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Intelligens forgalomtechnikai rendszereknek nevezzük a mért és feldolgozott adatok kijelzését 
a közlekedők informálása és/vagy egyéb (pl: banki) műveletek elvégzése céljából. (Úthasználati 
díj számlázás.) 
 
A forgalomtechnikai intelligens rendszerek részei: 
 

a) érzékelők 
 
b) feldolgozók 
 
c) kijelzők 
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Egy intelligens közúti tájékoztató rendszerEgy intelligens közúti tájékoztató rendszer
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Útmenti érzékelőÚtmenti érzékelő
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Számítógépes adatfeldolgozás és vezérlésSzámítógépes adatfeldolgozás és vezérlés
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Változtatható jelzésképű kijelzésVáltoztatható jelzésképű kijelzés
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Változtatható jelzésképű kijelzés városokbanVáltoztatható jelzésképű kijelzés városokban
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11.1. Adatkezelési szabályok11.1. Adatkezelési szabályok

1. A közútról és a közúti forgalomról bárki gyűjthet adatot, akinek ehhez érdeke fűződik. 
 

A közlekedési adatgyűjtés általában anonim; mert nem az emberek, hanem a járművek vagy 
áruk ismérveire – helyfoglalására, mozgására – vagyunk kíváncsiak. 

 
2. Személyes adat: amiből a megfigyelt ember azonosítható. 

Ilyen adat általában nem, vagy csak különleges (pl. bírósági) engedéllyel gyűjthető. 
 

A rendszám önmagában csak a BM kezelésében személyes adat, mert csak ez a szervezet 
képes a rendszámból a tulajdonost, vagy az üzembentartót azonosítani. 

 
A jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint a járművekről a rendszámmal együtt sza-
bad távérzékeléssel (a leggyakrabban foto vagy video) felvételeket készíteni, de a bent 
ülők a felvételről nem lehetnek felismerhetők és/vagy azonosíthatók. 

 
3. A személyes adatszolgáltatás önkéntes, az adatgyűjtéshez az érintett engedélye kell. 

(Ez ráutaló magatartással is lehetséges: pl. válaszol a kérdésre, vagy visszaküldi a lapot.) 
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Video-technikával rögzített 
rendszámok

Video-technikával rögzített 
rendszámok
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11.2. Rendszám azonosító és jármű követő rendszerek11.2. Rendszám azonosító és jármű követő rendszerek

a) a járművek helyének azonosítása 
 

• digitális video felvétel és rendszámfelismerő szoftver 
 
A megfigyelő (mérő) állomás (a video) helyét ismerjük. A megfigyelt járművek rend-
számai az időponttal együtt egy fájlba kerülnek. 
(Rendszámfelírásos célforgalmi vizsgálat, szakasz-sebesség mérés.) 

 
• GPS/GSM rendszer 

 
Műholdas helymeghatározás és mobiltelefonos adatátvitel. 
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Video mérőhely az út mellettVideo mérőhely az út mellett
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Autóba szerelt video rendszámfelismerőAutóba szerelt video rendszámfelismerő
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b/ a járművek áthaladásának érzékelése 
 

• detektorok 
Induktív hurok, passzív infravörös, ultrahang, radar, piezo, fénysugár és lézer detekto-
rok az áthaladások számának (forgalomnagyság), a járművek méretének (általában a 
hosszának), súlyának és sebességének mérésére. 

 

• DRSC (dedikált kis hatótávolságú kommunikáció) 
Passzív – áramforrást nem tartalmazó, csak olvasható – vagy aktív (írható és olvasha-
tó) fedélzeti egységgel (OBU) hiperfrekvenciás rádió adó-vevő adatátvitellel. (100 
kHz, 915 kHz, 2,5 GHz és 5,8 GHz.) 
Magyarországon az autópályák EU kompatíbilis elektronikus díjszedéséhez (ED) az 
5,8 GHz frekvenciát fogják használni. 
A rádió adó-vevő készülékek bármilyen útmenti létesítményre felszerelhetők. Hatótá-
volságuk néhány 10 m, 200 km/ó sebesség felett is. 
Nyílt díjbeszedő rendszerekhez passzív OBU is elegendő, de zárt díjbeszedéshez 
aktív OBU kell, mert a belépéskor a helyet és az időpontot az adó az OBU-ba írja, ki-
lépéskor a vevő kiolvassa. 

 

c/ meterológiai adatgyűjtők 
 

A levegő- és pálya hőmérséklet, a páratartalom, a szélsebesség, a látótávolság és a káros-
anyag tartalom (pl. alagútban a füst) mérése analóg műszerekkel. 
Adatátvitel kábelen vagy mobiltelefonon. 

 

d/ foglaltság érzékelők 
 

A parkolókban a be- és kihajtók számának különbségéből a szabad férőhelyek száma megál-
lapítható és kijelezhető. 
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Út feletti érzékelők, feldolgozó, vezérlő és kijelzőÚt feletti érzékelők, feldolgozó, vezérlő és kijelző
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Járható portál (az előző objektum belülről)Járható portál (az előző objektum belülről)
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11.3. Adatfeldolgozók és vezérlő berendezések11.3. Adatfeldolgozók és vezérlő berendezések

Analóg-digitális átalakítók és számítógépek megfelelő szoftverekkel.
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A megjelenítő rendszer kezelő felületeA megjelenítő rendszer kezelő felülete
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A központi vezérlés kezelő felületeA központi vezérlés kezelő felülete
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11.4. Kijelzők11.4. Kijelzők

11.4.1. Jelzőlámpák11.4.1. Jelzőlámpák

A közösségi közlekedés és a parkolás irányító rendszerei az utasításokat általában
kiegészítő jelzőlámpákkal közlik.

(Villamos vasúti és fedező jelzők, busz-zsilipek, foglaltság jelzők.)
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11.4.2. Változtatható jelzésképek11.4.2. Változtatható jelzésképek

Színes LED kijelzős útmenti vagy portál táblák, amelyeken tetszőleges ábra, piktogram,
szám és szöveg megjeleníthető.
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11.5. Az intelligens rendszerek alkalmazásai11.5. Az intelligens rendszerek alkalmazásai

a) veszélyek (a lezárások, terelések, torlódások, köd, csúszásveszély, oldalszél, stb.) előre jelzé-
se portál vagy útmenti táblákon 

 

b) tehermentesítő út kiajánlása 
 

c) utazás előtti és közbeni közlekedési információk 
 

d) parkolás-irányítás 
 

e) az úthasználati díjak elektronikus beszedése 
 

f) navigáció, előfizetés esetén torlódásra figyelmeztető jelzéssel és új legrövidebb út keresésé-
vel. 
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Torlódás előre jelzéseTorlódás előre jelzése
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Lezárás és torlódás előre jelzéseLezárás és torlódás előre jelzése
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Tehermentesítő út kijelöléseTehermentesítő út kijelölése
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Terelőút előre jelzéseTerelőút előre jelzése
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Egyéb veszélyek előre jelzéseEgyéb veszélyek előre jelzése
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Az utazás előtti információs rendszerek 
működésének elvi vázlata

Az utazás előtti információs rendszerek 
működésének elvi vázlata
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GPS alapú flotta követés
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A GPS alapú flotta követés „dugófigyelő” rendszerének eredménye
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11.6. Irodalom11.6. Irodalom
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