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BEVEZETÉS

TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK 
• inforkummunikáció
• járműtechnólgia
• energetika

AUTOMATIZÁLÁS
folyamatos emberi beavatkozás és figyelem nélküli 

gépi folyamatvégzés 

CÉL
• közlekedésbiztonság növelése
• hatékonyság fokozása

TRENDEK
• növekvő mobilitási igény
• növekvő utazói elvárások
• környezetterhelés
• pazarló térgazdálkodás
• munkaerőhiány
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ÖNVEZETŐ JÁRMŰVEK
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AUTOMATIZÁLÁS A KÖZLEKEDÉSBEN

ÖNVEZETŐ JÁRMŰVEK
• vezetéstámogató funkciók
• teljes önvezetés

MOBILITÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
• ride-sourcing
• car-sharing
• bike-sharing

UTASKEZELÉSI FUNKCIÓK
• ajtó nyitás/zárás
• utazástervezés
• valós-idejű információk, „push” üzenetek
• jegykezelés, jogosultságérvényesítés
• „infotainment”

SZOLGÁLTATÁS/KÖZLEKEDÉS TERVEZÉS ÉS ÜZEMELTETÉS
• automatizált forgalomirányítás (jelzőlámpa)
• utas-jármű összerendelés
• diagnosztikai adatok



HARDVER

 GPS: pontos hely meghatározás (cm) + hálózati térkép!

 kamera: tábla-, jelzőlámpakép, sáv felismerés

 LIDAR: távolság mérés → térmodell (3D)

 radar: távolságtartás

 szenzor: környezet érzékelés

 mobilkommunikációs hálózat/egységek: DSRC, 5G

 megfelelően karbantartott, kiépített, egyértelmű 
közúti infrastruktúra

SZOFTVER

 képfelismerő alkalmazások

 érzékelt valóság felismerése – összevetés

 mesterséges intelligencia – folyamatos tanulás

 connected - V2X kommunikáció

 szenzorfúzió

MI KELL AZ ÖNVEZETÉSHEZ?



előre programozott 
szabályrendszer

világos struktúra, 
lépésről-lépésre

ismert szituációk kezelése

külön pálya, 
közúti forgalomtól elzárt

mesterséges 
intelligencia

kognitív képesség, 
önálló döntéshozatal

ismeretlen szituációk kezelése

közös pálya, 
más forgalmi rétegekkel

AUTOMATA VS. AUTONÓM
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AUTOMATIZÁLÁSI SZINTEK - JÁRMŰIRÁNYÍTÁS



 fejlesztők: 

járműgyártók/autóipari beszállítók/IT cégek/start-up cégek

 fejlesztési cél: 

szolgáltatás orientált (UBER)/termék orientált (Tesla)

részrendszer-fejlesztés/teljes járműfejlesztés

 tesztkörnyezet: 

szimuláció/tesztpálya/forgalomcsillapított terület/valós 

körülmények 

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI GYAKORLAT HAZAI LEHETŐSÉGEK

 egyetemi kutatások

 RECAR – kutatóközpont

 oktatás (mérnökképzés)

 ZalaZone, R76

 Budapest bizonyos kerületei és 
bizonyos autópálya szakaszok



VÁROSI KÖZLEKEDÉSI FORMÁK AUTOMATIZÁLÁSA

Légi áruszállítás
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Közúti (szárazföldi) személyszállítás

Légi személyszállítás

Közúti áruszállítás

Forrás: Csiszár et al. (2019) ábrája alapján
CSISZÁR Csaba, FÖLDES Dávid, TETTAMANTI Tamás (2019) Mobilitási szolgáltatások komplex automatizálási szintjei. Közlekedéstudományi Szemle, 69(4): 33-48. DOI: 10.24228/KTSZ.2019.4.3 
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VÁROSI KÖZLEKEDÉSI MÓDOK VÁLTOZÁSA

Forrás: Földes és Csiszár (2016) ábrája alapján
FÖLDES, D., CSISZÁR, C. 2016 Conception of Future Integrated Smart Mobility. SCSP Smart Cities Symposium Prague, 26-27 May, pp. 29-35. DOI: 10.1109/SCSP.2016.7501022
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VÁROSI KÖZLEKEDÉSI MÓDOK VÁLTOZÁSA

Forrás: Földes és Csiszár (2016) ábrája alapján
FÖLDES, D., CSISZÁR, C. 2016 Conception of Future Integrated Smart Mobility. SCSP Smart Cities Symposium Prague, 26-27 May, pp. 29-35. DOI: 10.1109/SCSP.2016.7501022
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SZOLGÁLTATÁSI FORMÁK

Forrás: FÖLDES, D., CSISZÁR, C. 2018. Framework for planning the mobility service based on autonomous vehicles. SCSP Smart Cities Symposium Prague, 24-25 May, pp. 15-20. DOI: 10.1109/SCSP.2018.8402651



Releváns 
irodalom 

áttekintése

Review – Szakirodalom feldolgozása

Kulcsszavas 
keresés

Kereső-
rendszer(ek) 
kiválasztása

Tudományos adatbázisok 
használata

Leszűkített lista 
átolvasása, 

szintetizálás

Tartalom áttekintése 
(absztraktok alapján 
elsődleges szelektálás)

2019 július, retrospektív 
információkeresés, kulcsszavak

Elemzés

Kulcsszó Keresőfelület

future mobility; 
future transport(ation)  Google Scholar

 Science direct

 Scopus

 InderScience

 ResearchGate

 Springer

 Tandfonline

future urban transport

scenarios mobility

urban mobility 2030

urban transport transition

autonomous vehicles

travel behaviour; 

self-driving cars

JÖVŐKÉPEK (2030)

Releváns 
irodalom 

azonosítása



Forgatókönyvek 
azonosítása

Elemzési szempontok 
azonosítása

Forgatókönyvek 
jellemzése

1. LÉPÉS

1. forgatókönyv

2. forgatókönyv

38. forgatókönyv

Automatizáció

Járműhasználat

Átfogó forgatókönyvek 
meghatározása

Grumply old transport
A jó öreg közlekedés

At an easy pace
Csak szép nyugodtan

Mine is yours
Ami az enyém az tiéd is

Eager-tech mobility
Tech-mániás mobilitás

Kutatási módszer

Időhorizont
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Kutatási téma
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FORGATÓKÖNYVEK MEGHATÁROZÁSA

Produktivitás

Rugalmasság



 Egyéni autóbirtoklás és használat
domináns

 Teljes automatizáltság szintjén álló 
járművek alkalmazása csekély mértékű

 Torlódások jelentősek (folyamatosan 
növekvő egyéni járműhasználat)

 Sharing mobility jelentős

 Teljes automatizáltság szintjén álló 
járművek alkalmazása növekszik, de nem 
domináns

 Torlódás csökkenő, környezettudatosság 
nő

 Egyéni autóbirtoklás domináns, 
de erősödő sharing mobility

 Automatizáció fejlődése dinamikus

 Torlódás (egyéni járműhasználat hatására) és
környezeti externáliák változatlanok

Automatizáció szerepe
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 Összekapcsolt, okos, multimodális –
(elektromos és önvezető járművek,
jelentős közforgalmú közlekedési arány)

 Teljes automatizáltság és 
infrastrukturális felkészültség jelentős

 Torlódásmentes és környezetbarát

Eager-tech mobility

Mine is yours

At an easy pace

Grumpy old transport

KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK



ÖSSZEFOGLALÁS

JÖVŐ KÖZLEKEDÉSE (2030)

• növekvő automatizálási szint

• alternatív meghajtás (elektromos)

• átalakuló városi mobilitás

• megosztáson alapuló szolgáltatások

• járműtulajdonlás csökkenése

• közforgalmú közlekedés, lágy mobilitási formák szerepe nő 

BIZONYTALANSÁG

• átalakulás üteme

• lassú átmenet a valószínű

• versengő forgatókönyvek – konszenzus hiánya

• felhasználói reakciók - elvárások
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