egyedi esetek önálló elbírálást 

igényelnek. Jelen esetben az alacsonyabb kategória értékelő számát alkalmaztam, de a 

legmagasabb pozitív korrekcióval, mivel a 3-as kategória testszkennerei már tesztelés 

fázisban működnek. Az értékelő számok esetén a tört értékek bevezetése és 

alkalmazása ezt a kérdéskört pontosabban kezelné. 

 Egy funkióhoz kapcsolódóan több negatív korrekciós érték is adható. 

 A d5 – poggyászkár, -eltűnés bejelentés funkció súlyszáma 0, mivel a funkció csupán 

az utasok 1%-át érinti. Emiatt „smartness” index számítási képletében is 0-val 

szerepel. Megállapítható, hogy ezen funkció fejlesztésével az alacsony utasérintettség 

miatt csak az összes többi funkció maximális működési színvonalának elérése után 

érdemes a repülőtér üzemeltetőnek foglalkoznia. 
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6.4. Az ASI és az ASQ mószerek összehasonlítása 

A jelenleg alkalmazott repülőtéri értékelő eljárások közül az ASQ a legelterjedtebb ACI 

(2016). Értékelési szempontjai az alábbi kategóriákra terjed ki: 

 általános elégedettség, 

 megközelíthetőség,  

 check-in,  

 útlevélellenőrzés,  

 biztonság, 

 tájékozódás a repülőtéren,  

 repülőtéri létesítmények, lehetőségek, 

 repülőtéri környezet,  

 érkező oldali szolgáltatások 

Ezt az átfogó repülőtéri eljárást hasonlítottam össze az általam kidolgozott ASI módszerrel 

(6.7. táblázat). Szürke háttérrel jelöltem a hasonló tulajdonságokat, fehérrel az eltérőeket. 

6.7. táblázat: Az ASQ és az ASI módszer összehasonlítása 

Összehasonlítási 

szempontok 
ASQ ASI 

Fejlesztő ACI (Airport Council International) saját kutatási eredmény 

Célja 
repülőterek értékelése 

 benchmarking céljából 

repülőterek értékelése  

benchmarking céljából 

Értékelő utas 
üzemeltető 

 (súlyszámokon keresztül: utas) 

Értékelt szolgáltatások köre 
általános elégedettség, 

 szolgáltatások, létesítmények 

információs technológia/ 

szolgáltatás részletes értékelése 

Értékelési szempontok 

száma 
37 szempont, 9 csoportban 19 (a funkciók szerint) 

Pontozási rendszer 
szolgáltatások pontozása 1-5 közötti 

skálán, ahol 5: legjobb, 1: legrosszabb 

szolgáltatások pontozása 1-3 közötti 

skálán, ahol 3: legjobb, 1: 

legrosszabb; azok korrekciója, majd 

súlyozása 

Végeredmény 
szempont csoportonként átlagpontszám 

képzése (37 értékelőszám alapján) 

egyetlen értékelőszám: „smartness” 

index (azonban a funkciókhoz 

tartozó értékek külön-külön is 

rendelkezésre állnak) 

Utaskategóriák jellemzőinek 

figyelembevétele 

nemzetiség, ország, nem, korcsoport, 

utazói profil adatok kikérdezése 

a funkciók által érintett utasarány 

(x), valamint az utazói igények (y,z) 

(pl.: fejlesztés) figyelembe vétele 

Kitöltés menete 

egyénenként, 30-45 perccel az indulás 

előtt, negyedévente 350 ember 

megkérdezése 

üzemeltetői kitöltés évente 

Értékelés periodicitása 1 év 1 év 

Megállapítottam, hogy az ASQ értékelő eljárás egy átfogóbb elemzést nyújt; az utasok által 

érzékelt minőséget számszerűsítve. Ezzel szemben az ASI üzemeltetői oldalról vizsgálja az 

információkezelést; a nyújtott minőséget számszerűsíti. Az utasok által az ASQ-ban értékelt 

szolgáltatások egy jelentős részéhez hozzá lehet társítani egy funkciót az ASI-ben is (pl.: 

ASQ-ban: tájékozódás a repülőtéren, ASI-ben: c6 funkció). További vizsgálatok tárgya, hogy 

az ASI által nyújtott eredmények összhangban vannak-e az ASQ eredményeivel; azaz 

mekkora a minőségi „rés” az üzemeltető által nyújtott és az utasok által érzékelt minőség 
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között. Az is vizsgálható, hogy ha egy szolgáltatás ASQ értéke alacsony, akkor ASI-ben az 

adott szolgáltatáshoz milyen „részeredmények” tartoznak; azaz a kedvezőtlen megítélést az 

infrastruktúra vagy egyéb (pl.: humán erőforrás) tényezők okozzák. A két értékelő eljárás 

egyidejű alkalmazásával részletesebb eredményt kapunk a repülőtér szolgáltatásaira 

vonatkozóan, ami a fejlesztési döntéseket megalapozza. 

Olyan értékelő eljárás, amely kifejezetten a repülőterek információkezelését vizsgálja jelenleg 

nem hozzáférhető. Kifejlesztettem az ASI módszert, melynek eredménye alkalmas 

repülőterek összehasonlítására egyetlen mutatószámmal. A módszer figyelembe veszi az 

információs funkciók minőségét, korrigálja értéküket üzemeltetési és fejlesztési szempontból, 

valamint súlyozza a szolgáltatások értékét az érintett utasszám és az utazói elvárások szerint. 

Megállapítottam, hogy az ASI módszer a jelenleg alkalmazott ASQ módszer kiegészítőjeként 

jól használható; az üzemeltetés számára nyújt lényeges információkat. Rámutattam arra is, 

hogy a módszer továbbfejleszthető kiterjedtebb értékelési skála (több technológiai és 

szolgáltatási alcsoport azonosítása), valamint többféle korrekciós tényező bevezetésével. Ezen 

kívül a súlyszámok kialakítási módszere is javítható, ha részletesebb utas kikérdezési adatok 

állnak rendelkezésre. 

Az infokommunikációs technológia fejlődésével a hagyományos repülőterek többlépcsős 

átalakuláson mennek keresztül. Az értékelő eljárás alkalmazásával meghatározható, hogy egy 

repülőtér az átalakulási folyamat melyik fázisában jár. Ez az átalakulás azonban nemcsak 

infokommunikációs tekintetben jelentkezik. Az automatizált repülőterek utas és üzemeltetői 

feladatai, műveletei is megváltoznak. A továbbiakban ezen átalakulás fázisait és annak 

tulajdonságait határozom meg. Vizsgálom, hogy a repülőterek automatizálása során mely 

funkciók és hogyan integrálhatók, valamint hogy a repülőtéri személyzet szerepe hogyan 

módosul a technológiai fejlődés hatására.  

   



Nagy Enikő, 2018  PhD értekezés 

 

64 

 

7. „Smart” repülőterek informatikai modellje 

A légiközlekedési helyváltoztatás információkezelési folyamatai a repülőterek technológiai 

fejlődése során jelentősen változnak. Új lehetőségek és egyben kihívások jelennek meg: 

 az utaskezelési folyamatok több helyszínről, utasplatformról történő kezelésének 

lehetősége (pl. repülőtéri poggyászfeladás, otthoni poggyászfeladás, önkiszolgáló 

automaták használata, poggyászszállítás önműködő járművekkel), 

 a repülőterek térbeni kiterjedésének bővülése (a helyváltoztatás térbeli és időbeli 

jellemzőinek változása), 

 nagyobb utasáramlatok és  

 az utasok igénye az innovációk repülőtéren belüli alkalmazására. 

A nagy mértékű átalakulás során a hagyományos repülőterek először „smart” repülőtérré
2
, 

majd automatizált repülőtérré válnak. A jövő fejlesztési tendenciáira és lehetőségeire 

fókuszálva arra keresem a választ, hogy a légiközlekedés információkezelési folyamatai 

hogyan változnak a repülőterek automatizálása következtében. Ez üzemeltetői szempontból 

hasznos a változásokra történő felkészülés során. Az utazók információkezelését tekintve, az 

információs szolgáltatások és a végberendezések fejlesztési potenciálját, valamint az ebből 

származó előnyöket határozom meg. Összegyűjtöm és a funkciókhoz rendelem a technológiai 

újításokat, majd azonosítom az integrálási lehetőségeket. Meghatározom, hogy a repülőtér 

automatizálása milyen hatással van az utas- és az üzemeltetői feladatokra; azaz, hogyan 

változnak a felhasználók érzékelési és feldolgozási műveletei, illetve hogyan alakulnak át az 

egyes személyzettípusok feladatai. Az eredmények a jövő repülőtéri utasinformációs 

rendszerének tervezési, szervezési és üzemeltetési módszereinek kidolgozásához nyújtanak 

tudományos bázist. 

A növekvő utaskiszolgálási hatékonyság érdekében a repülőterek egyre inkább az 

automatizált technológia irányába fordulnak, illeszkedve a többi közlekedési alágazatban 

végbemenő változásokhoz és felhasználva azok innovációit (pl. terminálok közötti automata 

vasúti személyszállítás). A városi közlekedésben jelenleg teszt fázisban működő önvezető 

taxik hamarosan a repülőtereken is megjelenhetnek, összekapcsolva ezzel a városi 

automatizált közlekedést a légi közlekedés földi oldalával. Új lehetőség az  otthoni 

poggyászfeladást követően az autonóm járművekkel történő poggyászszállítás a repülőtérre. 

Ezzel a poggyászfeladás – mint repülőtéri funkció – térben és időben is kikerül a repülőtéri 

műveletek közül. A járműirányítás mellett további funkciókat is automatizálnak a közúti 

közlekedésben: utazói oldalról a leglátványosabb változás az utaskezelési funkciók 

megváltozása Csiszár, Földes (2016, 2017). A légiközlekedésben az utasáramlások 

előrejelzésére és az ezzel összefüggő utaskiszolgálási folyamatok fejlesztésére fektetnek nagy 

hangsúlyt Rio et al. (2016), Goodwin (2016). A következő utas elvárásokat igyekeznek 

kielégíteni Kalakou et al. (2015): 

 rövidebb sorbanállási, várakozási idő, 

 gyors biztonsági ellenőrzés, 

                                                 
2
 „Smart” repülőtér: A „smart” repülőtér az okos város egy meghatározó alrendszere. Itt kapcsolódnak össze a 

városi utas mozgások és a repülőgépek légi mozgásai, miközben számos egyéb tevékenységnek is helyet adnak. 

Ez az illesztési szerep információs tekintetben is megjelenik. Ennek megfelelően a városi 

közlekedésmenedzsmenttel, valamint a légiforgalmi irányító és a légitársasági rendszerekkel valósul meg ’külső’ 

információs kapcsolat. A repülőtér alrendszeri egymással kommunikálnak, megjelennek az integrált informatikai 

rendszerek. 
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 dinamikus adatokon alapuló, személyre szabott információszolgáltatások, 

 döntéstámogatás, 

 poggyászkövetés. 

Míg a hagyományos repülőterek az alapszolgáltatásokra (pl. utasfelvétel és poggyászfeladás 

check-in pultnál) fókuszálnak, addig a „smart” repülőterek egyre inkább bevonják az 

információtechnológiai újdonságokat az utaskezelésbe. Egyre nagyobb a térhódítása a 

mesterséges intelligenciának is, melyet az arcfelismerő rendszerek tökéletesítésére 

használnak. Segítségükkel a beszállókártyákat emberi arcokhoz társítják, így a 

beszállókapukon történő áthaladás zökkenőmentesebb International Airport Review (2017). 

Az átalakulás folyamatos, nem lehet meghatározni éles határvonalakat a fejlődési fázisok 

között.  

7.1. A „smart” repülőtér modelljének ismertetése 

A „smart” repülőterek modelljének kidolgozásához az alábbi alapfogalmakat vezettem be: 

„Smart” utazó 

„Smart” utazónak nevezzük azokat a személyeket, akik utazásuk során hajlandóak és képesek 

a technológiai újdonságok és a szolgáltatások által nyújtott előnyöket igénybe venni. 

Rendelkeznek információérzékelési és feldolgozási (kognitív) képességekkel, az új működési 

eljárásokat könnyen megértik, és ahhoz alkalmazkodnak. A helyváltoztatási lánc teljes, vagy 

egy-egy részfolyamata közben saját mobil eszközeiken keresztül valósítják meg az 

utasinformatikai funkciókat. A „smart” utazó alapvető jellemzői: 

 rendelkezik és használja is saját mobil eszközét az utazása során, 

 hozzájárul az adatszolgáltatáshoz (pl. pozíció adatok megadása) és/vagy saját maga is 

ad meg adatokat (pl. crowd sourcing) a pontosabb és személyre szabott 

információszolgáltatás érdekében Bouma et al. (2016), 

 „papírmentes” utazás jellemzi, adatait informatikai eszközein tárolja, 

 kevesebb emberi interakciót igényel, megbízik az eszközök által szolgáltatott adatok 

információtartalmában, 

 gyorsan felismeri az új eljárások és gépi eszközök működését és ahhoz kooperatív 

módon alkalmazkodik. 

„Smart” repülőtér 

A „smart” repülőtér fogalmát a „smart city” – okos város fogalomból vezettem le. Az okos 

város a technológiai lehetőségeket (elsősorban IT) innovatív módon használja fel, egy 

élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakítása érdekében. A városi alrendszereket a 

hálózati infrastruktúra kapcsolja össze a fizikai síkon (pl. közlekedési hálózat), valamint az 

információs síkon (pl. infokommunikációs hálózat) IBM (2010). 

Az okos városok alrendszerei és elemei digitális alapokon működnek, intelligensek és 

egymással kommunikálnak. Az adatokból képzett (növelt értékű) információk alapján a 

folyamatok szervezhetők/irányíthatók, a hatások előre jelezhetők Lados (2009). 

A „smart” repülőtér az okos város egy meghatározó alrendszere. Itt kapcsolódnak össze a 

városi utas mozgások és a repülőgépek légi mozgásai, miközben számos egyéb 

tevékenységnek is helyet adnak. Ez az illesztési szerep információs tekintetben is megjelenik. 

Ennek megfelelően a városi közlekedésmenedzsmenttel, valamint a légiforgalmi irányító és a 

légitársasági rendszerekkel valósul meg ’külső’ információs kapcsolat. A „smart” repülőtér 

integrált rendszerét az információs és irányító központ működteti. A földi kiszolgálók ’belső’ 
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információs kapcsolatokon keresztül csatlakoznak az integrált rendszerhez. A működtetés 

célja: az egyes szereplők folyamatainak és a teljes repülőtér működésének optimalizálása; 

miközben az utaselégedettséget fokozzuk. Az intelligens utazó a repülőtér intelligens 

infrastruktúrájára és a saját eszközeire támaszkodik utazása során. Az utasokkal kapcsolatos 

információkezelés fejlődési irányai: valósidejű, értéknövelt tájékoztatás/utaskiszolgálás, 

valamint a biztonság és az elégedettség fokozása (személyre szabott, megbízható 

szolgáltatások, stb.) Fattah et al. (2009). Fontos megjegyezni, hogy a „smart” repülőtereken 

az integrált rendszer működtetése számos emberi beavatkozást kíván. 

Modelleztem a „smart” repülőterek informatikai szerkezetét (7.1. ábra). Az okos város 

alrendszerei közül leginkább a következőkkel valósul meg külső kapcsolat: energia-ellátó 

rendszer, a környezeti jellemzők, az emberi erőforrások (oktatás, egészségügy) és az egyéb 

funkciók (pl.: turisztikai szolgáltatás) információs rendszerei, valamint a „smart” közlekedési 

rendszerek. A repülőtér belső kapcsolatait az együttműködő szervezetek (földi kiszolgáló 

társaságok, infrastruktúra karbantartók, stb.) és a hozzájuk tartozó informatikai alrendszerek 

határozzák meg. A forgalmi rendszerek az erőforrások (check-in pultok, állóhelyek, stb.) 

rendezéséért, míg a műszaki rendszerek az infrastruktúra felügyeletéért felelősek, külön 

szervezeti egységként dolgoznak, saját gépi alrendszereikkel. A repülőtéri rendszerek az 

utazók személyes mobil eszközeivel és az intelligens infrastruktúrával is kommunikálnak. 

Külső kapcsolatként jelennek meg továbbá a légiforgalmi irányítás rendszerei, melyek 

valósidejű adatokat szolgáltatnak a repülőgépek mozgásáról; illetve a légitársaságok 

információs rendszerei, amelyek a szolgáltatásokra és az utasokra vonatkozó adatokkal 

támogatják a repülőtér működését.  

Légiforgalmi 
irányító rendszer

Repülőgép

Légitársaságok 
információs
 rendszerei

„Smart” city - „okos” város

„Smart” repülőtér

Repülőtéri információs és irányító központ

Rendszer-
felügyelők

Személyes mobil 
eszközök

Intelligens utazó

Intelligens infrastruktúra 
üzemetetői (pl.: kártyaolvasók)

utasközeli (pl.: elektronikus kapuk, szenzorok)

Földi kiszolgáló 
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 információs 
rendszerei
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ó
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Környezet

Emberi 
erőforrások

Egyéb 
alrendszerek 
(pl.: turisztikai 

rendszerek)

Okos városi 
közlekedés

Jelmagyarázat: Információ átadásmozgás
Információ átadás (rövidtávú kommunikáció)

Forgalmi 
rendszerek

Műszaki 
rendszerek

Légi informatikai
 rendszerek

 
7.1. ábra: A „smart” repülőtér modellje az „okos” város koncepcióba illesztve 

A „smart” repülőterek összetevőinek kapcsolatrendszere rendkívül komplex. A kutatás során 

az utasinformatikával foglalkozva az intelligens utazóra és az intelligens utasközeli 

infrastruktúrára fókuszáltam. 

Az automatizált repülőterek informatikai fejlettségükben túlmutatnak a jelenleg már számos 

helyen működő „smart” repülőtereken. A repülőtéri funkciók gépesítésével (a személyzet 

csökkentésével) a hagyományos repülőterek átalakulnak „smart” repülőterekké, ahol a 
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tevékenységek középpontjában a „smart” utazó áll. A technológiai fejlődés következő 

fázisában a repülőterek automatizálttá válnak, az alrendszerek képesek önállóan, tanulás útján 

megismerni az utazókat, azok viselkedését, a szituációk jellemzőit, majd ez alapján döntést 

hoznak, illetve útmutatást, tanácsot adnak.  

Repülőterek automatizálása 

Az automatizálásban, valamint az autonóm járművek alkalmazásában a légiközlekedés 

mindig is úttörő volt, hiszen a légi járművek fedélzetén található rendszerek nagy része 

automatizált (pl. elektronikus vezérlőrendszer, robotpilóta). Az autonóm rendszerek 

alkalmazása még kezdetleges, de a robottechnológia az utasinformálás, útbaigazítás területén 

már megjelent és számos példaértékű alkalmazás található ScienceDaily (2015); Future 

Travel Experience (2016). Ezek a rendszerek/eszközök képesek nemcsak az előre 

beprogramozott feladatokat teljesíteni, de arra is, hogy alkalmazkodjanak a felmerülő új, 

eddig még nem ismert szituációkhoz. Az infrastruktúrára jellemző, hogy a repülőtér egész 

területe érzékelőkkel, jeladókkal, kamerákkal, stb. felszerelt, melyek továbbítják az 

információkat az üzemeltetői és utasinformációs rendszereknek, ahol a több forrásból 

származó, ugyanarra a fizikai jelenségre vonatkozó, eltérő részletezettségű és megbízhatóságú 

adatokat feldolgozzák. Ennek köszönhetően a repülőtér üzemeltetői olyan információkkal is 

rendelkeznek (pl. az utas elhelyezkedése a terminálon belül), amelyekkel egy hagyományos 

repülőtéren nem. Ezek az információk megkönnyítik a döntéseiket és a folyamatok kezelését 

számos szituációban (pl. döntés a járat indításáról késő utas esetén).  

 

A repülőtéren belül mozgó utasok nyomonkövetésére és azonosítására számos 

információtechnológiai megoldás létezik, melyek a következők: 

 wireless internet csatlakozással az utazó mobil eszközének követése (csatlakozáskor a 

személyes adatok megadásával egyéni azonosítás lehetséges), 

 bluetooth technológiás nyomkövetés, 

 NFC technológiás nyomkövetés, 

 arcfelismerő rendszerek használata, mely a közösségi média profillal összekötve 

egyéni azonosítást tehet lehetővé, 

 jeladók telepítése és használata a repülőtéren belül, minden fontosabb kezelési 

pontnál, mobil eszközön keresztül történő azonosítás. 

 

Ezeknek a lehetőségeknek vannak bizonyos korlátai, melyek a következőkből adódhatnak: 

 egyáltalán nem vagy nem megfelelő mobil eszközzel rendelkezik az utazó, 

 az utazás során a készülék elérhetetlenné válik (lemerül, eltűnik, stb.), 

 az utazó nem járul hozzá személyes adatai megadásához. 

 

A korlátok feloldása csakis az azonosítás utaskezelési folyamatba történő kötelező 

beépítésével lehetséges (pl.: beszállókártya vagy mobil eszköz leolvasása a kötelező 

pontokon, így az utasáramlás legalább ezeken a pontokon nyomonkövethető). A személyi 

adatok védelme a folyamatok kialakításának szerves részét képezi, azonban a doktori 

kutatásom nem terjedt ki ilyen irányú elemzésekre. 

 

Az automatizált repülőtereken a humán interakciók száma minimálisra csökken, de 

fenntartásuk a szolgáltatás színvonalának megőrzése és elsősorban a biztonsággal kapcsolatos 

helyzetek kezelése érdekében szükséges. A repülőtéri automatizált folyamatok illeszkednek a 

városi automatizált közlekedéshez Csiszár és Földes (2016). A repülőtéren alkalmazott 

intelligens robotok mellett a kisméretű járművek is terjednek, amelyek a városi forgalomban 
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is haladva átszállásmentes, magas minőségű helyváltoztatást tesznek lehetővé. Ezen járművek 

használatakor az információkezelés jelentősen eltér a jelenlegihez képest. 

A repülőtér működtetését, vezérlését (pl. energiaigény folyamatos biztosítása) redundáns 

rendszerelemekkel és biztonsági eljárásokkal oldják meg, ezzel is csökkentve egy repülőtér-

leállás kockázatát. Az automatizált repülőterek kialakulásának feltétele a technológiai újítások 

repülőtéri rendszerekbe való integrálása (7.1. táblázat). 

7.1. táblázat: Információtechnológiai megoldások az automatizált repülőtéren 

 Működési csoport Információtechnológiai megoldások 

1 Adatgyűjtés szenzorok, jeladók, kamerák, vonalkód leolvasók, NFC olvasók 

2 Helymeghatározás GPS, épületen belüli helymeghatározás 

3 Adatcsere NFC, wireless 

4 Azonosítás 
RFID, biometrikus azonosító rendszerek, ujjlenyomat olvasás, íriszazonosítás, 

arcfelismerés 

5 Adatfeldolgozás jelfeldolgozás, képfeldolgozás 

6 Adattárolás cloud, szerverhálózat 

7.2. A „smart” repülőtér átalakulása és integrációja 

Az automatizált technológia bevezetése és az egyes repülőtéri funkciók térbeli és időbeli 

összevonása, azaz az integráció kölcsönösen segítik és kiegészítik egymást. Meghatároztam 

az utasinformatikai funkciótípusokat az automatizált repülőtereken (7.2. táblázat). 

Megállapítottam, hogy az automatizált repülőtereknek többnyire ugyanazokat az utazással 

összefüggő funkciókat kell teljesíteniük, mint a hagyományos repülőtereknek, azonban a 

szolgáltatási kör bővülhet (pl. a rendszerek működésére, kezelésére vonatkozó tájékoztatás). 

7.2. táblázat: Utasinformatikai funkciótípusok és azok jellemzői 

Jelölés Funkciótípusok Leírás 

F1 Információ szolgáltatás 
az aktuális és a várható eseményekről, a rendszerek működéséről, visszajelzés az 

utaskezelési műveletek állapotáról, terminálon belüli navigáció, útbaigazítás 

F2 Utaskezelés pl. utasfelvétel, beszállítás 

F3 Poggyászkezelés pl. poggyász regisztrálása, szortírozása, nyomonkövetése, elveszett poggyász kezelése 

F4 Díjbeszedés a szolgáltatások és az infrastruktúra használat díjainak beszedése; pl. parkolási díjak 

F5 Biztonsági feladatok utasok ellenőrzése, a veszélyes helyzetek megelőzése, hatásának csökkentése 

F6 
Szórakoztatás, egyéb 

kiegészítő szolgáltatások 
a terminálon eltöltött idő kellemesebbé tétele 

Az utasinformatikai funkciók átalakulását a 7.3. táblázatban foglaltam össze. Az érkező és az 

induló repülőtér közel azonos funkciói miatt csak az induló oldal elemeit tárgyalom (c1-c8). A 

fejlődés folyamatosan valósul meg, így a definiált fejlődési fázisok csupán iránymutatóak. A 

jövőbe tekintés (a fejlődés vizionálása) a leendő technológiák pontos ismerete nélkül nagy 

kihívást jelent; azonban a trendek alapján – kellő körültekintéssel – előrebecsülhetők. Az 

élenjáró nemzetközi gyakorlat ismeretében három fejlődési szintet (fokozatot) definiáltam: 

1. hagyományos repülőtér, 

2. „smart” repülőtér, 

3. automatizált repülőtér. 

Meghatároztam a részfunkciókat az átalakulás (fejlődés) mindhárom szintjéhez, valamint 

azonosítottam a funkció típusát (F1-F8) az integrációs vizsgálat céljából. A funkciók és a 

funkciótípusok közötti több-több kapcsolatot az utolsó oszlopban táblázatosan képeztem le. 
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7.3. táblázat: Utasinformatikai funkciók – a repülőtéri fejlődés bemutatása 

Je-

lölés 

Információ-

kezelési 

folyamat 

Részfunkció 

Funkció

típus 
1. szint 

Hagyományos 

repülőtér 

2. szint 

„Smart” repülőtér 

3. szint 

Nagymértékben 

automatizált repülőtér 

c1 Tájékoztatás 

Tájékoztatás a terminál épületről, check-in pult kiosztásról 

F1 
 

Sormenedzsment 

Tájékoztatás az utas- és 

poggyászfelvételi automaták 

elhelyezkedéséről, 

működéséről 

Tájékoztatás az integrált 

utaskezelő berendezések 

elhelyezkedéséről, 

működéséről 

 
Előzetes tájékoztatás tiltott 

eszközökről 

c2 Utasfelvétel 

Utasfelvételi információk közlése 

F1, F2, F4 

 

Tájékoztatás a 

regisztráció 

folyamatáról 

Tájékoztatás az online 

regisztráció folyamatáról, 

kioszk check-in esetén a 

menüpontok magyarázata 

Tájékoztatás az integrált 

regisztráció folyamatáról, 

menüpontok magyarázata 

 
Beszállókártya továbbítása 

mobil eszközre (ha szükséges) 

Személyazonosság társítása 

virtuális beszállókártyához 

c3 
Poggyász-

feladás 

Tájékoztatás a poggyászfelvétel folyamatáról 

F1, F3, F4 

Tájékoztatás a poggyászsúlyról, díjbeszedés 

Poggyászfelvétel 
Menüpontok magyarázata 

poggyászautomatánál 

Menüpontok magyarázata az 

integrált utaskezelő 

berendezésnél 

 

Poggyászazonosító társítása a 

poggyászhoz, elküldése mobil 

eszközre a nyomonkövetéshez 

Személyazonosság társítása a 

virtuális 

poggyászazonosítóhoz, 

beszállókártyához 

c4 
Utasbiztonsá-

gi ellenőrzés 

Priority/non-priority sorok kiosztása 
Tájékoztatás az ellenőrzés 

folyamatáról 

F2, F5 

Tájékoztatás tiltott anyagokról Személyazonosítás 

 (pl. ujjlenyomat olvasás) Beszállókártya ellenőrzése 

Hagyományos 

utasbiztonsági 

ellenőrzés 

Smart utasbiztonsági ellenőrzés  

(testszkenner, kapuk) 

Utas ellenőrzése az integrált 

utaskezelő rendszerben 

(testszkenner) 

c5 
Útlevél 

vizsgálat 

Útlevélhez tartozó sorinformációk közlése 

(pl.:csak EU útlevéllel, minden útlevéllel) 

Tájékoztatás az ellenőrzés 

folyamatáról 

F2, F5 

 

e-útlevél használatának 

magyarázata, útlevél ellenőrző 

alkalmazás használata 

Ujjlenyomat olvasás, 

íriszazonosítás 

c6 

Tájékoztatás 

tranzit 

területen 

belüli mozgás 

során 

Tájékoztatás piktogramokkal, táblákkal, térképpel a repülőtéri lehetőségekről 

F1 

Kapuinformációk közlése, járat indulásával kapcsolatos tájékoztatás (pl. késés) 

 

Útvonaltervezés a beszállókapuig mobil eszközön 

 
Tájékoztatás virtuális 

asszisztens vagy robotok által 

c7 
Beszállítás 

(boarding) 

Tájékoztatás priority/non-priority sorok elhelyezkedéséről, a beszállítás rendjéről 

F1, F2, F4 Beszállókártya 

ellenőrzése 

Mobil eszközre letöltött 

beszállókártya ellenőrzése 

Személyazonosítás, 

elektronikus okmányok 

ellenőrzése, virtuális 

beszállókártya ellenőrzése 

c8 

Tájékoztatás 

repülőgépig 

történő 

mozgás során 

Utashíddal, járművel, a mozgás pályájával kapcsolatos információk közlése F1 
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A nagymértékben automatizált repülőterek működésének hatékonyságát az alábbi új 

technológiai megoldás biztosítja: 

Az integrált utaskezelő berendezés az alábbi eszközöket és megoldási módokat foglalja 

magában: 

 személyazonosító eszköz (ujjlenyomat olvasó és/vagy íriszazonosító és/vagy 

hangfelismerő készülék): ezek a berendezések az utasok interakciójának 

köszönhetően egy központi adatbázis alapján beazonosítják az utast. Az egyénre 

jellemző információkat (pl.: ujjlenyomat) előzetesen, a „virtuális útlevél” 

igénylésekor rögzítik (hagyományos útlevélhez hasonlóan igényelhető).  

 virtuális beszállókártyát előállító eszköz: az utas személyi azonosságát és a 

jegyvásárlási információkat kapcsolja össze. A járatkiszolgálási rendszerben 

megváltoztatja az utas állapotát „járatra felvett” utasra.  

 poggyászfelvételi berendezés: összerendeli az utas személyazonosságát a feladott 

poggyászával. Intelligens poggyász (mely önálló azonosítót tartalmaz, ismeri a 

légitársasági szabályzatokat, önsúly mérésre képes, poggyászkövetés lehetséges) 

esetén ez korábban, az utas otthonában is megtörténhet. A poggyász feladását is ez 

a berendezés bonyolítja le.  

 testszkenner: a személyazonosítás és az utas/poggyászfelvétel ideje alatt maga az 

utasfelvételi berendezés testszkennerként is üzemel. Röntgensugarak segítségével 

ellenőrzi az utas testén esetlegesen elrejtett tárgyakat. Integrált rendszer esetén 

akár többféle biztonsági ellenőrzés is végezhető az adott személyen egyszerre, pl.: 

mintavétel robbanóanyag elemzéshez vagy kábítószer elemzéshez. 

 információs kijelző: személyre szabott információkat jelenít meg; illetve ezek a 

járatra vonatkozó adatok (pl.: kapu száma, legrövidebb út, eljutási idő, stb.) 

továbbításra kerülnek az utas mobil eszközére is. 

A repülőterek fejlődésének tendenciája azt mutatja, hogy egyre több funkciót gépek, 

automaták valósítanak meg, melyeket az utas saját eszközeivel „irányíthat”. Az ember-gépi 

illesztési felületet (human-machine interface=HMI) biztosító mobil eszközök 

nélkülözhetetlenek lesznek, hiszen ezek a kétirányú kommunikáció végberendezései. 

Nemcsak az utas lesz képes információt manuálisan átadni az eszközöknek, de a berendezések 

a kameraképeknek köszönhetően képesek lesznek az emberi arcvonásokról olvasni, 

mozgásból és viselkedésből az ember szándékaira következtetni. 

A légiközlekedés jelentőségének és az utasforgalomnak a növekedése csak úgy lehetséges, ha 

az utaskezelés idejét lerövidítjük, ami a funkciók időbeli és térbeli integrálásával valósítható 

meg. 

Az integrációs lehetőségeket a 7.2. ábrán modelleztem a jelenlegi utaskezelési folyamatot 

elemezve. Azok a funkciók integrálhatók, melyek: 

1. azonos bemenő adatcsoportokat használnak és/vagy, 

2. a feldolgozási folyamatok egy része megegyezik, továbbá, 

3. időben és térben a helyváltoztatási folyamat során együtt elvégezhetők. 

Az input adatok egyezőségét az ábrán zöld háttérszínnel jelöltem. 
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 Időbeli függés: egy funkció teljesítése után lehet csak egy következő funkciót 

teljesíteni. Időbeli függés általában az alapfolyamat jellegéből adódik. 

 Logikai függés: egy funkció végrehajtása során keletkező (nyers vagy feldolgozott) 

adatcsoportok szükségesek egy következő funkció működéséhez, mint input vagy 

tárolt információ. Az x tengelyen az időbeliséget ábrázoltam, míg a logikai függőséget 

vonalak szemléltetik. 

c6

c3

c4

c1

Jelmagyarázat:

Időben 
párhuzamosan 

végezhető
Logikai függés

c2

Idő

c5

c7 c8

Integrált utaskezelés 

Input adatok 
egyezősége  

7.2. ábra: Az információkezelési funkciók időbeli és logikai függősége 

Az integrálható funkciókat az ábrán szaggatott vonalak között ábrázoltam. Az integrált 

utaskezelés többfunkciós telepített és / vagy mobil berendezéssel, az integrált utaskezelő 

berendezéssel valósítható meg. Legfontosabb előnye, hogy a sorbanállások száma 

csökkenthető és ezzel együtt a sorbanállási idő is jelentősen rövidíthető. Ezeknek a 

repülőtéren belüli elhelyezkedését a 7.3. ábra vázlatán szemléltettem, valamint megjelnítettem 

azokat a funkciókat, amelyek az adott repülőtéri területen értelmezhetők. Az autonóm 

repülőterek létrejötte során átalakuló funkciókat c’-vel jelöltem. Az integrációt követően az 

utaskezelés, a poggyászkezelés, az „útlevél”-ellenőrzés (azonosítás) funkciói párhuzamosan 

folynak az utasbiztonsági ellenőrzéssel, valamint ezután történik egy előzetes tájékoztatás 

(útvonalajánlás) a tranzitterületen belüli mozgásokkal kapcsolatban. A 7.4. ábrán 

modelleztem a jövőbeli integrált utaskezelést, az átalakuló funkciókat. Az oválisok 

elhelyezkedése és nagysága a sorrendiségre és az időtartamra utal. 

Beszállító kapuk

Integrált utaskezelő berendezések

Tranzitterület

Repülőtér földi 
oldal

Repülőtér légi 
oldal

Érkezés

Funkciók

c1

c2, c3, c4, c5, c6

c6, c7

c8

 
7.3. ábra: Integrált utaskezelő berendezések elhelyezkedése a repülőtéren 
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Integrált 
utaskezelés

c’4

c’5
c’6

c’3

c’2

Idő

 
7.4. ábra: Az integrált utaskezelő berendezés működésének funkcionális modellje 

A funkciók integrálása, valamint az újfajta berendezések megjelenése a repülőtéri 

személyzettől és az utasoktól is más jellegű műveleteket igényel. Az automatizálás hatására 

átalakulnak a személyzettípusok feladatai, valamint az utas-gép „kommunikáció” megoldásai 

is változnak. A továbbiakban ezeket a változásokat foglalom össze. 

7.3. A végberendezések és a személyzettípus-feladatok változásának 

meghatározása 

Az automatizált repülőtereken újfajta végberendezéseket alkalmaznak, melyeknek a gép-

ember illesztési felülete is jelentősen módosul. Egyrészt az ember  gép 

információátadáshoz már nemcsak a manuális adatbevitel szolgál megoldásként, de a 

hangalapú adatrögzítés, az arcfelismerés, a kézmozdulatok alkalmazása, a rezgés érzékelés, 

stb. is alkalmazhatóak lesznek. Másrészt a gép  ember kommunikáció is továbbfejlődik, az 

intelligens robotok képesek az emberekéhez hasonló interakciókra. A folyamatos fejlődés 

miatt azonban a jelenleg alkalmazott végberendezések bizonyos ideig még kiegészítik az 

újabb eszközöket. Ennek a fejlődésnek a fázisait foglaltam össze a 7.4. táblázatban. Eltérő 

árnyalatokkal jelöltem a szinteket (hagyományos, „smart”, automatizált). A cellákban a 

végberendezések használatához szükséges emberi képességek intenzitásának változását adtam 

meg. 

1. szint (világoszöld): hagyományos repülőtereken az alapvető végberendezéseket, a statikus 

kijelzőket és a személyzeti terminálokat alkalmazzák a személyes kiszolgálás valamint a 

legegyszerűbb tájékoztatás érdekében. Ezek az eszközök a modern berendezések 

meghibásodása esetén tartalék eszközként működhetnek. 

2. szint (sötétebb zöld): az alapvető végberendezések mellett megjelennek az önkiszolgáló 

automaták és a mobil eszközök. A felhasználók számára interaktívabbá válik az utaskezelési 

folyamat, „kommunikálnak” a gépekkel érzékszerveiken keresztül.  

3. szint (sötétzöld): az önkiszolgáló automaták és a mobil eszközök mellett megjelennek a 

repülőtéri jeladók, érzékelők, integrált berendezések, melyek már leginkább érintésmentesen, 

érzékszerveinket használva (hallás, beszéd, kézjelek, stb.) működnek, ezzel is gyorsítva és 

kényelmesebbé téve a folyamatokat.  
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7.4. táblázat: A végberendezések működéséhez szükséges emberi képességek intenzitásának változása 

Végberendezések 

Érzékszervek 

Látás Hallás Beszéd Érintés Gépelés Olvasás 

Kéz-

mozdu-

latok 

Rezgés 

érzékelés 

Kognitív 

képes-

ségek 

Statikus (passzív) 

kijelző  
+ 0 0 0 0 + 0 0 - 

Személyzeti terminál + + + 0 + + 0 0 + 

Dinamikus 

(interaktív) kijelző 
+ 0 + + + + 0 0 - 

Önkiszolgáló terminál 

(kioszk) 
+ 0 + + + + 0 0 - 

Mobil eszköz + + + + + + 0 + - 

Repülőtéri érzékelők, 

jeladók 
- + + - 0 0 + + - 

Integrált utaskezelő 

berendezések 
- + + - - - + + + 

Jelmagyarázat:  

+ : az érzékszerv szerepe fontos, vagy felértékelődik, 

- : az érzékszerv szerepe nem fontos, vagy csökken 

0 : nem releváns 

Nemcsak a végberendezések, de a repülőtéri személyzettípusok jelentősége is átalakul. A 

repülőterek jövőbeli személyzettípusait, valamint főbb feladataikat az alábbiakban határoztam 

meg: 

 utaskiszolgálási munkatárs: szerepüket egyre inkább átveszik az automata 

berendezések (önkiszolgáló kioszkok), a személyes jelenlét leginkább csak a 

felügyeletre, a segítségnyújtásra, és a prémium utasok kiszolgálására irányul. További 

bevételt képezhet a szolgáltatól/üzemeltetők számára a díjfizetés a személyes 

kiszolgálásért. 

 utasbiztonsági ellenőr: a repülőtereken az egyik legnagyobb létszámú humán 

munkaerőt jelenleg az utasbiztonsági ellenőrzések miatt foglalkoztatják. Szerepük még 

sokáig kiemelkedő marad, azonban az integrált utaskezelő berendezésbe épített 

biztonságtechnikai rendszerek szerepüket csökkenthetik, csupán a rendszerek tiltott 

tárgy jelzése esetén lehet szükség beavatkozásukra. A fejlett képfeldolgozó rendszerek 

hibázási lehetősége miatt van szükség felügyeletükre, keresztellenőrzésükre. Tömeges 

alkalmazásuk leginkább a technikai meghibásodások esetén lehet szükséges. 

 hatósági személy: biztonságkritikus szituációkban, valamint a technikai 

meghibásodások, esetleg fokozott ellenőrzések alkalmával lehet szükség gyors 

reagálású csoportjaik bevonására. 

 utasinformációs ügyintéző: tájékoztatás tekintetében feladatuk az automata 

rendszerekre is kiterjedhet (akár online vagy távoli segítségnyújtással), azonban 

utaskiszolgálási munkatársakhoz hasonlóan szerepük egyre inkább csökken. A 

személyes jelenlétük leginkább csak a magasabb szolgáltatási színvonalú 

repülőtereken jelenik meg. 

 üzemeltetési diszpécser: már ma is számos műszaki felügyeleti, irányítási, vezérlési 

rendszert kezelnek (pl. épületfelügyeleti rendszer, energiaellátási rendszer, IT 

rendszerek). Az automatizálás során a felügyelő és beavatkozó rendszerek száma nőni 
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fog, így szerepkörük is egyre inkább erősödik. Egy-egy esemény során kritikus lesz a 

beavatkozási gyorsaságuk és hatékonyságuk a repülőtér zavartalan üzemeltetéséhez. 

A 7.5. ábrán összefoglaltam, hogy az egyes típusok jelentősége a repülőterek átalakulásának 

folyamatában (hagyományos  smart  autonóm) milyen intenzitással és milyen irányba 

változik. A töréspontokat az új részfunkciók és végberendezések bevezetése jelenti (lásd: 7.3. 

és 7.4. táblázat); ezek megjelenése indítja el a személyzeti tevékenységek átalakulását. 

Utaskiszolgálási 
munkatárs 

Utasbiztonsági 
ellenőr 

Hatósági személy 
(határőr, rendőr) 

Utasinformációs 
ügyintéző

Üzemeltetési 
diszpécser

1. szint 2. szint 3. szint

M
u

n
katársak szám

a

 
7.5. ábra: A személyzettípusok jelentőségének változása 

A fejlődés során az utasokkal személyesen érintkező alkalmazottak munkáját átveszik az 

automata berendezések (pl. robot asszisztens). Az utasok megtanulják kezelni az 

utaskiszolgálás során rendelkezésre álló eszközöket és berendezéseket. Ehhez elengedhetetlen 

a „smart” utazói szemlélet kialakítása, valamint az alapos, jól átgondolt és mindenre kiterjedő 

kezelői információk megosztása az utasokkal, illetve az esetleges betanítás. A szolgáltatás 

folyamatos biztosítása érdekében azonban személyes vagy online formában utasinformációs 

vagy kiszolgáló munkatársak, esetleg intelligens robotok segítik az utasokat az eszközök 

kezelése során,vagy segíthetik azokat az utazókat, akik nem rendelkeznek vagy nem 

szeretnének mobil eszközöket használni utazásuk során. Számukra ilyenformán az 

alapszolgáltatás biztosított Az utaskiszolgálási személyzet aránya csökken, de nem szűnik 

meg, mivel a legtöbb esetben a személyes kommunikáció a repülőtereken is a magas 

minőségű szolgáltatás része. Továbbá a nem várt, kritikus helyzetek kezeléséhez 

nélkülözhetetlen a személyzet jelenléte. Ezzel szemben a berendezések sokrétűsége, 

bonyolultsága és folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása miatt az üzemeltetési 

diszpécserek száma jelentősen növekszik. 

Megállapítottam, hogy az autonóm repülőtereknek továbbra is le kell fedniük a jelenlegi, 

hagyományos repülőterek funkcióit, azonban a szolgáltatási kör bővülhet, a funkciók 

sorrendisége és az időbeli jellemzőik is változnak. A fejlődési tendenciák alapján a legtöbb 

funkció lefedhető önműködő automatákkal, melyek az emberi interakcióval hozhatók 

működésbe. Emiatt az egyes érzékszervek szerepe (hallás, beszéd, kézmozdulatok, rezgés 

érzékelés) valamint a kognitív képességek jelentősége felerősödik. A légi iparág növekedése 

csak az utaskezelés idejének rövidítésével, az utasfolyamatok gyorsabb, hatékonyabb 

kezelésével valósulhat meg. Ez azonban a funkciók időbeli és térbeli integrációját kívánja 

meg, melyhez az integrált utaskezelő berendezés nyújt segítséget.  

A fejlődés során, melyben a hagyományos repülőtérből először „smart”, majd automatizált 

repülőtér válik, nemcsak a végberendezések, de a repülőtéri személyzettípusok jelentősége is 

átalakul. Meghatároztam a személyzettípusokat és a változás becsült arányát: az utasközeli 

személyzet aránya csökken, míg az automata eszközök/berendezések üzemeltetéséért felelős 

személyzet aránya növekszik.  
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8. Új tudományos eredmények összefoglalása – Tézisek 

Kutatásom új tudományos eredményeit a következő tézisekben foglaltam össze: 

1. Tézis 
 

Kidolgoztam a légiközlekedési utasinformációs rendszerek 

olyan modellezési módszerét, amely a korábbi módszerekhez 

képest a légi közlekedési alágazatra specializált, és nagyobb 

mértékben kiterjed a gépi alrendszerekre is. A módszer 

alkalmazásával feltárhatók a légiközlekedésben alkalmazott 

információs rendszerek jellemzői és elemezhetők azok 

kapcsolatai.   
 

Modelleztem a légiközlekedési helyváltoztatási folyamatot (8.1.. ábra), ahol az 

alapfolyamathoz kapcsoltam az információkezelési folyamatokat, majd ehhez társítottam a 

szervezeteket. Megállapítottam, hogy a repülőtéren végzett utaskezelési feladatok nagy 

része több szervezet együttműködését igényli, ami az informatikai integrációval 

biztosítható hatékonyan. 

1. Tájékoztatás

2. Helyfoglalás

3. Kiegészítő 
szolgáltatások 
foglalása

4. Díjfizetés

5. Előzetes (online) 
check-in

a. Utazás 
tervezése, 

előkészítése

b. Induló 
repülőtér 

megközelítése

c. Repülőtéren 
belüli mozgás 

(induló)

d. Repülőtéren 
belüli mozgás 

(érkező)

e. Érkező 
repülőtér 
elhagyása

f. Utazás utáni 
elszámolás, 

visszakeresés

1.Tájékoztatás  
egyéni/közösségi 
közl. 
igénybevételéről

2. Parkolóhely 
foglalás

3. Tájékoztatás 
repülőtéri induló 
oldal 
megközelítéséről

1. Tájékoztatás

2. Utasfelvétel

3. Poggyászfeladás

4. Utasbiztonsági 
ellenőrzés

5. Útlevél vizsgálat

6. Tájékoztatás a 
tranzit területen 
belüli mozgás során

7. Beszállítás 
(boarding)

8. Tájékoztatás a 
repülőgépig történő 
mozgás során

1. Tájékoztatás a 
terminál épület 
megközelítése során

2. Útlevél vizsgálat 

3. Poggyászfelvétel

4. VÁM vizsgálat

5. Poggyászkár/
eltűnés bejelentése

6. Repülőtér 
elhagyásához 
kapcsolódó 
informálódás, 
helyfoglalás, 
díjfizetés

1. Repülőtérről 
kivezetés 
információkezelése

2. Tájékoztatás 
egyéni/közösségi 
közlekedés 
igénybevételéről

1. Poggyász- 
visszakeresés

2. Utólagos 
értékelés

R
E
P
Ü
L
É
S

I. Tervezés
III. Utazás utáni 

információkezelés
II. Helyváltoztatás

In
fo

rm
á

ci
ó

ke
ze

lé
si

 f
o

ly
am

at
A

la
p

fo
ly

am
at

Repülőtéri főtevékenység
Repülőtér és egyéb szervezet által megosztott tevékenység 
Nem repülőtér szervezete által végzett tevékenység

Jelmagyarázat:

 

8.1. ábra: Légiközlekedési helyváltoztatás logikai modellje 

A helyváltoztatási lánc elemei közül a repülőtéren belüli utaskezelést vizsgáltam 

részletesen. Azonosítottam a légi utasinformációs rendszer összetevőit, melyek a 

következők: 

 információkezelő alrendszerek (szervezetek – On és gépi alrendszerek – Mn), 

 funkciótípusok (Fn), 

 adatcsoportok (Dn), 

 végberendezések (En). 
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A szervezettípusokhoz társítottam a gépi alrendszereket. A funkciókat a 

funkciótípusokhoz rendeltem hozzá. Azonosítottam a légiközlekedési adatcsoportokat, 

azok változásának időbeli jellegét és megadtam a legjellegzetesebb példákat. A repülőtéri 

utasinformatikai végberendezéseknek öt típusát határoztam meg, melyek ember-gép 

interfészként működnek. Megállapítottam, hogy az integrált rendszer alapja a 

légiközlekedési szervezetek gépi alrendszerei. A módszer alkalmazásával elemeztem a 

légiközlekedési információs rendszereket. 

A tézis az értekezés 3. fejezetén alapul. 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: [2], [3], [6], [12], [13] 

 

2. Tézis  

 

Kidolgoztam az integrált légi utasinformációs rendszer olyan 

modelljét, mely a légiközlekedési szervezetek gépi 

alrendszereire épít. Validáció céljából a modell egy részletét, a 

végberendezés – funkciótípus mátrixot, a budapesti repülőtérre 

adaptáltam. Az integrált utasinformációs rendszer modelljébe, 

a végberendezés – funkciótípus közötti réteghez illesztettem az 

utasközpontú mobil alkalmazás - mint a legfontosabb 

utaskapcsolati „interfész” - funkcionális modelljét. 
 

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

feltárásával és ábrázolásával alkottam meg (8.2. ábra). 

 
8.2. ábra: Az integrált légi utasinformációs rendszer modellje 
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A rétegek közötti kapcsolatrendszer részletes ábrázolása érdekében bevezettem az alábbi 

kapcsolati mátrixokat: 

 szervezet – funkciótípus (O-F) kapcsolati mátrix, 

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

mátrixok, 

 adatcsoport - funkciótípus (D-F) kapcsolati mátrix, 

 végberendezés – funkciótípus (E-F) kapcsolati mátrix. 

A kapcsolatok azonosítását követően meghatároztam az adatáramlás irányultságát (input 

vagy output) és az adatáramlást kiváltó eseményt (idővezérelt, eseményvezérelt vagy 

mindkettő).A szervezetek eltérő érdekei miatt, az integrált adatbázis létrehozása és 

kezelése olyan komplex feladat, mely további szervezeti és szabályozási feltételek 

kidolgozását/fejlesztését igényli. 

A végberendezés – funkciótípus (E-F) mátrixot, különböző aggregáltsági szintű 

elemzéseket követően a budapesti repülőtérre adaptáltam. Helyzetfelmérést végeztem a 

jelenlegi utasinformációs rendszerek és szolgáltatások vonatkozásában, és azonosítottam a 

repülőtér fejlesztési irányait. Megállapítottam, hogy a budapesti repülőtéren minden 

funkciótípushoz rendelkezésre állnak a végberendezések, azonban az integrált mobil 

alkalmazás jelentős fejlesztési potenciált jelent. 

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

meghatároztam azokat a funkciócsoportokat és funkciókat, melyek az ideális 

alkalmazással szemben elvárások. Az alkalmazás kifejlesztésének támogatása érdekében 

megalkottam az integrált légi utasinformációs alkalmazás modelljét. Javasoltam egy 

ú.n. 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 (A33), mely a jelenleg elérhető alkalmazásoknál nem áll rendelkezésre. 

A tézis az értekezés 4. fejezetén alapul. 

 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: [2], [3], [6], [8], [9], [13] 

 

3. Tézis 

 

A repülőtéri utasfelvétel várható időtartamának becslésére 

vonatkozóan egy olyan adatbázis elemzési módszert dolgoztam 

ki, amely a járatok statikus és féldinamikus tulajdonságain 

alapszik. A módszer alkalmazásával megállapítottam, hogy az 

utasfelvétel ideje függ a járat desztinációjától, az utasszámtól és 

a járaton lévő poggyász/utas aránytól. 
 

Elemeztem a repülőtéri helyváltoztatási részfolyamatok időbeli jellemzőit, valamint 

befolyásoló tényezőit. Az utasfelvétel (check-in) és a hozzá tartozó poggyászfeladás 

idejére vonatkozóan adatbázis-elemzést, valamint korreláció vizsgálatot végeztem. Az 

adatbázis elemzési módszert a vasúti alágazatra vonatkozó, korábbi kutatási 

eredményeimre alapoztam. 
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Meghatároztam egy járat utasfelvételi idejét befolyásoló tulajdonságokat: 

 alap (statikus) tulajdonságok: melyek – az utas szemszögéből nézve – a jegy 

vásárlásától a járat indulásáig nem módosulnak (légitársaság típusa, időszak, 

desztináció), 

 járatspecifikus (féldinamikus) tulajdonságok: melyek a járat utasfelvételének 

megnyitásáig változhatnak (utasszám, poggyász/utas arány, mozgáskorlátozott utasok 

aránya a járaton, járatfelvételhez használt check-in pultok száma). 

Az alap (statikus) tulajdonságok minden kombinációjára elvégeztem az adatbázis 

elemzést, és kiszámoltam a főbb statisztikai mutatókat: minimum, maximum, medián, első 

kvartilis, harmadik kvartilis. A járatspecifikus (féldinamikus) tulajdonságok által képzett 

csoportokra is elvégeztem az adatbázis elemzést és kiszámoltam az átlagértékeket. 

Ugyanarra az adathalmazra elvégeztem a korreláció vizsgálatot és a regresszió analízist.  

A két független módszer eredményeit összehasonlítottam (8.1. táblázat). 

8.1. táblázat: Az utasfelvételi időt befolyásoló változók - az adatbázis elemző és a korreláció 

analízis módszerek eredményének összehasonlítása 

 Változó 

Kiszolgálási idő (ts) Sorbanállási idő (tq) 

Adatbázis 

elemzés 

Korreláció 

analízis 

Adatbázis 

elemzés 

Korreláció 

analízis 

a1 légitársaság típusa ✓ X X X 

a2 desztináció típusa ✓ X ✓ ✓ 

a3 időszak X X ✓ X 

b1 utasszám X X ✓ ✓ 

b2 
poggyász/utas 

arány 
✓ ✓ ✓ ✓ 

b3 
mozgáskorl. 

utasok aránya 
✓ 

X 
✓ X 

b4 sorok száma N.A. X N.A. X 

✓: függő 

X: független 

zöld háttér: ugyanolyan függőség mindkét módszer esetében 

világoszöld: a változónak van hatása 

sötétzöld: a változónak nincs hatása 

 

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. 

Az adatbázis elemzési módszer egy rugalmas, historikus adatokon alapuló elemzési 

módszer, ahol a csoportképző szempontok, és a csoportok is bővíthetők. Alkalmazásával 

az összefüggés gyenge kapcsolat esetén is kimutatható, mivel a módszer érzékenysége 

nagyobb. A két módszer ötvözése jobb előrebecslési eredményre vezet. 

A tézis az értekezés 5. fejezetén alapul. 

 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: [1], [5], [7] 

  



Nagy Enikő, 2018  PhD értekezés 

 

79 

 

4. tézis 

 

A repülőterek értékelésére használt ASQ módszer nem 

alkalmas utasinformatikai szempontú elemzésre és értékelésre. 

Emiatt kidolgoztam egy olyan módszert, mely alapján 

üzemeltetői oldalról értékelhető az információkezelés; a 

nyújtott minőség számszerűsítésével. Ez az ASI: Airport 

„Smartness” Index számítási módszere. Validáció céljából a 

módszert a budapesti repülőtérre adaptáltam. 

Megállapítottam, hogy a repülőtérnek a dinamikus adatok és a 

személyre szabott információk közlésében kell fejlődnie. 
 

A repülőtéri minőségelemzésekből gyakran kimarad az információs szempontú értékelés. 

Ezért kifejlesztettem egy olyan módszert, mely az infokommunikációs megoldások 

jellemzői alapján rangsorol; alkalmas a repülőterek fejlettségének megállapítására, 

objektív értékelésére és összehasonlítására. A módszer üzemeltetői szemléletű elemzést-

értékelést tesz lehetővé; így meghatározható, hogy mely területeken szükségesek 

infokommunikációs fejlesztések. 

Feltártam a repülőterek információkezelési funkcióit. Fejlettségi színvonaluk alapján 

kategóriákba soroltam őket, meghatároztam az egyes kategóriákhoz tartozó értékelő 

pontszámokat. Az értékelő eljárás továbbfejleszthető részletesebb értékelési skála (további 

alcsoportok) bevezetésével. A „felbontás” fokozása elősegíti a pontosabb értékelést és 

jobban felfedi a repülőterek közötti különbségeket is. Az ASI módszerrel számítható a 

„smartness” index (S)  (8.3. ábra). 

Smartness index számítási módszer

Helyzetfelmérés 

(repülőtéren elérhető 

információs rendszerek)

3. Korrigált 

értékelőszám 
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adatbázis számítás összegzés eredmény   
8.3. ábra: „Smartness” index számítási módszere (ASI) 

A szubjektivitás mérséklése érdekében az egyes lépésekhez értelmező táblázatokat, 

képleteket vezettem be. A módszer lépései: 

1. Funkció értékelő szám (eFi) meghatározása 

2. Korrekciós értékek meghatározása funkciónként (nj és pk):  

a használhatósági és az üzemeltetési szempontok alapján; módosítják a funkció 

értékelő számát. 

3. Korrigált értékelőszám számítása (e’Fi):  

a szolgáltatás színvonalának pontosabb meghatározása. 
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 e’Fi= 𝑒𝐹𝑖 +𝑁𝐹𝑖 + 𝑃𝐹𝑖  (8.1) 

 𝑁𝐹𝑖 = ∑𝑛𝑗  (8.2) 

 𝑃𝐹𝑖 = 𝑝𝑘  (8.3) 

 

4. Súlyszám hozzárendelés (wFi) : 

a funkciók fontossága eltér utazói csoportonként és a helyváltoztatási folyamat során.  

5. A repülőtér „smartness” indexének számítása (S): 

az index a súlyozott, korrigált értékelőszámok összege. 

𝑆 = ∑ 𝑒′𝐹𝑖𝐹𝑖 ∗ 𝑤𝐹𝑖 (8.4) 

A kialakított ASI módszert összevetettem az ASQ (Airport Service Quality) értékelő 

eljárással. Megállapítottam, hogy míg az ASQ értékelő eljárás az utasok által érzékelt 

minőséget számszerűsíti, addig az ASI üzemeltetői oldalról vizsgálja az 

információkezelést; a nyújtott minőséget számszerűsíti. A két értékelő eljárás egyidejű 

alkalmazásával részletesebb eredményt kapunk a repülőtér információs szolgáltatásaira 

vonatkozóan, ami a fejlesztési döntéseket jobban megalapozza. 

A tézis az  értekezés 6. fejezetén alapul. 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: [4], [10] 

 

5. tézis 

 

A technológiai fejlődéssel összhangban a repülőterek három 

fejlődési fázisát határoztam meg. Kidolgoztam a „smart” 

repülőtér olyan modelljét, amelynek középpontjában az 

intelligens utazó áll (8.4. ábra). Meghatároztam, hogy az 

automatizált repülőterek mely funkciói integrálhatók, különös 

tekintettel az integrált utaskezelő berendezésre. 

Megállapítottam, hogy a repülőtéri személyzettípusok 

jelentősége átalakul, a személyes kapcsolat az utasokkal 

csökken, míg a gépi támogatás mértéke jelentősen növekszik. 
 

Az információkezelési folyamatok a repülőtéri technológiai fejlődés következtében 

jelentős mértékben átalakulnak. A technológiai fejlődéssel összhangban három fejlődési 

szintet (fokozatot) definiáltam: 

1. hagyományos repülőtér, 

2. „smart” repülőtér, 

3. automatizált repülőtér. 

Kidolgoztam a „smart repülőtér” modelljét (8.4. ábra), melyet az okos város koncepcióba 

illesztettem. Meghatároztam az utasinformatikai funkciótípusokat az automatizált 

repülőtereken. Megállapítottam, hogy az automatizált repülőterek többnyire ugyanazokat 

az utazással összefüggő funkciókat teljesítik; de az információszolgáltatás köre kibővül 

(pl. a rendszerek működésére, kezelésére vonatkozó tájékoztatás). A funkciók 

sorrendisége és az időbeli jellemzőik is megváltoznak. 

Meghatároztam az utasinformatikai funkciókhoz tartozó részfunkciókat az átalakulás 

(fejlődés) mindhárom szintjéhez. A funkciók térbeli és időbeli integrációs lehetőségeit 
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modelleztem. Megállapítottam, hogy azok a funkciók integrálhatók, melyek: 

1. azonos bemenő adatcsoportokat használnak (c2, c3, c4, c5, c7) és/vagy, 

2. a feldolgozási folyamatok egy része megegyezik (c2, c3, c5, c7), továbbá 

3. időben és térben a helyváltoztatási folyamat során együtt elvégezhetők (c1 és c2, c4, c5 

 és c6). 
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8.4. ábra: A „smart” repülőtér modellje az „okos” város koncepcióba illesztve 

 

Az automatizált repülőtereken újfajta végberendezéseket alkalmaznak, melyeknek a gép-

ember illesztési felülete is jelentősen módosul. Azonosítottam a végberendezések 

használatához szükséges emberi képességek intenzitásának változását. 

Nemcsak a végberendezések, de a repülőtéri személyzettípusok jelentősége is átalakul. A 

jelenlegi fejlődési tendenciákra alapozva összefoglaltam, az átalakulás intenzitását és 

irányát/jellegét. Az automaták széleskörű elterjedésének következtében az egyes 

érzékszervek szerepe (hallás, beszéd, kézmozdulatok, rezgésérzékelés) valamint a 

kognitív képességek jelentősége felerősödik. 

A tézis az értekezés 7. fejezetén alapul. 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: [4], [10], [11] 
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9. Az új tudományos eredmények hasznosíthatósága 

A kutatási eredmények elméleti jelentőségét, gyakorlati hasznát és oktatási alkalmazhatóságát 

a következőkben foglaltam össze.  

 

Elméleti jelentőség 

A közlekedési információs rendszerek modellezésével, valamint az informatikai integrációval 

foglalkozó, a tanszéken évek óta folyó kutatások eredményeit bővítettem és a 

légiközlekedésre vonatkozó speciális eredményeket értem el; így pótolva az eddigi, főleg 

magyar vonatkozásban hiányos kutatási eredményeket. A tématerület komplexitása, valamint 

a technológia folyamatos változása miatt időtálló modellek kidolgozására törekedtem. 

 

Gyakorlati haszon 

A kidolgozott modellezési módszer, valamint az integrált légi utasinformációs rendszer 

modellje megalapozza a rendszerspecifikációk, majd (al)rendszertervek elkészítését. A 

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 stresszt, 

kiszámíthatóbb a repülőtéren eltöltött idő; összességében a légi alágazat versenyképessége 

fokozható a rövidebb távolságú utazásoknál. 

Nemcsak utas oldalon, de üzemeltetői oldalon is van haszna a kutatási eredményeknek; az 

utasinformációs értékelő eljárás alkalmazásával a repülőterek összehasonlíthatók információs 

szempontból. Ezen eredmények egyrészt pozitív ösztönzőként hatnak a repülőtéri 

üzemeltetésre, másrészt irányt mutatnak az informatikai fejlesztések vonatkozásában. Az 

automatizált repülőterek szervezési módszereinek elemzése, valamint a funkciók 

átalakulásának feltárása szintén az üzemeltetőket készíti fel a változásokra. 

 

Oktatási alkalmazhatóság 

Az információáramlás feltárása, az 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 (Közlekedési információs rendszerek I. és II., Közlekedési 

informatika, Személyközlekedés, Légi informatika, Intelligent Solutions in Transportation). A 

modelleknek, a módszereknek, és az értékelő eljárásnak az oktatásával a rendszer- és 

folyamatszemléletű gondolkodásmódot sajátítják el a hallgatók. Az adatbázis elemzési 

módszerek fejlesztésének a gyakorlati oktatásban van kiemelt jelentősége. 
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10. A kutatás folytatása 

A kutatási célokat nemcsak tézisekre lebontva fogalmaztam meg, hanem a légiközlekedés 

területétől elrugaszkodva átfogóbb kutatási irányokat is kitűztem. A tézisekhez kapcsolódóan 

az alábbiak adnak iránymutatást: 

1. tézis: 

 az információkezelési funkciók feltárása a teljes légiközlekedési helyváltoztatási 

folyamatra, 

 a szervezettípusok gépi alrendszereinek mélyebb elemzése (a felbontási mélység 

fokozása), további csoportképzések végrehajtása, más szempontok szerinti 

csoportosítások,  

 a technológiai fejlődéssel összhangban a végberendezések típusainak folyamatos 

bővülésével a módszer felülvizsgálata. 

2. tézis: 

 a modell felbontási mélységének fokozása, 

 kapcsolati mátrixok részletesebb kidolgozása: a „hogyan – mikor – milyen” kapcsolat 

kérdéseire adott válaszok beépítése, 

 az ideális mobil alkalmazás funkcióinak folyamatos felülvizsgálata a technológiai 

fejlődés és az utasigények (elvárások) változásának figyelembevételével. 

3. tézis: 

 az elemzés kiterjesztése az utasmozgási folyamatra, 

 a teljes repülőtéren töltött idő előrebecslési módszerének kidolgozása, 

 az adatbázis elemző módszer esetén több csoportképző szempont felvétele az 

utasfelvételi idő pontosítása céljából, 

 egyéb módszerek kidolgozása az utasfelvétel idejének előrebecslésére, a módszerek 

összehasonlítása, az előrebecslés finomítása a módszerek ötvözésével. 

4. tézis: 

 a funkció értékelő számok finomítása: tört értékek alkalmazása, 

 kiterjedtebb értékelési skála bevezetése, a technológiai újítások bevonása a módszerbe, 

 a korrekciós értékek listájának bővítése, 

 súlyszámok más módszerek szerinti meghatározása, 

 az értékelő módszer alkalmazása több repülőtérre; majd a tapasztalatok / 

visszacsatolások beépítése a módszerbe. 

5. tézis: 

 a repülőtéri átalakulás fázisainak finomítása, az egyes fázisok közötti átmenet 

pontosabb meghatározása (pl.: „smartness” indexhez való társítása), 

 a repülőtéri érkező funkciók átalakulásának, és azok integrációs lehetőségeinek 

vizsgálata, 

 az emberi képességek jelentőségének és a személyzettípusok feladatainak 

átalakulásához kvantitatív értékelő módszer kidolgozása, 

 további kutatások a személyzettípusok szerepének és arányának átalakulásával 

kapcsolatban. 
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Az adatgyűjtési és -feldolgozási módszerek (pl. adatbányászat) fejlődése lehetőséget ad 

további összefüggések feltárására. Célom az utasfolyamatok és az utasok döntési műveletei 

közötti kapcsolatok minél pontosabb feltárása. Ezen összefüggések birtokában személyre 

szabott döntéstámogató (vagy – befolyásoló) módszereket fejlesztek.  

 

A humán tényező (az utazói viselkedés) vizsgálata egyre fontosabb az automatizálás során. 

Az emberek és gépek közötti együttműködés, az intelligens berendezések hatása az utazói 

döntésekre további kutatások tárgyát képezi.  

 

Megvizsgálom  az utashelyfoglalási rendszerek és az utasáramlásokat előrebecslő, analizáló, 

valamint sormenedzsment rendszerek integrációs lehetőségeit. Célom, hogy a helyfoglalási 

rendszerek adataiból (a járaton lévő utasszámból és a járatra mát felvett utasszámból) 

következtessek a sorba még várhatóan megérkező utasok számára, az érkezés eloszlására. 

 

Az innovációnak nemcsak hazai, de nemzetközi vonatkozásban is kiemelt jelentősége van. A 

kutatás folytatásával az eredmények hasznosíthatósága is bővül: beépíthetők a légiközlekedési 

ipar termékeibe (pl. mobil alkalmazások), valamint a repülőtéri üzemeltetők ezek alapján 

alakíthatják ki fejlesztési stratégiáikat. Így gyorsabban reagálnak a technológiai újításokra, 

felkészülnek az utasok igényeinek változására. Ezen a területen számos nyitott és 

folyamatosan változó kérdés áll előttünk. A légi informatika nemcsak ipari, de tudományos 

szempontból is hatalmas potenciállal rendelkezik. Emiatt is fontos, hogy a magyar 

vonatkozású légiközlekedési kutatásokat minél intenzívebben bekapcsoljuk a nemzetközi 

vérkeringésbe. 
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Mellékletek 

1. melléklet 

A légiközlekedési helyváltoztatási alapfolyamat és a hozzá kapcsolódó 

információkezelési folyamat részletes leírása 

a. Utazás tervezése, előkészítése 

a1.   Tájékoztatás: menetrendi, díjszabási, kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos 

 információk közlése, összehasonlítása (pl. egyéni szolgáltatói felületen, 

 gyűjtőoldalakon vagy utazási ügynökségeknél). 

a2.  Helyfoglalás: jegyvásárlás, helyfoglalás a kiválasztott járatra, mely történhet 

 egyénileg, online felületen, vagy utazási ügynökségen keresztül. Speciális 

 igények megjelölése is ekkor történik (pl.: kerekesszékes utas, élőállat szállítás, 

 sportfelszerelés szállítása, stb.) 

a3.  Kiegészítő szolgáltatások foglalása: általában a helyfoglalással együtt történik

 (pl.: elsőbbségi beszállás, nagyobb lábtér, több poggyász vásárlása, stb.) 

a4.  Díjfizetés 

a5. Előzetes (online) check-in: otthoni utasfelvétel a járat indulása előtt 

 meghatározott idővel. Az utas bejelentkezik a járatra egy online felületen 

 keresztül (pl. weboldal, mobil applikáció, stb.) 

 

b. Induló repülőtér megközelítése 

b1.  Tájékoztatás egyéni/közösségi közlekedés igénybevételéről: egyéni/közösségi 

 közlekedési eljutási lehetőségek közlése (pl. repülőtéri honlapon), 

 útvonaltervezés a háztól a  repülőtérig történő eljutás  lebonyolítására, 

 jegyvásárlás (pl. közösségi közlekedési járműre, repülőtér shuttle buszra) 

 helyfoglalás (pl. taxiszolgáltatásnál, telekocsi  rendszernél, car-sharing 

 rendszernél). 

b2.  Parkolóhely foglalás: előzetes vagy helyszíni parkolóhely foglalás az egyéni 

 közlekedők részére a repülőtér parkolójában. 

b3.  Tájékoztatás repülőtéri induló oldal megközelítéséről: a repülőtéri információs 

 eszközök  igénybevételével az indulási oldal keresése (pl.

 légitársaságonként  meghatározott terminál oldal kijelölése). 

 

c. Repülőtéren belüli mozgás (induló) 

c1.  Tájékoztatás: a járat kiszolgáláshoz kapcsolódó utasfelvételi pult 

 információinak közlése (pl. információs táblákon, kijelzőkön keresztül) 

c2.  Utasfelvétel (check-in): személyazonosítás után az utaslistában, a légitársaság 

 DCS rendszében szereplő személy felvétele a járatra, abban az esetben, ha az 

 előzetes regisztrációt nem végezte el az utas. (pl. a repülőtér által  biztosított és 

 a földi kiszolgáló személyzet által használt check-in pultnál, vagy önkiszolgáló 

 automatáknál). 

c3.  Poggyászfeladás: az utashoz tartozó poggyász feladása a légitársasági 

 szabályoknak megfelelően (pl. az utasfelvétel során, check-in pultnál, 

 poggyászleadó pontnál vagy önkiszolgáló poggyászfeladó automatánál). 

c4.  Utasbiztonsági ellenőrzés: a repülőtér tranzitterületére történő belépés előtt az 

 utas és kézipoggyászának utasbiztonsági ellenőrzése, ahol  a tiltott eszközök 

 szállítását szűrik ki. Az utasbiztonsági ellenőrzésen csak az  aznap 
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 utazásra jogosult személy eshet át. Az utas vizsgálata fémdetektoros kapukkal, 

 testszkennerrel, a poggyász ellenőrzése röntgengépen. 

c5.  Útlevélvizsgálat: a schengeni övezeten belül nem schengeni országba utazók 

 útlevél és vízumvizsgálata. 

c6.  Tájékoztatás a tranzit területen belüli mozgás során: a beszállításig étkezés, 

 vásárlás és egyéb  szórakozási lehetőségek biztosítása, az ehhez kapcsolódó 

 információk, promóciók közlése (pl. hirdetőtáblákon, térképen, mobil 

 applikáción), járatinformációk közlése, beszállító kapu számának közlése. 

c7.  Beszállítás (boarding): a járatra felvett utasok regisztrálása, mely után 

 beszállhatnak a repülőgépbe. A kézipoggyászok utolsó ellenőrzése. A járat 

 telítettsége miatt a kézipoggyászok poggyászcímkével való ellátása és a 

 raktérbe pakolása. 

c8.  Tájékoztatás a repülőgépig történő mozgás során: pl. utashídon keresztül, 

 gyalogosan vagy repülőtéri járművel. 

 

d. Repülőtéren belüli mozgás (érkező) 

d1.  Tájékoztatás a terminál épület megközelítése során: a terminál épület 

 megközelítése utashídon keresztül, gyalogosan vagy repülőtéri járművel. Ezen 

 a szakaszon történő információkezelés. 

d2.  Útlevélvizsgálat: a schengeni övezeten belül a nem-schengeni országokból 

 érkező utasok útlevél- és vízumellenőrzése. 

d3. Poggyászfelvétel: a repülőgép elhagyása után utastájékoztatás a poggyász-

 szalag számáról, ahol az utas felveheti feladott poggyászát (pl.  információs 

 táblákon, monitorokon, mobil applikáción keresztül). 

d4.  VÁM vizsgálat: a tranzitterület elhagyásakor az utas vámvizsgálaton eshet át, 

 attól függően, hogy milyen országból érkezett. A vámvizsgálathoz kapcsolódó 

 folyosóinformációk (zöld folyosó: nincs elvámolnivaló, piros folyosó: 

 elvámolnivaló) közlése. 

d5.  Poggyászkár/eltűnés bejelentése: a poggyász sérülése vagy eltűnése esetén az 

 utas bejelentheti a földi személyzetnél a veszteséget. Elveszett poggyász esetén 

 a poggyász regisztrálása egy világméretű adatbázisba, mely az elveszett és 

 talált poggyászok egyezőségét keresi. 

d6.  Repülőtér elhagyásához kapcsolódó informálódás: egyéni és közösségi 

 közlekedés igénybevételéhez, turisztikához kapcsolódó információk gyűjtése, 

 helyfoglalás, díjfizetés. 

 

e. Érkező repülőtér elhagyása 

e1.  Repülőtérről kivezetés információkezelése: a terminál elhagyásához 

 kapcsolódó tájékoztatás, útbaigazítás taxipontokhoz, busz- és 

 vonatpályaudvarhoz, autóbérlés információk, stb.  

e2.  Tájékoztatás egyéni /közösségi közlekedés igénybevételéről: lehetőségek 

 bemutatása, jegyvásárlás, helyfoglalás. 

 

f. Utazás utáni tevékenység 

f1.  Poggyász visszakeresés: informálódás elveszett – megtalált poggyászról, 

 poggyászkár ügyintézés. 

f2.  Utólagos értékelés: szolgáltatások értékelése, visszajelzés az üzemeltetők felé 

  (pl.: utaskérdőívben, emailben, stb) 
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2. melléklet 

Az adatbázis során használt táblák leírása: félkövérrel a tábla nevét, vastag dőlt betűkkel az 

attribútumokat, és az aláhúzottal az elsődleges kulcsokat jelöltem. 

mezőnév típus hossz leírás 

T02_TCH_Flights tábla   

ID_TRCH számláló hosszú egész Hagyományos utasfelvétel azonosítója 

DATEL dátum/idő - Járat indulásának dátuma (slotidő) 

TIMEL dátum/idő - Járat indulásának ideje (slotidő) 

FLTSH szöveg 10 Járatszám (slot szerint) 

VALID szöveg 1 Érvényes adatrögzítés? 

DEVID szöveg 10 Adatrögzítő berendezés azonosítója 

RECTIME dátum/idő - Adatrögzítés kezdetének ideje 

SLT dátum/idő - A járat indulásának dátuma (terv) 

SLDA dátum/idő - A járat indulásának ideje (terv) 

ALT dátum/idő - A járat indulásának dátuma (tény) 

ALDA dátum/idő - A járat indulásának ideje (tény) 

FLC szöveg 3 Légitársaság kódja 

FLT szöveg 10 Járatszám 

SPA szám egész Összes utas száma (tény) 

SPL szám egész Helyi utasok száma 

SPC szám egész Transzfer utasok száma 

SPT szám egész Tranzit utasok száma 

SPF szám egész Első osztályú utasok száma 

SPB szám egész Business osztályú utasok száma 

SPE szám egész Turista osztályú utasok száma 

SP2 szám egész Felnőtt utasok száma 

SP1 szám egész Gyerek utasok száma 

SP0 szám egész Csecsemő utasok száma 

SPW szám egész Kerekesszékes utasok száma 

BAG szám egész Poggyászok száma (tény) 

CAP szám egész Repülőgép kapacitása 

HDL szöveg 3 Földi kiszolgáló szervezet neve 
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mezőnév típus hossz leírás 

T0203_Data tábla   

ID szám hosszú egész Mérés azonosítója 

EventTime dátum/idő - Rögzítés dátuma/ideje 

ArrDone szöveg 1 Érkező vagy távozó utas? 

QueueLen szám hosszú egész Sor hossza (fő) 

SecPerPax szám hosszú egész Utasfelvétel ideje (mp) 

DeskNum szám bájt Virtuális utasfelvételi pult száma 

QueueSec szám hosszú egész Adott utas várakozási ideje (mp) 

UsedLanes szám bájt Nyitott pultok száma 

 

mezőnév típus hossz leírás 

T0203_LinkTable tábla   

ID számláló hosszú egész Mérés azonosítója 

ID_TRCH szám hosszú egész Hagyományos utasfelvétel azonosítója 

ID_COMM szám hosszú egész Common check-in azonosítója 

 

mezőnév típus hossz leírás 

T03_Comm_IDs tábla   

ID_COMM számláló hosszú egész Common check-in azonosítója 

TYPECODE szöveg 4 Common check-in csoport kódja 

RECTIME dátum/idő - Adatrögzítés kezdetének ideje 

DEVID szöveg 21 Adatrögzítő berendezés azonosítója 

VALID szöveg 1 Érvényes adatrögzítés? 

 

mezőnév típus hossz leírás 

T03_CommTypes tábla   

TYPECODE szöveg 4 Common check-in csoport kódja 

HDL_FROM dátum/idő - Földi kiszolgáló szervezet érvényessége -tól 

HDL_TIL dátum/idő - Földi kiszolgáló szervezet érvényessége -ig 

GROUPS szöveg 10 Csoporthoz tartozó légitársaságok 

HDL szöveg 3 Földi kiszolgáló szervezet kódja 
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3. melléklet 

Az elemzéshez használt lekérdezések 

1. Általános lekérdezések (egyszerre csak egy szempont figyelembevételével) 

Átlagos kiszolgálási idő, az átlagos sorbanállási idő meghatározása az alábbiakra: 

 hagyományos légitársaságok csoportja, 

 low-cost légitársaságok csoportja, 

 európai desztinációk csoportja, 

 nem-európai desztinációk csoportja, 

 téli menetrendi időszakra, 

 nyári menetrendi időszakra. 

2. Típuskombinációk szerinti lekérdezések (egyszerre több szempont 

figyelembevételével): 

Átlagos kiszolgálási idő és az átlagos sorbanállási idő lekérdezése: 

 hagyományos légitársaságok csoportjára a téli menetrendi időszakban, 

 hagyományos légitársaságok csoportjára a nyári menetrendi időszakban, 

 low-cost légitársaságok csoportjára a téli menetrendi időszakban, 

 low-cost légitársaságok csoportjára a nyári menetrendi időszakban. 

3. Poggyász /utas arány szerinti lekérdezések hagyományos utasfelvételi eljárás esetén 

Átlagos kiszolgálási idő és az átlagos sorbanállási idő lekérdezése : 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, a teljes adathalmazra, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a poggyász/utas arány 0-0.25 közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a poggyász/utas arány 0.25-0,5 közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a poggyász/utas arány 0.5-0.75 közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a poggyász/utas arány 0.75-1.00 közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a poggyász/utas arány 1.00-1.25 közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a poggyász/utas arány 1.25-1.5 közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a poggyász/utas arány 1.5-1.75 közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a poggyász/utas arány 1.75-2.00 közötti. 

4. Utaslétszám szerinti lekérdezések hagyományos utasfelvételi eljárás esetén 

Átlagos kiszolgálási idő és az átlagos sorbanállási idő lekérdezése: 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, a teljes adathalmazra, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, 0-50 fő közötti utasszám esetén, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, 50-100 fő közötti utasszám esetén, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, 100-150 fő közötti utasszám esetén, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, 150-200 fő közötti utasszám esetén.  
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5. Mozgáskorlátozott utasok aránya szerinti lekérdezés hagyományos utasfelvételi 

eljárás esetén: 

Átlagos kiszolgálási idő és az átlagos sorbanállási idő lekérdezése: 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, a teljes adathalmazra, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a mozgáskorlátozott utasok aránya a 

járaton 0-1 % közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a mozgáskorlátozott utasok aránya a 

járaton 1-2 % közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a mozgáskorlátozott utasok aránya a 

járaton 2-3 % közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a mozgáskorlátozott utasok aránya a 

járaton 3-4 % közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a mozgáskorlátozott utasok aránya a 

járaton 4-5 % közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a mozgáskorlátozott utasok aránya a 

járaton 5-10 % közötti, 

 hagyományos check-in típusú eljárás esetén, ha a mozgáskorlátozott utasok aránya a 

járaton 10 % fölötti. 
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4. melléklet 

A Budapest Airport „smartness” index számításának részletezése 

Fi Funkció eFi Értékelőszám magyarázata nj 
Negatív korrekciós érték 

magyarázata 
pk 

Pozitív korrekciós érték 

magyarázata 
e’Fi wFi e’Fi*wFi 

b1 
Tájékoztatás egyéni/közösségi 

közlekedésről 
2 

BUD mobil alkalmazás tartalmaz információkat a repülőtér 

megközelítésére/elhagyására vonatkozóan, de jegyvásárlás és 

díjfizetés nem lehetséges. 

0 nincs p1=+0.1 Fejlesztési törekvés 2.1 0.04 0.084 

b2 Parkolóhely foglalás 2 
BUD mobil alkalmazás tartalmaz információkat a parkolóhely 

foglalásról, de nem dinamikus információkat (pl. szabad helyek). 
n3= -0,1 

Nem az alkalmazásba integrált 

foglalás érhető el, hanem 

átirányít egy honlapra. 

0 nincs 1.9 0.02 0.038 

b3 
Tájékoztatás repülőtéri induló 

oldal megközelítéséről 
1 

Csak statikus információk állnak rendelkezésre, útirányjelző 

táblák, valamint légitársaságok terminál beosztását tartalmazó 

oszlopok. 

0 nincs 0 nincs 1 0.05 0.05 

c1 Tájékoztatás (induló oldalon) 1 
Csak statikus információk állnak rendelkezésre, dinamikus, 

személyre szabott információk nem. 
0 nincs 0 nincs 1 0.05 0.05 

c2 Utasfelvétel 2 

Önkiszolgáló automaták rendelkezésre állnak az induló 

csarnokban, de a BUD mobil alkalmazásán keresztül nem 

lehetséges az utasfelvétel. 

n1= -0,1 
Mobil alkalmazáson keresztül 

nem lehetséges. 
0 nincs 1.9 0.05 0.095 

c3 Poggyászfeladás 1 Csak poggyászfelvételi pultnál lehetséges. 0 nincs p1=+0.1 

Fejlesztési törekvés 

önkiszolgáló poggyászfeladó 

automaták telepítésére 

1.1 0.04 0.044 

c4 Utasbiztonsági ellenőrzés 2 
Beszállókáryta olvasó, fast track automata rendelkezésre áll, 

valamint testszkennerek telepítésre kerültek. 
0 nincs p1=+0.4 Testszkennerek elérhetők. 2.4 0.07 0.168 

c5 Útlevélvizsgálat 2 
A hagyományos útlevélellenőrzés mellett az elektronikus 

útlevélellenőrzés is eléhető (áteresztő kapu telepítése). 

n1= -0,1 

n3= -0,1 

Az elektronikus 

útlevélellenőrző nem működik 

megfelelően, és csak az indulási 

oldalon érhető el. 

0 nincs 1.8 0.08 0.144 

c6 
Tájékoztatás tranzit területen 

belüli mozgás során 
2 

BUD mobil alkalmazás számos információt szolgáltat a tranzit 

területen belüli lehetőségekről, interaktív térkép is elérhető. 
0 nincs 0 nincs 2 0.09 0.18 

c7 Beszállítás 1 
Információs táblák, monitorok és hagyományos beszállító kapuk 

állnak rendelkezésre. 
0 nincs 0 nincs 1 0.08 0.08 

c8 
Tájékoztatás a repülőgépig 

történő mogás során 
1 Csak statikus információk állnak rendelkezésre. 0 nincs 0 nincs 1 0.05 0.05 

d1 
Tájékoztatás terminál épület 

megközelítése során 
1 Csak statikus információk állnak rendelkezésre. 0 nincs 0 nincs 1 0.05 0.05 

d2 Útlevélvizsgálat 1 
Az érkező oldalon csak hagyományos útlevél fülkék állnak 

rendelkezésre. 
0 nincs 0 nincs 1 0.05 0.05 

d3 Poggyászfelvétel 2 
A mobil alkalmazás képes a poggyász-szalag információk 

megjelenítésére. 
0 nincs 0 nincs 2 0.09 0.18 

d4 VÁM vizsgálata 1 Csak statikus információk állnak rendelkezésre. 0 nincs 0 nincs 1 0.05 0.05 

d5 Poggyászkár/eltűnés bejelentése 2 
A mobil alkalmazás információkat szolgáltat a poggyászkár vagy –

eltűnés bejelentésével kapcsolatban. 
n3= -0,1 

Nem dinamikus információk, 

nincs lehetőség alkalmazáson 

keresztüli bejelentésre. 

0 nincs 1.9 0.00 0 

d6 
Repülőtér elhagyásához 

kapcsolódó informálódás 
1 Csak statikus információk állnak rendelkezésre. 0 nincs 0 nincs 1 0.05 0.05 

e1 
Repülőtérről kivezetés 

információkezelése 
1 Csak statikus információk állnak rendelkezésre. 0 nincs 0 nincs 1 0.05 0.05 

e2 
Tájékoztatás egyéni/közösségi 

közlekedés igénybevételéről 
2 

BUD mobil alkalmazás tartalmaz információkat a repülőtér 

megközelítésére/elhagyására vonatkozóan, de jegyvásárlás és 

díjfizetés nem lehetséges. 

0 nincs p1=+0.1 Fejlesztési törekvés 2.1 0.04 0.084 

S  1.497 

 


