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Miről lesz szó 

• Bevezető 

• Okos tömegközlekedés 

• Ride sharing - telekocsi 

• Car sharing - közösségi autók 

• Connected car – hálózatba kötött autó 

• V2x (V2V, V2I) kommunikáció 

• IEEE 802.11p vagy C-V2x (LTE / 5G) 

• Önvezető autók 
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• Okos város 

• Élhető, szerethető város, jó életminőség 

• Környezetszennyezés csökkentése, energiatakarékosság 

• Fenntartható fejlődés 

• Adaptivitás az aktuális viszonyokhoz 

• Az egyik alappillére egy okos városnak az okos közlekedés 

• Rengeteg ember a dugóban – stressz, kieső munkaidő 

• Rengeteg autó – környezetszennyezés, energiapazarlás 

• Közlekedni viszont kell!  

• Kivéve ha járványhelyzet van  

Dr. Vida Rolland, BME   

Okos közlekedés az okos városokban 
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 Jóval nagyobb kapacitás 

 Kiszámíthatóság, megbízhatóság 

 Járművek valós idejű nyomon követése (GPS), 

      útvonaltervezés 

 Kötött pályás közlekedés – föld alatt, földön, föld felett  

 Adaptív menetrend, az aktuális igényekhez igazodva 

 Járványhelyzetben is kiemelten fontos lehet 

 

 Ha sok ember és rossz tömegközlekedés, jönnek a motorosok 

 lásd Dél-kelet Ázsia 
      http://www.youtube.com/watch?v=gKLWZjBu2iQ 

Okos tömegközlekedés 

4 

http://www.youtube.com/watch?v=gKLWZjBu2iQ


Ride sharing - Telekocsi 
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 A tömegközlekedés hátránya, hogy nem ér el mindenhol a házakig 

 Főleg az agglomerációban és a külvárosi részekben 

 Az első megállóig el kell jutni, gyalog vagy autóval 

 Ugyanakkor az agglomerációból ingázók nagy része egyedül ül az autójában 

 Megoldás: ride sharing (car pooling) 

 Többen egy autóban, kevesebb autó, kisebb környezetszennyezés, olcsóbb utazás 

 Legegyszerűbb ride sharing rendszer - autóstop 

 Rengeteg megolás, de nehéz megszervezni az utasok „találkozását”, kérdéses a 

megbízhatóság, flexibilitás  
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 Csak akkor használható, ha legalább 2 ember az autóban 

 Sokszor csak a csúcsidőre korlátozott a használata  

 Buszok, elektromos autók, motorok is használhatják 

 Arra ösztönöz mindenkit, hogy ne egyedül utazzon 

 Első HOV 3+ az USA-ban Washington és körgyűrűje között (1973) 

 HOV sávok ellenőrzése kamerákkal 

 Sokan felfújható babákat, kartonfigurákat, tesznek az anyósülésre 

 Hátrány – sokszor kihasználatlan sávok 

 Adaptív megoldás - csak akkor működne HOV sávként, ha 

közeledik egy telekocsi  

 Az okos autók tudják magukról, hány utast szállítanak, és tudnak     

kommunikálni a többi autóval a környezetükben 

Telekocsisávok (High Occupency Vehicles, HOV) 
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 Mobil applikáció utasok és (civil) sofőrök összekötésére 

 2009-ben indult San Franciscoban, ma 65+ ország 600+ városában működik 

 Az Uber számokban 

 19 000 alkalmazott világszerte 

 3,9 millió Uber sofőr 

 14 millió utazás naponta 

 100 milliárd USD piaci érték 

 14 milliárd USD bevétel 2019-ben  

 8,5 milliárd USD veszteség 2019-ben 

Uber 
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 Nem egy peer-to-peer ride sharing 

szolgáltatás, hanem egy olcsó taxi 

 Az Uber sofőrből „soha” nem lesz utas, mindig 

„szerver”, sose „kliens” 

 Nem azért viszlek el, mert épp arra járok, hanem 

mert fizetsz érte 

 Surge pricing – adaptív árképzés, kereslet-kínálat 

alapján 

 Ma már ride hailing-nek hívják … de nem az 

 Egy Uber autót nem lehet „leinteni” 

Az Uber mítosz 
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Az „olcsó taxi” rossz a városnak 

 Sokan tömegközlekedés helyett használják 

 Növeli az autók számát az utakon 

 Növeli a környezetszennyezést 

 A km-ek ~30%-át utas nélkül teszik meg az Uber járművek 
 

Az Uber mint „dumb city” alkalmazás  
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 Egy valódi P2P ride sharing alkalmazás 

 Nem azért viszlek el, mert fizetsz, hanem mert én is 

arra megyek 

 Nem növeli az autók számát az utakon 

 Nem lehet pénzszerzésre használni 

 Maximum két utazás naponta 

 

 2018-ban indult, de még nem működik mindenhol 

 USA, Kanada, Brazilia, Izrael 

Waze Carpool 
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 Egyre több ember, egyre több autó 

 Sok város a magán autók tiltásában gondolkodik 

Magánautók jövője 
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 A személyautók az idő 94%-ban üresen állnak,  

     és parkolóhelyet foglalnak 

 Közös autóhasználat, időben eltolva 

 Mint az autóbérlés, csak jóval rövidebb időre (órák, percek) 

 Középtávon nő a kihasználtság, bár nem egyenletes napközben 

 Általában reggel és délután kell az autó, munkába járáshoz 

 Minden megvan ma ahhoz, hogy egyszerűen működjön a szolgáltatás 

 Autófoglalás interneten, mobiltelefonon, azonnal 

 Autónyitás mobiltelefonnal, NFC-vel vagy másképp 

 Bérlés rövid időszakokra (pl. egy órára) 

 Ha tovább csökkennek az árak, nem lesz  

      értelme a saját autónak  

94% 

Car sharing 
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 Kié az autó? 
 Centralizált megoldás – egy kölcsönző cég autói              

(GreenGo, Mol Limo, Share Now, ZipCar, Autolib, Car2Go) 

 P2P car sharing – az emberek a saját autójukat osztják meg 

(Buzzcar, drivy, OuiCar, Koolicar) 

 Honnan-hova? 
 One-way sharing – Car2Go, GreenGo (EV) 

 Round-trip sharing – vissza kell vinni az eredeti helyre (P2P-nél 

megszokott modell)  

Car sharing 
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BeeRides 

▪ Magyar start-up (2015-2019) 

▫ P2P car sharing 

▪ A reptéri parkolókban hagyott autókat 

osztották meg 

▫ Ingyenes parkolás 

▫ Ingyenes takarítás 

▫ Részesedés a bérleti díjból 

▪ Ferihegyen, és több német reptéren 
 

▪ Megosztanád a saját autódat? 14 
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 A hálózatba (Internetre) kötött autó 
 „Infotainment” szolgáltatások, az autó szenzor adatainak feltöltése a felhőbe 

 Rengeteg szenzor a mai autókban 

 Eredetileg az autó csak a vezetőjével „kommunikál” 
 EcoDriving – hogyan vezessek hogy benzint spóroljak 

 A szenzorok adatai másoknak is érdekesek lehetnek 
 Biztosító értesítése  

 milyen a vezetési stílusa az 

       ügyfélnek, mennyire vezet 

       balesetveszélyesen 

 Márkaszerviz értesítése 
 Mikor kopnak el a fékbetétek,  

       mennyire erőltetjük a motort  

 Rendőrség értesítése 
 Gyorshajtás, piros lámpa                                                                                   

megsértése esetén 

Connected Car 
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Connected Car 
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 Vehicle-to-Vehicle (V2V) 

 Az autók közvetlenül egymással kommunikálnak 

 Vehicle-to-Infrastructure (V2I) 

 A járművek és a kiépített infrastruktúra közötti 

kommunikáció 

 OBU (On Board Unit) a járművekben 

 RSU (Road Side Unit) - az úttestben vagy útmentén 

levő szenzorok, adattárolók, átjárók 

 Okos, adaptív közlekedési táblák 

 Okos, adaptív közlekedési lámpák  

 

V2x kommunikáció 
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V2V kommunikációs architektúrák 

DSRC, IEEE 802.11p 

4G/5G C-V2x 
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  Nagy relatív sebességek a felek között 

 Extrém kis késleltetés bizonyos alkalmazásoknál (< 50 ms) 

 Robusztus nagy autósűrűségre és ismételt üzenetküldésekre 

 A V2x üzenetek általában a közelben levő többi autó számára fontosak      

Kooperatív ITS rendszerek követelményei 
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 Gyakorlatilag a mai technológia már lehetővé teszi 

     a sofőr nélküli vezetést (bizonyos helyzetekben) 

 Szenzorok, kamerák, digitális térkép 

 Egyre több gyártó, egyre több helyen engedélyezve 

 Google, Tesla, BMW, stb. 

 Zalaegerszegi épülő tesztpálya 

 Probléma a jogi háttér: ki a felelős ha baleset történik? 

 Előnyök:  

 Jóval kevesebb baleset, nagyobb hatékonyság várható 

 Kényelem, új felhasználói csoportok (idősek, gyerekek, fogyatékkal élők)  

 

 

Önvezető autók 
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Köszönöm a figyelmet! 

Vida Rolland 
vida@tmit.bme.hu 
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