
Projektadatok:

CroCodILe 2.0_HU
2015-HU-tM-0358-W

KedvezmØnyezett: InnovÆciós Øs•
Technológiai MinisztØrium 
Megvalósító szerv: Magyar Közœt•
Nonprofit Zrt. Øs Budapest Közœt Zrt.
Tervezett összes elszÆmolható költsØg•
nettó 1 859 999 801 Ft
Európai HÆlózatfejlesztØsi Eszköz•
rØvØn  finanszírozott tÆmogatÆs
nettó 1 581 000 000 Ft
Hazai költsØgvetØsi tÆmogatÆs•
összege: 781 200 000 Ft
MegvalósítÆs: 2016�2019•

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

KedvezmØnyezett: InnovÆciós Øs•
Technológiai MinisztØrium 
Megvalósító szerv: Magyar Közœt•
Nonprofit Zrt.
Tervezett összes elszÆmolható•
költsØg nettó 620 180 000 Ft
Európai HÆlózatfejlesztØsi Eszköz•
rØvØn  finanszírozott tÆmogatÆs
nettó 527 153 000 Ft
Hazai költsØgvetØsi tÆmogatÆs•
összege: 260 475 600 Ft
MegvalósítÆs: 2017�2021•

CroCodILe 3
2016-HU-tMC-0300-W

KedvezmØnyezett: InnovÆciós Øs•
Technológiai MinisztØrium
Megvalósító szervek: Magyar Közœt•
Nonprofit Zrt. Øs Budapest Közœt Zrt.
Tervezett összes elszÆmolható•
költsØg nettó 651 189 000 Ft
Európai HÆlózatfejlesztØsi Eszköz•
rØvØn finanszírozott tÆmogatÆs
nettó 553 510 650 Ft
Hazai költsØgvetØsi tÆmogatÆs•
összege: 273 499 380 Ft
MegvalósítÆs: 2017�2021•

FraMe NeXt
MoVe/C3/SUB/2016-
405/CeF/PSa/SI2.759934

KedvezmØnyezett: Magyar Közœt Nonprofit Zrt.•
Megvalósító szervek: Magyar Közœt•
Nonprofit Zrt.
Tervezett összes elszÆmolható költsØg•
nettó 90.000 Euró
Eszköz rØvØn finanszírozott tÆmogatÆs•
nettó 72.000 Euró
Hazai költsØgvetØsi tÆmogatÆs összege•
0 Ft Magyar Közœt Nonprofit Zrt. sajÆt
forrÆs nettó 18.000 Euró (20% önrØsz)
MegvalósulÆs 2017�2021 •

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

KedvezmØnyezett: Magyar Közœt Nonprofit Zrt.•
Megvalósító szervek: Magyar Közœt•
Nonprofit Zrt.
Tervezett összes elszÆmolható költsØg•
nettó 147.625 Euró
Eszköz rØvØn finanszírozott tÆmogatÆs•
nettó 118.100 Euró
Hazai költsØgvetØsi tÆmogatÆs összege•
0 Ft Magyar Közœt Nonprofit Zrt. sajÆt
forrÆs nettó 29.525 Euró
MegvalósulÆs 2018-2021•



A modern œtüzemeltetØs elkØpzelhetetlen azINteLLIGeNS közLekedéSI reNd-
Szerek (röviden ITS) alkalmazÆsa nØlkül. A hazai œthÆlózat mentØn is szÆmtalan

kamera, szenzor Øs jelz�berendezØs m�ködik, hogy megkönnyítse a közœtkezel�

munkÆjÆt, illetve ØrtØkes informÆciót szolgÆltasson minden œthasznÆló szÆmÆra.

Ezek a rendszerek az elmœlt egy Øvtizedben a telekommunikÆció Øs az infor-

matika dinamikus fejl�dØsØt követve vÆltoztak, œj tÆvlatokat nyitva mind az uta-

zók, mind az üzemeltet�k el�tt. ACoNNeCt, az eaSyWay, a közoP, valamint
CroCodILe Projektek nagy lendületet adtak a hazai ITS fejlesztØseknek, amelyek

rØszekØnt a mennyisØgi Øs min�sØgi javulÆs mellett lehet�sØg nyílt œj, illetve

nem egyszer innovatív technológiai megoldÆsok meghonosítÆsÆra, hazai pilot

helyszínek megvalósítÆsÆra.

A Magyar Közœt Nonprofit Zrt. mindig is elhivatott volt az ITS rendszerek meg-

valósítÆsa, kiØpítØse terØn, ezØrt hatalmas öröm, Øs egyben komoly kihívÆs, hogy

az orszÆgos közœthÆlózaton elvØgzett fejlesztØsekre tudtuk felhasznÆlni a pro-

jektekben rendelkezØsre bocsÆtott forrÆsokat. Az összegb�l jutott pØldÆul az œt-

menti eszközÆllomÆny b�vítØsØre, cserØjØre. A gyorsforgalmi œthÆlózaton lØv�

MeteoroLóGIaI áLLoMáSok szÆma mÆra elØrte a 160 darabot, a nyíltvonaliFor-
GaLoMSzáMLáLó áLLoMáSok szÆma a 164-et, aForGaLoMFIGyeLő kaMeraHá-
Lózat 400-ra b�vült, valamint aVáLtoztatHató jeLzéSkéPű táBLák(tovÆbbiakban

VJT-k)szÆma is jelent�sen, 291-ig növekedett.

Az eszközpark kvantitatív Øs kvalitatív er�sítØsØn tœl lehet�sØg adódott a szol-

gÆltatÆsaink fejlesztØsØre. Ide tartozik pØldÆul az M1-es autópÆlyateHerGéP-
járMű ParkoLáSIráNyítáSI reNdSzere. A rendszer m�ködØse sorÆn kØpfel-
ismer� kamera vizsgÆlja a parkolóhelyeket. Majd ha œgy ØrzØkeli, hogy foglalÆs

törtØnt, akkor csökkenti az autópÆlyÆn lØv� tØrkØpes informÆciós tÆblÆkon sze-

repl� �szabad parkolóhelyek� szÆmÆt. A rendszer cØlja a forgalombiztonsÆg mel-

lett, hogy minØl egyenletesebb legyen az autópÆlya pihen�helyek rendelkezØsre

Ælló kapacitÆsÆnak kihasznÆlÆsa.

A fizikai eszközpark b�vítØse mellett Ørdemes megemlíteni, hogy az utazÆsi in-

formÆciós szolgÆltatÆsok terØn is fejlesztØsek mentek vØgbe. Megœjult az útIN-
ForM HoNLaPja, valamint egy MoBIL aLkaLMazáS fejlesztØse is elkezd�dött,

amely a mai modern igØnyeket is igyekszik kielØgíteni. SegítsØgükkel naprakØsz

forgalmi informÆciókhoz juthatunk.

A lÆtvÆnyos munkÆk mellett szÆmos informatikai fejlesztØs ment vØgbe. Segít-

sØgükkel biztosítani lehet a küls� partnerekkel törtØn� hatØkony adatcserØt,

illetve egyszer�síteni lehet a bels� kommunikÆciós folyamatokat, egyes alap-

rendszerek közötti hiÆnyzó kapcsolatok megvalósítÆsÆval. Az informatikai fej-

lesztØsek egyik f� cØlja a rendszerintegrÆció volt. Ennek eredmØnyekØppen jött

lØtre aForGaLoMIráNyító reNdSzer (röviden FIR), amely a központi forga-

lomszabÆlyozÆsban, illetve forgalmi informÆciók menedzselØsØben vÆllal óriÆsi

szerepet. A FIR az integrÆció sorÆn magÆba olvasztotta a forgalomfigyel� ka-

merÆkat kezel� alrendszert, a meteorológiai alrendszert, a forgalomszÆmlÆló al-

rendszert, az SOS oszlopokról Ørkez� hívÆsok fogadÆsÆt, illetve a VJT-k kezelØsØt

is.

A rendszerintegrÆciós törekvØsek ØrintettØk a jelz�lÆmpa üzemeltetØst is. LØtre-

jött ajeLzőLáMPa táVFeLüGyeLetI reNdSzer (röviden JTR), amely a korÆbbi

szØttagolt, diverzifikÆlt tÆvfelügyeleti alkalmazÆsokat vonta össze. SegítsØgØvel

hatØkony operatív irÆnyítÆs, illetve tervezØs valósulhat meg.

A hagyomÆnyos rendszerek mellett � csatlakozva az Európai Unióban Ølen jÆró

orszÆgokhoz � nÆlunk is kiØpült a jÆrm� Øs az infrastruktœra közötti közvetlen

kommunikÆciót lehet�vØ tØv� œn. kooPeratíV INteLLIGeNS közLekedéSI reNdSzer
(röviden C-ITS) egy 136 km hosszœ pilot szakaszon, az M1-es autópÆlyÆn. Ennek

a rendszernek az el�nyeit egyel�re mØg csak kevesen Ørzik, de az elkövetke-

zend� Øvekben vÆrhatóan mind több jÆrm�ben m�ködik majd a kommunikÆcióra

Intelligens 
közlekedési 
rendszerek

alkalmas beltØri egysØg, ami közØp- Øs hosszœtÆvon œj informÆcióadÆsi Øs sza-

bÆlyozÆsi lehet�sØgeket teremt meg. A különböz� tagorszÆgi rendszerek közötti

harmonizÆció ØrdekØben tÆrsasÆgunk tagja az Unió C-roadS PLatForMjáNak,
amely elkötelezett fóruma a C-ITS rendszerek megvalósítÆsÆnak.

Az œj technológia nyœjtotta egyØrtelm� el�nyök miatt a Magyar Közœt Nonprofit

Zrt.a tapasztalatcsere mellett, a szabÆlyozÆsok kidolgozÆsÆban is szeretne csat-

lakozni az ØlenjÆró orszÆgokhoz, Øs rØszt venni a rendszerek egysØgesítØsben,

közös sztenderdek kidolgozÆsÆban. Az együttm�ködØsek elmØlyítØse Øs az info-

kommunikÆciós technológiÆk tesztelØse mellett a hazai fejlesztØseknØl kiemelten

foglalkozik a terepi eszközök fejlesztØsØvel, illetve a hÆlózati lefedettsØg növe-

lØsØvel. A jöv�beli fejlesztØsek között szerepel a C-ITS rendszer kib�vítØse az

M1�M19-es, az M7�M70-es, Øs az M0-s gyorsforgalmi utakon, valamint a vÆrosi

alkalmazÆsok megvalósítÆsa pl. Gy�rött, illetve Zalaegerszegen.

A CROCODILE 2 projekt keretØn belül megfelelve a 2010/40/EU ITS irÆnyelvek-

nek elkezd�dött a magyar NeMzetI HozzáFéréSI PoNt (NHP) FejLeSztéSe,
amelynek megvalósítÆsa 2018. vØgØre megtörtØnik. A magyar NHP alapjaiban

a nØmet típusœ �adatpiac� rendszerhez fog hasonlítani bizonyos többletfunkciókkal.

Az NHPalapvet� küldetØse, hogy aktuÆlis, hiteles, statikus vagy valós idej�

informÆciókkal lÆssa el az azokat felhasznÆló szervezeteket, illetve magÆnsze-

mØlyeket.

Nem szabad megfeledkeznünk azokról az eredmØnyekr�l sem, amelyek nem

mØrhet�k rendszerekben vagy berendezØsekben. A Magyar Közœt Nonprofit Zrt.

uniós szomszØdjaival kötött eGyüttMűködéSI MeGáLLaPodáSokat. Mind a For-
GaLMI MeNedzSMeNt, mind adateX aLaPú adatCSere területØn törtØntek

egyeztetØsek hazai Øs külföldi partnereinkkel, remØlhet�leg ezek az egyeztetØsek

hamarosan meghozzÆk a gyümölcsüket Øs magasabb szintre lØphet az együtt-

m�ködØs, aminek vØgs� soron az utazók is a haszonØlvez�i lesznek.

TovÆbbi informÆcióØrt keresse a Magyar Közœt Nonprofit Zrt. 

Forgalomtechnikai Øs kezel�i osztÆlyÆt. 

E-mail: cef@kozut.hu I
t
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Magyar Közút Nonprofit Zrt.


