Projektadatok:
CroCodILe 2.0_HU
2015-HU-tM-0358-W
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KedvezmØnyezett: InnovÆci s Øs
Technol giai MinisztØrium
Megval s t szerv: Magyar K zœt
Nonprofit Zrt. Øs Budapest K zœt Zrt.
Tervezett sszes elszÆmolhat k ltsØg
nett 1 859 999 801 Ft
Eur pai HÆl zatfejlesztØsi Eszk z
rØvØn finansz rozott tÆmogatÆs
nett 1 581 000 000 Ft
Hazai k ltsØgvetØsi tÆmogatÆs
sszege: 781 200 000 Ft
Megval s tÆs: 2016 2019

C-roadS Hungary
2016-HU-tMC-0216-M
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•
•

KedvezmØnyezett: InnovÆci s Øs
Technol giai MinisztØrium
Megval s t szerv: Magyar K zœt
Nonprofit Zrt.
Tervezett sszes elszÆmolhat
k ltsØg nett 620 180 000 Ft
Eur pai HÆl zatfejlesztØsi Eszk z
rØvØn finansz rozott tÆmogatÆs
nett 527 153 000 Ft
Hazai k ltsØgvetØsi tÆmogatÆs
sszege: 260 475 600 Ft
Megval s tÆs: 2017 2021

CroCodILe 3
2016-HU-tMC-0300-W
•
•
•
•
•
•

KedvezmØnyezett: InnovÆci s Øs
Technol giai MinisztØrium
Megval s t szervek: Magyar K zœt
Nonprofit Zrt. Øs Budapest K zœt Zrt.
Tervezett sszes elszÆmolhat
k ltsØg nett 651 189 000 Ft
Eur pai HÆl zatfejlesztØsi Eszk z
rØvØn finansz rozott tÆmogatÆs
nett 553 510 650 Ft
Hazai k ltsØgvetØsi tÆmogatÆs
sszege: 273 499 380 Ft
Megval s tÆs: 2017 2021

FraMe NeXt
MoVe/C3/SUB/2016405/CeF/PSa/SI2.759934
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•

KedvezmØnyezett: Magyar K zœt Nonprofit
Megval s t szervek: Magyar K zœt
Nonprofit Zrt.
Tervezett sszes elszÆmolhat k ltsØg
nett 90.000 Eur
Eszk z rØvØn finansz rozott tÆmogatÆs
nett 72.000 Eur
Hazai k ltsØgvetØsi tÆmogatÆs sszege
0 Ft Magyar K zœt Nonprofit Zrt. sajÆt
forrÆs nett 18.000 Eur (20% nrØsz)
Megval sulÆs 2017 2021

tN-ItS Go
MoVe/B4/SUB/2017-63/CeF/PSa/SI2.770546
•
•
•
•
•
•

KedvezmØnyezett: Magyar K zœt Nonprofit
Megval s t szervek: Magyar K zœt
Nonprofit Zrt.
Tervezett sszes elszÆmolhat k ltsØg
nett 147.625 Eur
Eszk z rØvØn finansz rozott tÆmogatÆs
nett 118.100 Eur
Hazai k ltsØgvetØsi tÆmogatÆs sszege
0 Ft Magyar K zœt Nonprofit Zrt. sajÆt
forrÆs nett 29.525 Eur
Megval sulÆs 2018-2021
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INteLLIGeNS
az közLekedéSI reNdbÆlyozÆsi lehet sØgeket teremt meg. A k l nb z tagorszÆgi rendszerek k z tti
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Ezek a rendszerek az elmœlt egy Øvtizedben
a telekommunikÆci Øs az- infor
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is szeretne csat
z k, mind az zemeltet k el
CoNNeCt,
tt. A az eaSyWay, a közoP, valamint
lakozni az ØlenjÆr orszÆgokhoz, Øs rØszt venni a rendszerek egysØges tØsben,
CroCodILe Projektek nagy lend letet
adtak a hazai ITS fejlesztØseknek, amelyek
k z s sztenderdek kidolgozÆsÆban. Az egy ttm k dØsek elmØly
- tØse Øs az info
rØszekØnt a mennyisØgi Øs min sØgi javulÆs mellett lehet sØg ny lt œj, illetve
nem egyszer innovat v technol giai megoldÆsok meghonos tÆsÆra, hazai pilot kommunikÆci s technol giÆk tesztelØse mellett a hazai fejlesztØseknØl kiemelten
foglalkozik a terepi eszk z k fejlesztØsØvel, illetve a hÆl
- zati lefedettsØg n ve
helysz nek megval s tÆsÆra.
lØsØvel. A j v beli fejlesztØsek k z tt szerepel a C-ITS rendszer kib v tØse az
M1 M19-es, az M7 M70-es, Øs az M0-s gyorsforgalmi utakon, valamint a vÆrosi
A Magyar K zœt Nonprofit Zrt. mindig is elhivatott volt az- ITS rendszerek meg
alkalmazÆsok megval s tÆsa pl. Gy r tt, illetve Zalaegerszegen.
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A œt
CROCODILE 2 projekt keretØn bel l megfelelve a 2010/40/EU
- ITS irÆnyelvek
jektekben rendelkezØsre bocsÆtott forrÆsokat. Az sszegb l- jutott pØldÆul az
nek elkezd d tt a magyar
NeMzetI HozzáFéréSI PoNt (NHP) FejLeSztéSe,
menti eszk zÆllomÆny b v tØsØre, cserØjØre.
A gyorsforgalmi œthÆl zaton lØv
amelynekmegval s tÆsa 2018. vØgØre megt rtØnik. A magyar NHP alapjaiban
MeteoroLóGIaI áLLoMáSok szÆma mÆra elØrte a 160
rabot,
da a ny ltvonali
Fora nØmett pusœ adatpiac rendszerhez fog hasonl tani bizonyos t bbletfunkci kkal.
kaMeraHáGaLoMSzáMLáLó áLLoMáSok szÆma a 164-et,
ForGaLoMFIGyeLő
a
Az NHPalapvet k ldetØse, hogy aktuÆlis, hiteles, statikus vagy val s idej
Lózat 400-ra b v lt, valamint
VáLtoztatHató
a
jeLzéSkéPű táBLák (tovÆbbiak
ban
informÆ
ci kkal lÆssa el az azokat felhasznÆl szervezeteket,
- illetve magÆnsze
VJT-k)
szÆma is jelent sen, 291-ig n vekedett.
mØlyeket.
Az eszk zpark kvantitat v Øs kvalitat v er s tØsØn tœl lehet
sØg ad dott a szol
Nem szabad megfeledkezn nk azokr l az eredmØnyekr l sem, amelyek nem
gÆltatÆsaink fejlesztØsØre. Ide tartozik pØldÆul az
M1-es- aut pÆlya
teHerGéP
mØrhet k rendszerekben vagy berendezØsekben. A Magyar K zœt Nonprofit Zrt.
járMű ParkoLáSIráNyítáSI reNdSzere. A rendszer m k dØse sorÆn kØpfeluni s szomszØdjaival eGyüttMűködéSI
k t tt
MeGáLLaPodáSokat. Mind a
Forismer kamera vizsgÆlja a parkol helyeket. Majd ha œgy ØrzØkeli, hogy foglalÆs
GaLMI MeNedzSMeNt, mind adateX aLaPú adatCSere ter letØn t rtØntek
t rtØnt, akkor cs kkenti az aut pÆlyÆn lØv tØrkØpes informÆci
s tÆblÆkon sze
egyeztetØsek hazai Øs k lf ldi partnereinkkel, remØlhet leg ezek az egyeztetØsek
repl
szabad parkol helyek szÆmÆt. A rendszer cØlja a forgalombiztonsÆg
mel
hamarosan meghozzÆk a gy m lcs ket Øs magasabb szintre lØphet
az egy tt
lett, hogy minØl egyenletesebb legyen az aut pÆlya pihen helyek rendelkezØsre
m k dØs, aminek vØgs soron az utaz k is a haszonØlvez i lesznek.
Æll kapacitÆsÆnak kihasznÆlÆsa.
A fizikai eszk zpark b v tØse mellett
megeml
Ørdemes
teni, hogy az utazÆsi
in
formÆci szolgÆltatÆsok
s
terØn is fejlesztØsek mentek vØgbe.
útIN- Megœjult az
ForM HoNLaPja, valamint egy
MoBIL aLkaLMazáS fejlesztØse is elkezd
d tt,
amely a mai modern igØnyeket szik
is igyek
kielØg teni. Seg tsØg kkel naprakØsz
forgalmi informÆci khoz juthatunk.
A lÆtvÆnyos munkÆk mellett szÆmos informatikai fejlesztØs -ment vØgbe. Seg t
sØg kkel biztos tani lehet a k ls partnerekkel t rtØn hatØkony adatcserØt,
illetve egyszer s teni lehet a bels kommunikÆci s folyamatokat,
egyes alap
rendszerek k z tti hiÆnyz kapcsolatok megval s tÆsÆval. Az
- informatikai fej
lesztØsek egyik f cØlja a rendszerintegrÆci volt. Ennek eredmØnyekØppen j tt
lØtre FaorGaLoMIráNyító reNdSzer (r viden FIR), amely a k zponti
forga
lomszabÆlyozÆsban, illetve forgalmi informÆci k menedzselØsØben vÆllal riÆsi
szerepet. A FIR az integrÆci sorÆn magÆba olvasztotta a forgalomfigyel
ka
merÆkat kezel alrendszert, a meteorol giai alrendszert, a- forgalomszÆmlÆl al
rendszert, az SOS oszlopokr l Ørkez h vÆsok fogadÆsÆt, illetve a VJT-k kezelØsØt
is.
A rendszerintegrÆci s t rekvØsek ØrintettØk a jelz lÆmpa -zemeltetØst is. LØtre
j tt jaeLzőLáMPa táVFeLüGyeLetI reNdSzer (r viden JTR), amely a korÆbbi
szØttagolt, diverzifikÆlt tÆvfel gyeleti alkalmazÆsokat vonta ssze. Seg tsØgØvel
hatØkony operat v irÆny tÆs, illetve tervezØs val sulhat meg.

TovÆbbi informÆci Ørt keresse a Magyar K zœt Nonprofit Zrt.
Forgalomtechnikai Øs kezel i osztÆlyÆt.
E-mail: @
cef
kozut.hu
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Intelligens
közlekedési
rendszerek

A hagyomÆnyos rendszerek mellett
csatlakozva az Eur pai Uni ban Ølen jÆr
orszÆgokhoz
nÆlunk is kiØp lt a jÆrm Øs az infrastruktœra k z tti k zvetlen
kooPeratíV
kommunikÆci t lehet vØ tØv
œn. INteLLIGeNS közLekedéSI reNdSzer
(r viden C-ITS) egy 136 km hosszœ pilot szakaszon, az M1-es aut pÆlyÆn. Ennek
a rendszernek az el nyeit egyel re mØg csak kevesen Ørzik,- de az elk vetke
zend Øvekben vÆrhat an mind t bb jÆrm ben m k dik majd a kommunikÆci ra

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

