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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
LECTORI SALUTEM!
TISZTELETTEL KÖSZÖNTÖM AZ OKOS KÖZLEKEDÉSI KONFERENCIA MINDEN KEDVES
RÉSZTVEVŐJÉT!
„Közösség a tudományért.” Ez a jelmondata a Doktoranduszok Országos Szövetségének,
mely 1994 óta látja el hazánkban a doktori képzésben résztvevők érdekképviseletét és
érdekvédelmét. A tudományos osztályok rendszerének kialakítását 2013-ban kezdte meg a
DOSz, melynek eredményeképp egy közel 600 tagot magában foglaló, komoly szellemi
tőkét jelentő, saját tudományos hálózattal és közösséggel rendelkező szervezet jött létre.
A tudományos osztályaink célja, hogy szakmai-közösségi platformot biztosítson a fiatal
kutatók számára. Ezen célok közé illeszkedik ezen rendezvény is, hiszen kiváló lehetőséget
nyújt arra, hogy a hasonló érdeklődésű fiatalok megvitathassák kutatási eredményeiket, de
fontos szerepe lehet abban is, hogy egy életre szóló emberi és szakmai kapcsolatokat
alakítsanak ki. A doktoranduszok a felsőoktatási képzési struktúra legmagasabb szintjén
pallérozódó hallgatói, akik a tudományos utánpótlás-nevelés központi szereplői, és akik a
jövő oktatói, kutatói lesznek. Így tágabb értelemben a tudományos utánpótlás nevelésében,
ezen keresztül pedig a magyar nemzet társadalmi és gazdasági fejlődésében is óriási
szerepe van.
A konferencia főként az autonóm járművek fejlesztésének témakörét járja végig. A
témaválasztás azt gondolom abszolút aktuális. Hiszen a Doktoranduszok Országos
Szövetsége olyan fiatal kutatók szervezete, akik nyitottak az újra, innovatívak és nyitottak
a legújabb technológia alkalmazására. A DOSZ szervezete elkötelezett a mesterséges
intelligencia és az innováció támogatásában. Azt gondolom, hogy a mesterséges
intelligencia alkalmazása felgyorsíthatja egy-egy kutatás eredménnyel vagy akár eredmény
nélküli befejezését, amely annak ellenére, hogy látszólag eredménytelen, egy hipotézis
valóságtartalmát minősíti, ily módon ez is eredménynek tekinthető.
Nekünk, doktorandusz hallgatóknak, elsősorban a fiataloknak, akik jövőt formálnak a saját
kutatás területeiken, fontos, hogy ismerjék a legújabb szakirodalmat, de éppen olyan
fontos, hogy a legújabb elérhető technológiát is ismerjék meg, amelyek előrébb lendíthetik
a kutatásaikat a sikeresség irányába. A DOSZ elkötelezett abban, hogy Nekünk
doktoranduszoknak feladatunk, hogy kutatásokat végezzünk, elsősorban eredményes
kutatásokat és ennek érdekében tudjuk felhasználni azon eszközöket, amit a mesterséges
intelligencián alapuló technológián alapuló eszközök és lehetőségek nyújtanak.
A konferenciának a ZalaZone Járműipari Tesztpálya ad otthont, ahol az elméleti
diskurzusok mellett a gyakorlat is fontos szerepet kap. A tesztpálya nemcsak a
hagyományos járműdinamikai tesztek elvégzésére nyújt lehetőséget, hanem az autonóm
(önvezető) járművek, illetve az elektromos járművek vizsgálataira is lehetőséget ad.
Bízom benne, hogy a konferencia kiváló platformot biztosít majd arra, hogy a
doktoranduszok és a fiatal magyar kutatók sikeresen vegyenek részt az autonóm járművek
fejlesztésében!
Zalaegerszeg, 2019.03.08.
Szabó Péter
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége
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A SZERVEZŐ KÖSZÖNTŐJE
KEDVES DOKTORANDUSZOK, VENDÉGEK, RÉSZTVEVŐK!
2019 március 8-án, pénteken kerül megrendezésre első alkalommal az Okos Közlekedési
Tudományos Konferencia a Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályán az Edutus Egyetem, a
Doktoranduszok Országos Szövetsége Műszaki Tudományok Osztálya és a Digitális Jólét
Program közös szervezésében. A konferencián a tudományos előadások mellett sor kerül
ipari partnerek bemutatkozására, illetve a tesztpálya meglátogatására is.
A megnyitón beszédet mond Vigh László, az önvezető járművek járműipari
tesztpályájának és az M76-os okosút megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásának
koordinációjáért felelős miniszteri biztos, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere,
Vigh László, az Edutus Egyetem Tudományos és nemzetközi rektorhelyettese, Hamar
Zoltán, a Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya műszaki vezetője és Szabó Péter, a
Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke.
Ezt követően Sáfár Tamás 3D pontfelhő specialista tart majd előadást a Leica Geosystems
Hungary Kft. képviseletében. Elfogadta meghívásunkat, és előadást tart még Bors Róbert
és Kránitz József a pilóta nélküli repülőgép megoldásokról, az Eurosmart Kft.-től.
Délután fiatal kutatók mutatják be az okos közlekedéshez kapcsolódó munkájukat. A
műszaki megoldások mellett lesz szó az önvezető járművekhez kapcsolódó gazdasági és
jogi kérdésekről is.
A konferencia célja a tudományos ismeretek bővítésén túl a szakmai kapcsolatok ápolása,
építése. Ehhez kívánok sok szerencsét a konferencia résztvevőinek.
Zalaegerszeg, 2019. március 8.
Balla Esztella
elnök, Műszaki Tudományok Osztály
Doktoranduszok Országos Szövetsége
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PROGRAM
ZALAEGERSZEGI JÁRMŰIPARI TESZTPÁLYA
Zalaegerszeg
2019. március 8. 10.00 –17.30

10:00 - 11:00
11:00 - 11:30

13:00 -14:30

Regisztráció
Köszöntők
Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg polgármestere
Vigh László
országgyűlési képviselő, Önvezető járművek járműipari
teszt-pályájának és az M76-os okosút megvalósításával kapcsolatos
feladatok ellátásának koordinációjáért felelős miniszteri biztos
Szabó Péter
elnök, Doktoranduszok Országos Szövetsége
Hamar Zoltán
műszaki vezető, Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Vígh László PhD
rektor helyettes, Edutus Egyetem
Sáfár Tamás
3D pontfelhő specialista, Leica Leica Geosystems Hungary Kft.
Bors Róbert
UAV megoldások, Operatív Igazgató, Eurosmart Kft.
Kránitz József
UAV megoldások, Üzletfejlesztési igazgató, Eurosmart Kft.
Ebéd szünet
Leica és Eurosmart Kiállítás megtekintése
Szekcióelőadások I.

14:30 -15:00

Kávé szünet

15:00 -15:20

Tesztpálya bemutató előadás

15:20 -16:00

Tesztpálya bejárása

16:00 -17:30

Szekcióelőadások II.

11:30 -11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 13:00
12:00 - 13:00

A program változtatás jogát fenntartjuk.
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Szekció I.
Tóth
László

Marcell Önvezető járművek az okos városokban

Széchenyi István Egyetem

Mazsu Dániel

Önvezető autók és felelősség: új helyzet, Debreceni Egyetem
régi alakzatok

Ács Balázs

Okos úton Zalaegerszegre - a város Szegedi Tudományegyetem
budapesti közforgalmú kapcsolatainak
alakulása

dr. Csitei Béla

Az okozati összefüggés értékelése az Széchenyi István Egyetem
önvezető járművek vonatkozásában,
különös tekintettel a deep learning
működésére

Dr. Budai Gábor

Az
autonóm
járművek Dunaújvárosi Egyetem
társadalomtudományi vetületei

Szujó Krisztina

Az autonóm járművek térnyerésének Széchenyi István Egyetem
hatásai
gazdasági
és
társadalmi
szempontból

Szekció II.
Knapp Ádám

A NeMo hiperhálózat bemutatása és a BME/BroadBit
V2G
kommunikáció
konformancia
vizsgálata

Bódi Antal

A komplex ITS ökoszisztéma kialakítása Óbudai Egyetem
jelenti a közlekedésbiztonság új digitális
alapokra történő emelését

Knapp Ádám

Járműkommunikáció
jelentősége
TeamMate koncepcióban

Besenczi Renátó

Markov modell alapú
szimulációs algoritmusok

Kovács Gergely

Genetikus algoritmussal való forgalom Debreceni Egyetem
optimalizálás

Bence
Ferenc
Kész Ákos

Tamás Vezetéstámogató
okostelefonra

rendszer

a BME/BroadBit

közlekedés- Debreceni Egyetem

fejlesztése Debreceni Egyetem

Valósághű forgalmi helyzet szimuláció

Debreceni Egyetem

Tokody
Dániel, Az IIVR projekt: Integrált Intelligens Óbudai Egyetem, MÁV Zrt.
Tor
Mária, Vasútfelügyeleti Rendszer kifejlesztése
Ady László
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LEICA LEICA GEOSYSTEMS HUNGARY KFT. ÉS EUROSMAR KFT.
MOBILTÉRKÉPEZŐ RENDSZEREK AZ AUTONÓM JÁRMŰVEK SZOLGÁLATÁBAN
SÁFÁR TAMÁS
3D PONTFELHŐ SPECIALISTA, LEICA GEOSYSTEMS HUNGARY KFT.
A felelős mérnöki döntéshozatal naprakész, részletes és nagypontosságú térinformációs
adathalmazt követel meg, amely a mobiltérképező technológiákkal rövid idő alatt
előállítható. Előadásunkban átfogó képet nyújtunk ezen technológiákról, használatukról az
út- és vasútépítési, városüzemeltetési tevékenységekhez. Hazai esettanulmányokon
keresztül mutatjuk be a technológia alapjait, előnyeit és aktuális kihívásait, kiemelve a
mesterséges intelligencián alapuló szoftveres algoritmusok szerepét, amelyek automatizált
módon végzik el a kiértékelési feladatokat. Kitekintést nyújtunk a technológia legújabb
felhasználási területeire, az önjáró gépjárművek fejlesztéséhez kötődő mobiltérképezési
tevékenységekre.

UAV MEGOLDÁSOK A KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁÉRT
BORS RÓBERT
UAV MEGOLDÁSOK, OPERATÍV IGAZGATÓ, EUROSMART KFT.
KRÁNITZ JÓZSEF
UAV MEGOLDÁSOK, ÜZLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÓ, EUROSMART KFT.
Innovatív fejlesztések az UAV technológiában. Hogyan veszik át a drónok a hagyományos
szerepeket? Minden Smart City alapja a LiDAR technológia. Miként ellenőrizhetők az
önvezető autók által gyűjtött adatok?
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ÖNVEZETŐ JÁRMŰVEK AZ OKOS VÁROSOKBAN
TÓTH MARCELL LÁSZLÓ
Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Az autonóm, vagy más szóval élve önvezető járművek témaköre felkapott és népszerű
téma napjainkban. A multinacionális autóipari cégek (és többek között a robotikában-,
informatikában-, távközlésben érdekelt vállalatok) valamint az egyetemi szféra is egyre
nagyobb intenzitással kutatja ezt a területet. Mindezek ellenére az előrejelzések döntő
többsége a teljesen önjáró autók közlekedési rendszerekben való elterjedését inkább közép,
mint rövidtávon tartja reálisan megvalósíthatónak. Ezzel egyidejűleg a városok esetében is
jelentős horderejű technológiai változásokat figyelhetünk meg, hiszen az
infokommunikációs eszközök és megoldások egyre erőteljesebbé váló felhasználásával
szeretnék elérni az okos várossá válást. A két említett folyamat egyidejű és párhuzamos
fejlődésének köszönhetően igen nagy esély mutatkozik rá, hogy az önvezető autók már az
okos városokban szelik majd az aszfaltot. Az „Okos Közlekedési Tudományos
Konferencia” során bemutatásra kerülő előadásomban is ezt a témát, azaz az autonóm
járművek és a smart city lehetséges kapcsolódási pontjait szeretném górcső alá venni,
prezentációm során segítségül hívva a nemzetközi színtéren már zajló kutatások eddigi
eredményeit is.
ÖNVEZETŐ AUTÓK ÉS FELELŐSSÉG: ÚJ HELYZET, RÉGI ALAKZATOK
MAZSU DÁNIEL
Debreceni Egyetem Marton Géza Doktori Iskola
A gépi erővel hajtott eszközök megjelenése a közlekedésben forradalmasította az utazást és
az áruszállítást. A vasutak a korábbiakhoz képest hatalmas távolságokat tudtak megtenni
megbízhatóan. De az összes technológiai újdonsághoz hasonlóan, nem voltak
balesetmentes a használatuk. Az ilyen balesetek során keletkező, a korábbiakhoz képest
szinte összemérhetetlen, károk rendezésére nem állt rendelkezése felelősségi rendszer.
Ekkor született a kontinensen a veszélyes üzemi felelősség, mint felelősségi alakzat, ami a
gépjárművek elterjedése után azokra is kiterjedt. Jelenleg ugyan ekkora ugrás előtt állunk a
közlekedésben. A mesterséges intelligencia és a különböző érzékelők fejlődése miatt már
megjelentek, és éveken belül el is terjedhetnek az önvezető autók. Eddig ennek az
önvezető autóknak technikai és technológiai korlátai voltak, de ezek mára már
megszűntek. Most már csak a szabályozás szab határt. És a különböző szabályozási
területek közül a legtöbbször említett, az esetleges balesetek miatt, a felelősség kérdése.
Ennek a megvizsgálásához a technológia fejlesztésében leginkább érintett területek közül
kettőt, az Egyesült Államokat és az Európai Uniót vizsgáltam meg, hogy hogyan alakul
jelenleg az önvezető autók használata során a felelősség, és milyen lehetőségek, javaslatok
vannak ennek az egyre közelítő és jelenleg kielégítően meg nem oldott szituáció
megoldására.
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OKOS ÚTON ZALAEGERSZEGRE - A VÁROS BUDAPESTI KÖZFORGALMÚ
KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA
ÁCS BALÁZS
Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola
Zalaegerszeg a Budapesttől egyik legtávolabbi megyeszékhely. A 90-es években a vonatok
menetideje még közel 4 és fél óra volt, és csak napi 3 alkalommal közlekedtek. Ekkor
kezdett dinamikusan fejlődni az autóbusz közlekedés, ezen a vonalon indult – és a mai
napig működik – az első hazai távolsági magán-autóbuszjárat is. 1994 februárjában indult
napi 2 pár új, Volános expressz autóbuszjárat, 3 és fél óra menetidővel, majd 1998 őszén
további kettő. 2009-re kialakult a hozzávetőlegesen kétóránkénti autóbusz közlekedés,
mely részben Hévizet és Keszthelyt is kiszolgálja. A vasút is fejlődött, a napi 3 vonatból
előbb fokozatosan napi 7-re nőtt az eljutási lehetőségek száma, 2009-re kialakult a kétórás
ütemű menetrend. Ezt a javulást elősegítette, hogy az elmúlt években jelentősen fejlődött
az infrastruktúra: megújult a Zalaegerszegre vezető vasútvonal, kiépült az M7 autópálya,
átépült a 76-os főút, épül az R76-os okosút. Napjainkban szinte minden órában, 159-217
perc alatt el lehet jutni Zalaegerszegről Budapestre és vissza, több szolgáltató is versenyez
az utasokért. A két város közötti mobilitás azonban továbbra is alacsony, a kétkocsis
vonatok kritikusan gyenge kihasználtsággal közlekednek, az autóbuszokat pedig útközben,
főleg Hévízen töltik meg utasok, elsősorban nyugdíjasok. A vasúti és az autóbusz
közlekedés nem tekinthető párhuzamosnak, vagy egymás komplementerének: a vonatok a
Bakonyon keresztül közlekednek, az autóbuszok a Balaton partján. A jövőben a két
alágazat közötti munkamegosztás újragondolása szükséges lesz. Az utazási igények alapján
vasúti kapcsolatra alapvetően nem is lenne szükség, az autóbuszok sűrűsége és kapacitása
megfelelő lenne, minőség tekintetében pedig ma is az ország legjobb autóbuszai
közlekednek erre. Ugyanakkor a város egy jó állapotú, vasúti törzshálózati vonal mellett
fekszik, melyen még akkor is illik vonatot közlekedtetni, ha az autóbusznál nem gyorsabb
és nem kényelmesebb.
AZ OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS ÉRTÉKELÉSE AZ ÖNVEZETŐ JÁRMŰVEK VONATKOZÁSÁBAN,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A DEEP LEARNING MŰKÖDÉSÉRE

DR. CSITEI BÉLA
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
A polgári jogi kártérítési felelősség megállapításának alapvető feltétele, hogy a károkozó
magatartás, valamint a jogellenesen és felróhatóan előidézett kár között okozati
összefüggés álljon fenn. A hagyományos járművek által okozott káreseményekkel
összefüggésben elmondható, hogy amennyiben a kárt a fokozott veszéllyel járó
tevékenység körébe eső ok idézi elő, akkor nemcsak a felelősség alóli mentesülés
lehetősége kizárt, hanem a veszélyes üzemi tevékenység – mint károkozó magatartás – és a
kár közötti okozati összefüggés fennállása sem vitatható. Ha az önvezető jármű szoftveres
anomáliája vezet a baleset bekövetkezéséhez, akkor a jelenleg hatályos hazai szabályozás
alapján a felelősségi tényállás megítélése a korábban leírtakkal azonos, hiszen a jármű
működése az üzembentartó tevékenységi köre alá vonható. Míg azonban a hagyományos
jármű esetében a vezetéssel kapcsolatos döntéseket az ember hozza meg, addig az
önvezető jármű működésének alapját neurális hálózat képezi; a jármű működése egyre
inkább elszakad az üzembentartó személyétől és felügyeletétől. Előadásomban arra a
kérdésre keresem a választ, hogy az önvezető jármű – és az abban működő mesterséges
intelligencia – rendelkezik-e olyan specialitással, amelyik indokolja a fokozott veszéllyel
járó tevékenységért való felelősség szabályainak újragondolását.
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AZ AUTONÓM JÁRMŰVEK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI VETÜLETEI
DR. BUDAI GÁBOR
Dunaújvárosi Egyetem
Az előadás keretében áttekintem a 21. századi technológiai újdonságait, az
infokommunikációs technológiákat, a mesterséges intelligencia és az önvezető járművek
kérdéskörét. Általános bevezetőmben a fogalmi meghatározásokat követően a különböző
társadalomtudományi (szociológiai, közgazdasági, stb.) nézőpontokat mutatom be,
amelyeket a városi közlekedés kapcsolatrendszerével egészítek ki. Vizsgálok olyan
kérdéseket is, hogy ki lehet felelős az önvezető járművek által okozott károk vagy személyi
sérülések
esetén.
A digitalizáció egy olyan önkatalizáló folyamat, mely az ipar minden szakterületéhez
hozzárendel egy virtuális vetületet, gazdasági aspektusból viszont folyamat- és
szervezetfejlesztési lehetőségeket nyújt az érintetteknek. Társadalomtudományi
szempontból pedig lehetővé teszi a folytonos adatcserét az emberek és az eszközök között,
az infokommunikációs infrastruktúrákra és az internetes kapcsolatra alapozva.
A közlekedési rendszerek – azon belül is főként a városi közlekedés – egyik fontos
funkciója az elérhető mobilitás biztosítása mindenki számára. Az önvezető autókra építő,
ajtótól-ajtóig szóló szolgáltatást nyújtó rendszerek lehetővé teszik a mobilitást azok
számára is, akik jelenleg nem engedhetik meg maguknak az autó fenntartását, vagy éppen
nem tudnak vezetni (időskorúak, mozgáskorlátozottak, stb.) és ennél fogva, valamint a
lakóhelyük bonyolult megközelíthetősége miatt a közösségi közlekedés sem jelent
számukra megoldást. A jövő autonóm járművei, viszont hozzájárulhatnak majd a
mobilitási korlátokból származó esélyhátrányok kiküszöböléséhez is.
AZ AUTONÓM JÁRMŰVEK TÉRNYERÉSÉNEK HATÁSAI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI
SZEMPONTBÓL

SZUJÓ KRISZTINA
Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A technológia exponenciális fejlődése korábban elképzelhetetlen módon változtatta meg az
emberiség életét. Az első ipari forradalom óra eltelt valamivel több, mint kétszáz év során
eljutottunk a gőzgépektől a mesterséges intelligenciáig, a felhőkben tárolt adatokig, az
egymással kommunikáló gépekig, és már küszöbön áll az önvezető járművek széles körben
való elterjedése is. Számos felmérés készült ezen járművek társadalmi fogadtatásáról,
azonban sokakat bizalmatlansággal tölt el, ha egy gép „kezébe” kell adni a kormányt. Az
autonóm járművek új korszakot nyitnak az emberiség számára, megannyi előnyt, és némi
hátrányt, valamint több, előre talán nem is látható kockázatot tartogatva. Ezen felül a
prognózisok szerint gazdasági szempontból is hasznos lesz az önjáró autók térnyerése,
hiszen például jóval kevesebb káreseménnyel, emberi sérüléssel kell számolnunk,
mérséklődik a közlekedési torlódásban elvesztegetett idő, jelentős üzemanyag-megtakarítás
érhető el, és a korábban vezetéssel töltött idő hasznos tevékenységgel tölthető el. Ma még
talán hihetetlennek tűnik, de már közeleg az az idő, amikor nem lesz szükség emberi
beavatkozásra a gépjárművek irányításához, a mi feladatunk pedig az, hogy felkészülten
nézzünk az új korszak elébe.
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A NEMO HIPERHÁLÓZAT BEMUTATÁSA ÉS A V2G KOMMUNIKÁCIÓ KONFORMANCIA
VIZSGÁLATA

KNAPP ÁDÁM
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; BroadBit Kft.
A környezetkímélő zéró emissziónak köszönhetően a tisztán elektromos járművek (EV)
egyre nagyobb számban vannak jelen az utakon. Az akkumulátor technológia mai
fejlettségi szintje korlátozza az EV-k hatótávolságát, ami megfelelő töltő infrastruktúra
kiépítésével orvosolható. Az okos töltés egy olyan, ISO által szabványosított töltési
módszer, mely figyelembe veszi az elektromos hálózat terheltségét és az energiaárak
alakulását. Ezáltal olyan terhelés- és költségoptimalizáló lehetőséget biztosít a felhasználók
és az energiapiaci szereplők számára, ami lényegesen hatékonyabbá teheti a szektor
működését. Az okos töltés az ISO 15118 szabványsorozatra épül, és alapja a jármű és a
töltőállomás közötti ún. Vehicle-to-Grid (V2G) kommunikáció. A V2G a töltőkábelen
(vagy akár vezeték nélküli) IP alapú, hitelesített és titkosított üzenetváltást tesz lehetővé.
A közeljövőben várható, hogy a töltőállomások szeparált hálózatai, melyeket tipikusan
különböző operátorok üzemeltetnek, átjárhatóvá válnak a mobiltelefonos roaminghoz
hasonlóan. A töltőhálózatokon és országhatárokon átívelő, illetve az okos töltést támogató
ICT hálózatot NeMo (Hyper-Network for electroMobility) hiperhálózatnak nevezzük. A
NeMo célja, hogy összefogja az energia- és az elektromos autók szektorainak szereplőit, és
lehetővé tegye közöttük a közvetlen kommunikációt és pénzügyi elszámolást, valamint a
magasabb hozzáadott értékkel rendelkező szolgáltatások megjelenését és használatát. A
projektben a V2G kommunikáció megfelelőségi (conformance) teszteléséhez készítettünk
szoftvert, amely a szabványosított, TTCN-3 szkriptnyelven írt teszteseteket implementálja,
ideértve a kommunikáció felépítését és lebontását, illetve az üzenetek
fogadását/továbbítását. A tesztelés során megbizonyosodhatunk arról, hogy egy adott autó
vagy töltőállomás megfelel-e az okos töltésért felelős szabványnak. Ennek a különböző
jármű- és töltőpont gyártók termékei közötti együttműködés (interoperability) miatt van
különösen nagy jelentősége.
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A KOMPLEX ITS ÖKOSZISZTÉMA KIALAKÍTÁSA JELENTI A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ÚJ
DIGITÁLIS ALAPOKRA TÖRTÉNŐ EMELÉSÉT

BÓDI ANTAL
Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
A komplex ITS ökoszisztéma kialakítása jelenti a közlekedésbiztonság új digitális alapokra
történő emelését
A közlekedési rendszerek szinte észrevétlenül szolgálják ki a napi helyváltoztatási
igényeinket, beépülnek várakozásainkban. Természetesnek vesszük, hogy a jelzőlámpák
működnek, még ha olykor dugóban is kell állnunk, és egyre inkább természetesebb
igényünk, hogy egy közlekedési vagy a közlekedést érintő zavar esetén mielőbb adekvát
információt kapjunk akár rádión vagy navigációs alkalmazáson keresztül. Az EU épp ezért
olyan hosszú távú irányelveket határozott meg, melyek célja, hogy a tagállamok
összehangolt, innovatív közlekedési technológiák bevezetésével optimalizálják elsősorban
a közutak forgalmát. A jelenleg már kiépült intelligens közlekedési rendszereknél
kiterjedtebb ITS ökoszisztémát lehetne létrehozni intelligens IoT szenzorhálózat által
felhőalapú rendszerben gyűjtött közlekedési trajektóriák segítségével. Minden keletkező
adat dinamikus hasznosításának meg kell találni az egész rendszer és minden érintett
számára történő - akár több célú - felhasználhatóságát az eIDAS, a GDPR és a NIS
szempontok maximális figyelembe vételével. A hipotézisünk, hogy a közhitelesen rögzített
közlekedési adatokra épülő ITS ökoszisztéma pozitívan megváltoztathatja a közlekedésben
résztvevők viselkedését és ezáltal jelentősen csökkenthető lenne a közlekedésből származó
évenkénti 400 milliárd forintra becsült társadalmi veszteség, javítható lenne a
közlekedésbiztonság.
VALÓSÁGHŰ FORGALMI HELYZET SZIMULÁCIÓ
KÉSZ ÁKOS
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az előadásom azt mutatja be, miként hozható létre környezeti mérések és statisztikai
adatok alapján olyan forgalmi helyzet szimuláció, amely minden tekintetben
(járműforgalom nagysága, útszakasz, forgalomirányító jelzőlámpa rendszerek, műszaki
előírások, stb.) megfelel a valóságnak. Részletesen ismertetem az ehhez használt forgalom
szimulációs szoftvert. Bemutatom az ehhez szükséges térképfájlok létrehozásának módjait.
Ismertetem, milyen környezeti mérésekre van szükség, hogy a szimuláció a lehető
legpontosabb legyen. További hangsúlyt fektetek a forgalommodell létrehozására, a
járműforgalom szimulációhoz való hozzáadására, járművek jellemző tulajdonságainak
valós mérési adatok alapján történő beállítására, ezen forgalom valósághoz igazítására.
Bemutatásra kerül a forgalomirányító jelzőlámpa rendszerek implementálása a
szimulációba. Szót ejtek a szimuláció lefuttatásának menetéről majd pedig a szimulációból
kinyert mérési adatok kiértékeléséről, azok további felhasználási módjairól. Végül pedig
bemutatom, hogy eddig mit is értem el, további terveimet és fejlesztési lehetőségeket.
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JÁRMŰKOMMUNIKÁCIÓ JELENTŐSÉGE A TEAMMATE KONCEPCIÓBAN
KNAPP ÁDÁM
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; BroadBit Kft.
A közlekedésben az önvezető járművek jelentik a következő fejlődési lépcsőfokot. A
technológia előnyeihez, mint a kényelmesebb, biztonságosabb és környezetkímélőbb
utazás, kétség sem fér. Azonban mai szemmel nézve nagyjából még tíz évre becsülhető a
teljesen önálló járművek megjelenése és elterjedése. Addig nagyon fontos, hogy a
felhasználókban, járművezetőkben létrejöjjön egyfajta bizalom a vezetési asszisztenciával,
illetve önvezető képességekkel rendelkező autókkal szemben. Ehhez pedig
elengedhetetlen, hogy a járművek megfelelően tudják kommunikálni az általuk
végrehajtott forgalmi manőverek okát és körülményeit, sőt, esetenként segítséget kérjenek
az emberi vezetőtől, hogy olyan szituációkat is kezelni tudjanak, melyeket egyébként
önállóan nem lennének képesek. A TeamMate, azaz a csapattárs koncepció pontosan erről
szól, hogy az ember és az autó csapatként együtt dolgozva oldjanak meg olyan közlekedési
eseteket, melyeket a jelenlegi technológia korlátai miatt egyébként nem vagy csak nagyon
lassan tudna kezelni az autó. Egy ilyen rendszerben a járműkommunikáció alkalmazása
kézenfekvő, hiszen segítségével sok olyan szituációról kap időben értesítést a jármű,
melyeknél szükség lehet az emberi beavatkozásra. Így felhívhatja a sofőr figyelmét a
közelgő eseményre, mint például útfelújítás vagy lassan haladó jármű, és megfelelő
információkkal felkészítheti. Ugyanakkor a kooperáció nem csak ebben nyilvánulhat meg,
hanem az autó is nyújthat segítséget a vezetésben a sofőr számára. A sofőr állapotának
figyelésével a jármű észlelheti, ha a vezető nem a forgalomra figyel, például üzenetet
kapott a telefonján, vagy fáradt. Ilyen esetekben felajánlhatja, hogy átveszi a kormányt és
csak szükség esetén vagy a sofőr kérésére adja vissza. A projektben a V2X kommunikáció
az ETSI ITS-G5 stackjére épül, és olyan közlekedési szituációkban használjuk, illetve
elemezzünk, mint az előzés, útfelújítás, valamint körforgalom, melyek tipikusan
túlmutatnak a mai önvezető autók képességein.
GONDOLATOK EGYES SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK VILLÁMVÉDELMÉRŐL
KASZA ZOLTÁN
Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola
Az emberiség fejlődéstörténete során ősidők óta folyamatos küzdelemben áll a természeti
erőkkel. Ebben a küzdelemben kiemelt szerepet játszott és napjainkban is játszik a
mesterségesen létrehozott objektumok mindenoldalú védelme, amelynek egyik fő területe
az építmények villámvédelme. Ez napjainkban már egzakt matematikai módszerekkel
alátámasztott, korszerű kockázatelemzési és kockázatkezelési metódusokon nyugszik,
amelynek alapján általános iránymutatások, szabályok és előírások fogalmazhatóak meg.
Ezek közös gyűjtő dokumentumait szabványoknak nevezzük. A technológiai fejlődés során
egyre elterjedtebbekké válnak az utakon a különböző elektromos meghajtású járművek. A
gyártók ezen járművek karosszéria elemeit a könnyebb tömeg elérése miatt különböző
műanyagból vagy kompozit anyagokból tervezik a jövőben előállítani. Kutatásom
kiegészül ezen járművek villámvédelmi megoldásainak vizsgálatával.
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MARKOV MODELL ALAPÚ KÖZLEKEDÉS-SZIMULÁCIÓS ALGORITMUSOK
BESENCZI RENÁTÓ
Debreceni Egyetem Informatikai Kar
2050-re várhatóan a Föld lakosságának 70%-a városokban fog élni. Emiatt a városi
infrastruktúra nagy kihívások elé néz: kiemelt fontosságú lesz többek között egy élhető,
fenntartható városi közlekedés kialakítása. A Smart City alkalmazások kutatása és
fejlesztése sokkal aktuálisabb, mint valaha. Ebben az előadásban egy korábban általunk
fejlesztett szoftver-prototípus, a Robocar World Championship egy komponensére teszünk
javaslatot, nevezetesen egy Markov modellen alapuló forgalom-szimulációs algoritmusra.
Az algoritmus egy adott város forgalmi gráfján értelmezett, mely gráfot nyílt térképi
adatbázisok (pl. OpenStreetMap) alapján építjük fel. A szimulációban a járműveknek
csupán az eloszlása ismert. A bemutatásra kerülő modell alkalmazásával a gráfon a
járművek eloszlása stacionárius, mely eloszlás egy adott gráfon mindig egyértelmű. Az
adatgyűjtés során olyan trajektóriákat dolgozunk fel, melyek sűrű mintázatúak (pl. Taxi
Trajectory Prediction). A forgalmi gráfból az OpenStreetMap térképi modelljét
felhasználva készített szomszédsági mátrixból ezen trajektória adatok alapján számíthatunk
egy átmenetmátrixot, mely az adott csomópont (pl. kereszteződés) szomszédos
csomópontjaira történő átlépés valószínűségét adja meg a gráf minden egyes
csomópontjára. Ezen felül mutatunk egy lehetséges megoldást városi környezetben történő
forgalomelemzésre, illetve adatgyűjtésre. Az adatgyűjtő rendszer egy egyedileg fejlesztett
beágyazott rendszer alapú komplex eszköz, mely automatikus, képalapú
forgalomszámlálásra, valamint aggregációra és adattovábbításra képes. Az így
összegyűjtött adatok egy központi rendszerben vizualizálhatóak és kiértékelhetőek.
A prezentáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
GENETIKUS ALGORITMUSSAL VALÓ FORGALOM OPTIMALIZÁLÁS
KOVÁCS GERGELY
Debreceni Egyetem Műszaki Kar Mechatronikai Tanszék
Napjainkban az egyre több személygépkocsi miatt, kisebb városokat is komolyan érint a
forgalmi torlódások gyakori jelensége. Mivel a forgalom irányítása főként jelzőlámpákkal
történik, ezért ezen jelzőlámpa rendszerek programjainak a legoptimálisabb beállítása lehet
a megoldás a torlódások gyors eloszlatására. A jelzőlámpa programok rengeteg kötelező és
szabadon választható paraméter alapján működnek. Mivel minden csomópont egyedi ezért
a napszaktól és terheléstől függően különböző programok lehetnek a legoptimálisabbak.
Ezen feladatra, egy genetikus algoritmust alkalmaztunk és úgy optimalizáltuk, hogy a
lehető legmegfelelőbb programot készítse el. Az ilyen vezérlés nagyon komoly
szimulációs környezetet és algoritmus beállítást követel meg a kivitelezés oldaláról, és
rengeteg útügyi előírásnak is meg kell felelnie. Korábban szimulációs környezetben már
végeztünk optimalizálásokat egy Debreceni torlódásos csomóponton. Ezen optimalizálás
eredmény az volt, hogy a kereszteződésben 40%-kal kevesebb időt várakoztak a járművek
a szimulációban. Továbbá, terepi beállítások szerinti torlódást is sikerült gond nélkül
elhárítani úgy, hogy eközben a csomópontba érkező más irányokban sem jelent meg új
torlódás. Ezen komplex rendszer működését és eredményeit két szakdolgozatban is
tárgyaltuk, és a jelen előadáson is ismertetve lesznek a főbb pontok és működési
körülmények.
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VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FEJLESZTÉSE OKOSTELEFONRA
BENCE TAMÁS FERENC
Debreceni Egyetem
Napjainkban egyre természetesebbé válik a különféle biztonságot nyújtó eszközök
használata a gépjárművekben. Számtalan megoldás született eddig a közlekedés
biztonságosabbá tétele érdekében, a technológia fejlődésének köszönhetően pedig egyre
több lehetőség kínálkozik a további fejlesztések végrehajtására és az új módszerek
beépítésére. Ezen eszközök igen sokrétűek lehetnek, az általunk készített Androidos
vezetéstámogató alkalmazás ezek közül a sávdetektálás és sávelhagyásra való
figyelmeztetés, illetve a tábladetektálás és felismerés funkciókat hivatott hatékonyabbá
tenni a digitális képfeldolgozás és közösségi adatszolgáltatás elemeinek ötvözésével.
Ugyan a sáv- és tábladetektálás végrehajtására már vannak létező megoldások, viszont
ezek általában csak az újabb típusú autókban érhetőek el és rendszerint csak feláras
extraopcióként juthatunk hozzá ezekhez a biztonsági eszközökhöz. Ezzel szemben a mi
megoldásunk használatához csak egy okostelefonra van szükség, ami lényegesen
lecsökkenti a költségeket mivel ma már a legtöbb ember rendelkezik ilyen eszközzel.
Másrészről pedig ezáltal bármilyen autóban használhatóvá válnak ezek a biztonsági
elemek,
függetlenül
azok
korától
és
technikai
fejlettségétől.
A különböző autógyártók által fejlesztett rendszerek általában több, egymással
kapcsolatban álló szenzor és kamera segítségével szolgáltatnak eredményeket. Ehhez
képest a mi megoldásunk csak az okostelefon kamerájára támaszkodhat, így a robusztusság
és nagyobb pontosság elérése érdekében egy közösségi adatgyűjtésen alapuló megoldással
tervezzük összeépíteni az alkalmazás képfeldolgozó moduljait. Ez lehetővé teszi a
korábban, más felhasználók által gyűjtött adatok lokális és felhőben való tárolását, így az
alkalmazás az aktuális kép elemzése mellett ezeket az információkat is felhasználhatja a
pontosabb eredmények elérése érdekében.
AZ IIVR PROJEKT: INTEGRÁLT INTELLIGENS VASÚTFELÜGYELETI RENDSZER
KIFEJLESZTÉSE

TOKODY DÁNIEL, TOR MÁRIA ÉS ADY LÁSZLÓ
Óbudai Egyetem, MÁV Zrt.
Az Óbudai Egyetemen vasúti kutatás-fejlesztéssel foglalkozunk az „Integrált Intelligens
Vasútfelügyeleti Rendszer kifejlesztése” című projekt keretében (pályázati azonosító:
GINOP-2.2.1-15-2017-00098). Az Egyetemen végezett elméleti kutatói munkát a MÁV
Zrt.-nél szerzett gyakorlati tapasztalatokkal egészítjük ki. Így a hazai viszonylatban
egyedülálló fejlesztői munka során intelligens vasúti rendszerelemeket hozunk létre. A
vasúti rendszer fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatainkat foglaljuk össze munkánkban.
Bemutatjuk a K+F projekt tagjait és feladatait és az elérni kíván cél és az odavezető út
tudományos és szakmai kihívásait. A biztonságkritikus rendszer fejlesztésének egyetemi
keretek közötti nehézségeit elemezzük és az ezzel kapcsolatos néhány megoldást vetítjük
előre. Az IIVR projekt során még ránk váró feladatokat és a kutatás-fejlesztés várható
eredményének hasznosulását, azaz az új komponensek bevezetésének lehetséges módját a
hazai vasúti rendszerbe való integrálását fogalmazzuk meg. Külön kiemelve az elmúlt egy
évben elért tudományos eredményeket és szakmai sikereket.
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ZALAZONE JÁRMŰIPARI TESZTPÁLYA, FÓKUSZBAN AZ ÖNVEZETŐ AUTÓK TESZTELÉSE
TÓTH BÁLINT
Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Napjainkban a biztonságosabb, szélesebb körben elérhető, tisztább közlekedésre irányuló
társadalmi igények megerősödésére reagálva a járműipar is jelentős és robbanásszerű
technológia váltás előtt áll, amely fő kulcsterületei az elektromobilitás, a magas szinten
automatizált járműfunkciók és az önvezető járművek. Ezen területekre irányuló
fejlesztések száma és ezáltal a megfelelő környezetben való tesztelésükre mutatkozó igény
is rohamosan nőtt az utóbbi időkben, így a klasszikus járműipari tesztek elvégzésére
alkalmas létesítmények számának növelése mellett, a jövőbe mutató fejlesztések
vizsgálatára alkalmas komplex, valóságos szituációkat is megvalósítani alkalmas
tesztkörnyezet létrehozása is kulcsfontosságúvá vált. Felismerve az ebben rejlő
lehetőségeket Magyarország Kormánya 2016 májusában döntött a járműipari tesztpálya
zalaegerszegi megvalósításáról azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a hazai járműipari
kutatásfejlesztési kapacitások erősítéséhez. Ez a döntés megalapozhatja a hazai ipar és
felsőoktatás további ágazati kutatásait, valamint a nagy hozzáadott értékű kutatásfejlesztési
szolgáltatások nemzetközi versenyképességét egy olyan nemzeti beruházásban
megvalósuló infrastruktúrára alapozva, amely Európában egyedülálló.
A ZalaZONE tesztpálya mintegy 265 hektáron épül Zalaegerszeg megyei jogú város északi
részén. Különböző moduljai, infrastruktúrája és épületei három fázisban, 2020 végéig
fognak elkészülni (1. ábra). Az első fázis 2018 végén került befejezésre, melyben többek
között megépült a Technikai és a Fogadó épület, elkészült a Dinamikai felület, a
Kezelhetőségi pálya nagysebességű része, a Fékfelület aszfaltozott alapja, valamint a
Smart City Zone déli része a megfelelő útburkolati jelekkel, közlekedési táblákkal,
járdákkal, utcabútorokkal, buszmegállóval és parkolókkal kiegészítve. A továbbiakban
befejezésre kerül a Fékfelület és a teljes Smart City Zone a megfelelő
épülethomlokzatokkal, valamint megépül a belső tesztelési célokat is szolgáló úthálózat, az
alacsony sebességű Kezelhetőségi pálya, az Autópálya szakasz, a Nagysebességű
oválpálya, illetve a későbbiekben az Innovációs központ és Egyetemi kampusz. Továbbá
kiépítésre kerülnek a teljes tesztpályát lefedő 5G, valamint ITS G5 szabványnak megfelelő
kommunikációs hálózatok, melyek kulcsfontosságúak az önvezető és hálózatba kapcsolat
járművek (CAV: Connected and Autonomous Vehicles) tesztelésében és későbbi
megfelelő működésében.
A ZalaZONE kiemelt figyelmet fordít az önvezető járműtechnológiákkal kapcsolatos
kutatás-fejlesztési tevékenységekre is, melyeket öt különböző szinten hivatott támogatni a
szimulációktól kezdve, a laboratóriumi méréseken és tesztpálya alkalmazásokon át, a
közúti és limitált közúti tesztekig (2. ábra). Ezt segítendő az Innovációs központban és az
Egyetemi kampusz épületében különböző szimulációs szoftverekkel felszerelt
munkaállomások, SiL, HiL és ViL laborok kerülnek kialakításra. A szimulációs szoftverek
közül már jelenleg is rendelkezésre állnak többek között IPG CarMaker, VIRES VTD,
Prescan, VirtualCrash3, valamint MATLAB szoftverek, melyekkel a tesztpályán
tevékenykedő mérnökök mellett a duális és gyakornoki programban résztvevő hallgatók is
dolgoznak, akik a tesztpályán végzett tevékenységükön túl az ország neves oktatási
intézményeiben tanulnak.
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1. ábra: A ZalaZONE járműipari tesztpálya moduljainak, épületeinek és a kapcsolódó
szolgáltatások elrendezése
A ZalaZONE szoros együttműködést alakított ki többek között a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Széchenyi István Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel,
valamint az MTA SZTAKI intézményével is, melyekkel több közös kutatás-fejlesztési
pályázatban is részt vesz.
A többszintű tesztelési koncepció központi eleme a tesztpálya, melyen kontrollált
környezetben vizsgálhatók az önvezető járművek akár dinamikai határhelyzetben is. Az
önvezető járműtechnológiák precíz tesztelésében elengedhetetlen, hogy a teszt során minél
több olyan szituációval találkozzon a jármű, amelyekkel majd akár a közutakon is fog.
Napjainkban még nem létezik olyan széles körben elfogadott homologizációs eljárás,
mellyel az önvezető funkciókat nagy biztonsággal jóvá lehetne hagyni, azonban már
Európában is több kezdeményezés indult ezek kidolgozására, standardizálására. A
jóváhagyási folyamatok esetén fontos, hogy a tesztesetek nagy pontossággal
megismételhetők legyenek, így olyan rendszer kidolgozására van szükség, amely a lehető
legmagasabb szinten automatizált, ezáltal a legkevesebb emberi hibát és pontatlanságot
hordozza magában.
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2. ábra: Önvezető járművek és fejlett járműfunkciók tesztelési szintjei
Ebből kiindulva a ZalaZONE fejlesztéseinek fókuszába egy magas szinten automatizált
tesztkörnyezet létrehozása került, amely képes a tesztelt jármű aktuális pozíciója alapján a
tesztpályán elhelyezett zavaró célú objektumokat és infrastruktúra elemeket úgy
kontrollálni, hogy azok a megfelelő időzítéssel, de megismételhető módon állítsák kihívás
elé a járművet. A megvalósítás kiindulási pontjaként megalkotásra került az úgynevezett
Scenario-in-the-Loop (SciL) tesztelési koncepció, melynek központi eleme a szimulációs
és kontroll szoftver, amely képes a tesztelt jármű lokalizációs adatai alapján annak virtuális
reprezentációját egy, a tesztpályával teljesen megegyező szintén virtuális környezetben
megjeleníteni és az ott beprogramozott szcenáriók alapján a valós tesztpályán különböző
zavarásokat aktiválni, irányítani. Ilyen zavarások lehetnek a különböző gyalogost, biciklist
vagy járműveket reprezentáló, elüthető objektumok, illetve a valós trajektória vezérelt
„drive-by-wire” járművek, de ide sorolhatók az infrastruktúra elemei, mint a közvilágítás,
esőztető berendezés vagy a forgalomirányító jelzőlámpák, valamint a különböző virtuális
objektumok, melyek a jármű szenzorjainak megzavarásával vagy a jármű kommunikációs
rétegén keresztül befolyásolhatják annak viselkedését. A teszteljárás természetesen olyan
járművekben is használható melyek automatizáltsági szintje nem elég magas ahhoz, hogy a
jármű képes legyen önmagát vezeti. Ilyenkor jellemzően egyszerűbb ADAS funkciók
tesztelésére használhatjuk, ahol manőverek végrehajtásához vezető nélküli tesztrendszert
kell alkalmazni, mely jellemzően pedál és kormányrobotokból épül fel. A SciL legnagyobb
előnye, hogy minden szereplő aktuális státusza és mozgása ismert így a tesztelt jármű
viselkedéséhez igazítva a kontroll szoftver által valós időben szabályozható az összes
szereplő viselkedése annak érdekében, hogy a teszt pontosan kövesse a szimulációban
végbemenő folyamatokat ez által elősegítve annak reprodukálhatóságát. A teljes koncepció
kifejlesztése természetesen időigényes és nehéz feladat, de az említett akadémiai
intézetekkel is végzett közös munkák eredményeként, már 2018 végén tesztelésre kerültek
a teljes rendszer bizonyos alelemei, melyek továbbfejlesztése, bővítése jelenleg is zajlik.
Az így születő eljárások, szcenáriók jó alapot jelenthetnek a később vélhetően az önvezető
járművek esetén is bevezetésre kerülő standardizált jóváhagyási folyamatoknak, ezzel
meghatározó szereplőjévé téve a ZalaZONE tesztpályát korunk járműiparának.
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