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ITS definíció, EU direktíva 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Mitől intelligens egy rendszer? 

 

 

 

Az ITS az informatikai és 
telekommunikációs 

technológiák házassága a 
járművekkel és a 

hálózattal Forgalomszabályozás 
Mobilitás kezelés 
Közlekedési módok összekapcsolása 
Járművezetés támogatása 
Jármű-jármű, jármű-infrastruktúra 
összekapcsolása 
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ITS definíció, EU direktíva 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

2010/40/EU irányelv négy kiemelt területe 

• A közúti, forgalmi, utazási adatok optimális felhasználása (EU-
ra kiterjedő multimodális, valós idejű információs 
szolgáltatások, díjmentes közlekedésbiztonsági információk) 

• A forgalmi és áruszállítási irányításhoz kapcsolódó ITS-
szolgáltatások folyamatossága 

• A közúti biztonsággal kapcsolatos  ITS- alkalmazások (eCall, 
tehergépjárművek parkolási, foglalási információi) 

• A jármű összekapcsolása a közlekedési infrastruktúrával 
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ITS rendszerek és szolgáltatások 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Városi környezetben 

Jelzőlámpás 
összehangolt 

forgalom-
szabályozás 

Parkolás-
irányítás, 

foglaltság-
jelzés, fizető 
rendszerek 

Behajtás 
szabályozás 

és ellenőrzés 

Forgalom 
figyelés, 
esemény 

detektálás – 
tájékoztatás, 
előrebecslés 

Váltakozó 
irányú 

sávhasználat 
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ITS rendszerek és szolgáltatások 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Városon kívül 

Forgalom-
szabályozás 

Elektronikus 
útdíjszedés 

Forgalom 
figyelés, 
esemény 

detektálás 

Alagút 
forgalom 

szabályozás 
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ITS rendszerek és szolgáltatások 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Közösségi közlekedés 

Járműflotta 
szabályozás, 

előnyben 
részesítés 

Utastájékoz-
tatás 

Elektronikus 
jegyrendszerek 

Komodalitás 
támogatása, 
csatlakozás-

biztosítás 
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ITS rendszerek és szolgáltatások 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Áruszállítás 

Járműflotta 
szabályozás 

Áru 
felismerés/ 

követés 

Digitális 
tachográf 

OBU 

KI- és 
berakodás 
ellenőrzése 

Veszélyes 
rakományt 
ellenőrző 

rendszerek 
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Közúti rendszerek csoportosítása 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Statikus

Individuális Kollektív

Járművön belüli ÚtmentiJárművön belüli

Információs

rendszerek

* utazás előtti 

információk

* navigációs 

rendszerek

* közúti jelzések 

járműben tör-

ténő megismét-

lése

Közúti jelzések

* horizontális

* vertikális

Közúti jelzések
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Közúti rendszerek csoportosítása 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Dinamikus

IndividuálisKollektív

Járművön belüliJárművön belüli

Információs

rendszerek

* utazás előtti 

információk

* navigációs 

rendszerek

* intelligens 

jármű

rendszerek

* hagyományos

* aktuális mérési 

eredményeken 

alapuló

* RDS-TMC

* DAB

Közlekedési rádió

Útmenti

* Ecall

Vészjelzés

* időszakos ve-

szélyhelyzet 

(építési

munkahely)

* csomóponti

Pontszerű

szabályozás

* sebesség 

szabályozás

* ködre

figyelmeztetés

* torlódásra 

figyelmeztetés

* váltakozó irányú 

sávhasználat

* egyéb veszély-

helyzetre 

figyelmeztetés

Vonali

szabályozás

* változtatható 

útirányjelzők

Hálózati

szabályozás

* szabadkapa-

citású parkolók

* szabad

parkolóhelyek

Parkolási

rendszerek
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Változtatható jelzésképű táblák 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 
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Változtatható jelzésképű táblák 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 
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Változtatható jelzésképű táblák 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 
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Változtatható jelzésképű táblák 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Vonali szabályozás 
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Változtatható jelzésképű táblák 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Parkolásirányítás 
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Meteorológiai mérőállomás 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

• Hőmérséklet (burkolat, talaj, 
levegő) 

• Harmatpont 
• Nedvesség 
• Csapadék intenzitás 
• Hómagasság 
• Látótávolság 
• Szélerősség, szélirány, széllökés 
• Fagyáspont 
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Eseményérzékelők (AID) 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Automatikus észlelés 
• Torlódások 
• Szembehaladás 
• Idegen tárgy 
• Leállósávon haladás 
• Megállás 
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Mobil applikáció 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Waze 
• Torlódások 
• Rendőrségi ellenőrzés 
• Veszélyhelyzet 

• Úton 
• Útpadkán 
• Időjárás 

• Baleset 
• Benzinkút árak 
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Navigációs eszközök 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Statikus 
• Térkép alapján 

végigvezetés 
• Aktuális körülményekről 

nincs információ 
Dinamikus 

• RDS-TMC 
• Aktuális forgalmi körül- 

mények alapján 
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eCall - vészhívás 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

2018 áprilisától minden új autóban 
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

A járművezetés műveletét támogató intelligens járműfunkciók 
célkitűzései: 

• forgalombiztonság növelése: 
– a biztonságos vezetéshez szükséges jellemzők érzékelése 

– az információknak a járművezető rendelkezésére bocsátása által 

– veszélyhelyzetben a járművezető aktív támogatása 

• utaskényelem növelése  
– a kritikus forgalmi helyzetekben a stresszhatás csökkentése által 

– a járművön belüli intelligens elektronika miatt a vezetés 
műveletének egyszerűbbé tétele  
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Az egyes rendszerek esetében alapvetően a következő 
„beavatkozási fokok” képzelhetők el : 

• a járművezető csak információt, és esetlegesen az 
információ mellett javaslatot kap az ajánlott vezetési 
magatartásra vonatkozóan forgalombiztonság növelése: 

• az ajánlott vezetési magatartás mellett a rendszer - 
kritikus, balesetveszélyes helyzetben - beleavatkozik a 
vezetés folyamatába, és ez a funkció nem kapcsolható ki a 
járművezető által  

• a járművezető kívánságára bizonyos vezetés funkciókat 
átvesz a jármű, attól függetlenül, hogy kritikus vagy pedig 
nem kritikus forgalmi szituációról van szó (a döntés 
lehetősége a rendszer bekapcsolásáról a járművezető 
joga)  

• a teljes vezetés átvállalása 
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Tolatóradar 

Parkolástámogatás 

Sávban 

tartás 

Objektumok 

osztályozása 

Rossz látási 

viszonyok 

közötti 

észlelés 

(pl. személy) 

Adaptív 

sebességtar-

tás, akadály 

észlelés 

1-120 m0,2-80 m0-80 m0,2-20 m0,2-1,5 m

Ultrahang Közeli 

radar 

(24GHz)

Video-

kamera

Infra-

szenzor 

Távoli 

radar

(77 GHz) 

1-120 m0,2-80 m0-80 m0,2-20 m0,2-1,5 m

Ultrahang Közeli 

radar 

(24GHz)

Video-

kamera

Infra-

szenzor 

Távoli 

radar

(77 GHz) 

Ultrahang Közeli 

radar 

(24GHz)

Video-

kamera

Infra-

szenzor 

Távoli 

radar

(77 GHz) 
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

(Prof. Von Glasner)

105 161011

Vezető
Jármű

Irányító

rendszer

Jármű fedélzeti 

szenzorok

Infrastruktúrához

rögzített 

szenzorok

Érzékszervek

Izmok

Spontán

reakció
Aktuátor

Időjárás

Útfelület

Közlek.

Tudatos

reakció
Szenzor

Információáramlás [bit/s]

(Prof. Von Glasner)

105 161011

Vezető
Jármű

Irányító

rendszer

Jármű fedélzeti 

szenzorok

Infrastruktúrához

rögzített 

szenzorok

Érzékszervek

Izmok

Spontán

reakció
Aktuátor

Időjárás

Útfelület

Közlek.

Tudatos

reakció
Szenzor

Információáramlás [bit/s]

Vezető
Jármű

Irányító

rendszer

Jármű fedélzeti 

szenzorok

Infrastruktúrához

rögzített 

szenzorok

Érzékszervek

Izmok

Spontán

reakció
Aktuátor

Időjárás

Útfelület

Közlek.

Tudatos

reakció
Szenzor

Információáramlás [bit/s]
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

 

Akadályérzékelő rendszer 
(Obstacle Detection System) 

 

 

 

 

     

    Fáradt vezető detektálás 
    (Drowsy Driver Warning) 
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

 
 

Adaptív sebességtartás, 
távolságtartás 
(Adaptive Cruise Control) 

 

 

 

     

     Intelligens sebesség-vezérlés 
     (Intelligent Speed Control) 
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

 
 

Sávelhagyás megakadá- 
lyozó rendszer 
(Lane Keeping System) 

 

 

 

     

     Kereszteződés-ütközésjelző 
     (Intersection Collision  
     Warning) 

 



28 

Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

 

Sávváltás-támogatás 
(Lane Changing Assistant) 

 

 

 

     

     Frontális- és hátulsó   
     ütközéselkerülő rendszer 
     (Collision Warning) 
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

 

Torlódásban támogatás 
(Traffic Jam Assistant) 

 

 

 

     

 

     Parkolást segítő rendszer 
     (Parking Assistant) 
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

 

 

 

     

 

      Parkolást segítőrendszer 
      (Parking Assistant) 
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

 

Level 0 Level 1 Level 3 Level 4

Driver IVS IVS IVS

Driver Driver IVS IVS

Driver Driver Driver IVS

Driver Driver / IVS Driver / IVS IVS

Sensing

Decision

Feedback

Action

Driver failure rate

71%

20%

9%

Conventional

drive

Autonomous

drive
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

1. Információfeldolgozó egység 

2. LCX kábel (akadály, baleset, ajánlott 
sebesség jármű felé továbbítása) 

3. CCD kamera (távolságmérés 
terelővonaltól, előző járműtől) 

4. Antenna 

5. Információgyűjtő egység (úthálózat 
dinamikus adatai 

6. Központi információfeldolgozó egység 
(járműre vonatkozó adatok kiszűrése és 
döntés a vezetésbe beavatkozásról 

7. Fedélzeti radar (távolságmérő, 
akadályérzékelő) 

8. Mágneses jeladó 

9. Mágneses jeladó érzékelő 

10. Járművezérlő egység (gáz, fék, 
kormány) 

11. Információ kijelző egység 

A teljes vezetési művelet átvállalása 

• Egymásba szaladás megakadályozása 

• Oldalirányú ütközés megakadályozása 

• A jármű útjában lévő akadályok észlelése 

• Automatikus vezetés 
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Google automatikus jármű (Toyota 
Prius, Audi, Lexus). Megengedett 
sebesség térkép alapján. 

 

Jelenlegi uniós szabályozás a jármű- 
vezető aktív részvételét igényli. 

 

2016-2018 Ázsiai gyárak 

2020-ra BMW, Audi, GM 

 

Konvojban haladás 
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

A vezetést átvállaló rendszerek feladatai: 

 Az elöl lévő akadályokkal való ütközés megakadályozása 

 Kanyarban történő kicsúszás megakadályozása 

 A forgalmi sávból történő kitérés megakadályozása 

 A keresztirányú forgalommal történő ütközés megakadályozása 

 A balra nagyívben kanyarodó forgalommal történő ütközés 

megakadályozása 

 Az áthaladó gyalogosforgalommal történő ütközés 

megakadályozása 

 Közlekedési szabályok betartása (jelzőlámpa, jelzőtábla) 

 A környezetre (pl. útfelszín) vonatkozó információszolgáltatás 
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

Európában 4000 utoléréses baleset előzhető meg a 
járművek 3%-nak szükséges technikai 
eszközökkel történő felszerelésével 

1500 baleset elkerülhető, ha a járművek 0,6%-a 
automatikusan a sávban tudná tartani magát 

A súlyos kimenetelű autópálya balesetek 30%-a az 
összes súlyos baleset 9%-a megelőzhető 
járművezetői elalvást figyelő rendszerekkel 
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Intelligens járműrendszerek 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszék (KUKG) 

 

 

 

Köszönöm szépen a figyelmet! 


