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A pálya elválaszthatatlan részévé vált… 



… és az üzemeltetés is elképzelhetetlen 

nélküle 

• Munkavégzések ütemezése, 

• Téli védekezés, 

• Esemény/zavar észlelése, 

• Informálás, beavatkozás. 



2010/40/EU – ITS Direktíva 



A krokodilok szerepe az intelligens 

rendszerek fejlesztésében 



Cooperation of Road Operators for COnsistent and 

Dynamic Information Level 

(CROCODILE I.-II.) 

2014-2018 

• A1 Projekt menedzsment & információterjesztés 

• A2 Határon átnyúló koordinációs tevékenységek, 

együttműködési megállapodások  

• A3 Az EU ITS direktíva végrehajtása (Nemzeti 

Hozzáférési Pont, Nemzeti Szerv) 

• A4 Adatgyűjtés, adatfeldolgozás az ITS Direktíva 

b) c) és e) kiemelt területeire vonatkozóan 

• A5 Adatokhoz való hozzáférés 

• A6 Szolgáltatások biztosítása a végfelhasználók 

számára  



Forgalmi menedzsment 

együttműködések 



On-line (monitoring) eszközpark 

fejlesztése 



Tehergépjármű parkolásirányítás 





Megvalósíthatósági tanulmány, akcióterv 

Pilot (M1 Arrabona jobb) 30 tgk állás 

Pilot projekt kiértékelése 

Rendszerbővítés (M1) I. ütem 

(Arrabona b. + Moson j. /+82 tgk állás) 

Rendszerbővítés (M1) II. ütem 

(további 7 pihenőhely/+102 tgk állás) 

Rendszer országos kiterjesztése 

(+ ~250 tgk állás) 

Σ= 360 



Adatcsere/Rendszerintegráció 



Forgalomirányítás, FIR 2.0 

Az MK forgalomszabályozást támogató keretrendszere: 

- Minden mért információ megjelenítése egyetlen felületen 

- Riasztások a mért adatok alapján 

- Egységes, típus-független megjelenés és vezérlés 

- Bekapcsolható tematikus rétegek 

- Stratégiatár, forgatókönyvek összeállítása 

- Datex események átvétele 

- Vektoros alaptérkép 

- Lekérdezések 



Nemzeti hozzáférési pont 

• Gyűjtött adatok, információ egy központi 

adatbázisba szervezése (Adatportál) 

• Automatikus (DATEX alapú) adatcsere a külső 

partnerekkel 

• Adatgazdák összefogása 



Milyenek lesznek a jövő útjai? 
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A közeljövő kihívásai 

• Változó felhasználói szokások, kommunikációs 

csatornák, 

• Öntörvényű szolgáltatók, 

• Autonóm járművek megjelenése, 

• A rendelkezésre álló kapacitás minél hatékonyabb 

kiaknázása 

• Szervezeti és szabályozási háttér kialakítása 



Változó folyamatok 



A járművek és az út közötti kapcsolat 



Kooperatív rendszerek alkalmazásának 

területei 

Figyelmeztetés balesetre, váratlan eseményekre 

• Figyelmeztetés időjárási körülményekre 

• Torlódás előrejelzés 

• Úton folyó munkák jelzése 

• Sávhasználatra vonatkozó információk, VJT jelzésképek 

• Változó sebességkorlátozások alkalmazása járművön belül 

• A szolgáltatások folytonosságának biztosítása 

• Navigáció 
 



Pilot helyszín – M1 autópálya 

Pilot helyszín adatok: 

• 136 km hosszú szakasz 

• 27 fix/20 mobil egység (RSU) – ITS-RS3-H (Commsignia) 

• Kommunikációs csatorna: ETSI ITS G5 



Útmenti és járművön belüli egységek 

(R-ITS-S, V-ITS-S) 



Fix R-ITS-S egységek 

Fixen telepített útmenti egységek (15 keresztmetszet/27 adó): 

- VJT portál (14) 

- Segélykérő telefon (13) 



Mobil R-ITS-S egységek 

Mobil egységek (20 db) M1 Bicske: 

- Terelőjárművek, utánfutók 

- Útellenőr jármű 

- VJT-s utánfutók 

 

‘Connected’ és ‘stand alone’ üzemmód 

 



Magyar Közút fejlesztési tervek 

• Központba szervezés folytatása, forgalomirányító központ(ok) 

megvalósítása (döntően automatizált folyamatokkal) 

• Elavult eszközök cseréje/hiányok szisztematikus felszámolása, 

automatikus érzékelők telepítése 

• Üzemeltetők közötti kapcsolat – automatikus adatcsere 

megvalósítása 

• Tehergépjármű parkolás irányítási rendszer kiterjesztése (az EU 

direktíva minimális elvárásainak teljesítése) 

• A kooperatív rendszerek további fejlesztése, bővítése, az 

autonóm járművek igényeinek megfelelő infrastruktúra 

biztosítása 



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 

FIGYELMET! 

 

tomaschek.tamas@kozut.hu 


