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Előszó
A gyűjtemény, a szótár az EMKE Kft. tevékenysége során előfordult, a feladatai végzéséhez kapcsolódó fogalmak saját értelmezésének,
egyes elgondolásainak összessége.
Az EMKE Kft. fő tevékenysége 1991. évtől a menetrendszerű közösségi közlekedés számára eszközök fejlesztése, tervezése, gyártása,
szervizelése. Az eszközök kezdetben a bevételbeszedés területére készültek. Később az utastájékoztatás járműfedélzeti, megállóhelyi és
pályaudvari feladataival bővültek. Legújabb alkalmazási terület a járműfedélzeti állapotról paraméterek mérése, gyűjtése és kommunikációja.
Az évek során a fel- és megismert piaci igényekre papír és e-jegy rendszert kiszolgáló jegy előállító, jegykezelő és pénztárgépek, automaták
valamint LED alapú különféle rendeltetési célú kültéri, beltéri és járműfedélzeti kijelzők kerültek kifejlesztésre. Az eredeti műszaki
megoldások szabadalmaztatása megtörtént. A legújabb akusztikus információ kijelzők TTS hanggenerálással működnek. Az EMKE
jegykiadási célú legmodernebb gépe a manuális kezelés mellett vonalkóddal, törzsutas kártyával, e-jegy utas médiával, hálózatról kapott
parancsokkal vagy a kezelő általi beszéd felismerésével egyaránt működtethető.
2006. évtől a LED termékek nagykereskedelmével és a vezérelhető fehér vagy színes dekor világítások valamint egyedi, úgynevezett vezérelt
csillagos égboltok előállításával bővült a termék paletta.
Kezdetben a cég a Tisza Volánból kihelyezett szakemberekből állt össze. Szakmailag meghatározó személyiségei, fő tulajdonosai korábban a
menetrendszerinti közlekedés kenyerét ették. Számukra evidencia volt minden, ami a napi gyakorlatában jelentkezett egy Volán vállalatnak.
Termékfejlesztésnél a felhasználási terület igényei automatikusan figyelembe vételre kerülhettek. Az elmúlt két évtized alatt a Volánok
működési körülményei, feltételei, az utazók elvárásai és a lehetőségeket biztosító általános műszaki technikai lehetőségek nagyot változtak.
Az EMKE Kft. szakemberei az elmúlt évek során cserélődtek, a munkavállalói létszám növekedett. A munkákat végző új kollégák már nem a
menetrendszerű közlekedés szakterületéről, gyakorlatából jöttek, azt legjobb esetben utasként ismerik, előfordul: számukra nem egyszerű
feladat pontosan megérteni e szakterület fogalmait, megrendelőinek elvárásait, igényeit. A munka során felmerülő fogalmak tisztázása
céljából magyarázatok adása, fogalmak kifejtése a napi tevékenység része lett. Ezeket a kornak szelleméhez igazodva elektronikusan
„papírra vetve‖ alakult ki egy fogalomtár. Végül már tudatosan összeszedve az „és még ezeket is jó tudni‖ dolgok meghatározását, összeállt
ez a szótár.
Szótár, de valójában 11 témakörben egyáltalán nem betűrendben, hanem valamelyes összetartozás szerint csoportosulva, egymás után
következnek a magyarázatokkal ellátott szavak, kifejezések. Az így előállt mű, szótárként csak elektronikusan kereshető, viszont
folyamatosan olvasható. A magyarázatok gyakran színesek, személyesek vagy jellemzően az EMKE szempontjai szerintiek.
A témakörök végén egy-két gondolatot részletesebben próbálok kifejteni, egészen addig, amíg egyre-másra belesodródok a jövendölésbe.
Szeged 2013. október
Wábits Győző

Közlekedésfejlesztés stratégia
Az Európa Unió célkitűzései és programjai számtalan ponton érintik a közlekedés, az utazás, a személyszállítás tárgykörét, legyen szó a
kapcsolatokról, hálózatokról, felzárkóztatásról vagy vidékfejlesztésről. A programok realizálásához pályázati eljárással igénybe vehető
források biztosítottak. A források országonként, régiónként eltérő mértékben vehetőek igénybe.
CONNECT (Co-ordination and Stimulation of innovative ITS activities in Central and Eastern European Countries): 2004-től 3 évre
tervezett 7. euroregionális project, koordinált forgalmi menedzsment és magas színvonalú utazási információk biztosítása a kiemelt európai
korridorokon.
Résztvevő országok: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, illetve Ausztria, Németország és Olaszország
(nemzetközi szervezetként: ERTICO).
Cél: határon átnyúló forgalom minőségének javítása az ITS alkalmazások harmonizált, összehangolt fejlesztésével.
2006 – 2013-ig időszak egy-két jellemző címszava:
CSG (Community Strategic Guidelines): Közösségi Stratégia Irányelvek 2006.
ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap): a megreformált kohéziós politika megvalósítását szolgálta 2006.-2013.-ig
CESCI (Central European Service for Cross-Border Initiatives): egyesületként működő támogatás nyújtó szervezet a határon átnyúló
együttműködések intézmény- és projektfejlesztési terveihez.
TEN (Trans-European Networks): Transzeurópai Hálózatok.
Részei:
TEN-T: közlekedési folyosók hálózata
TEN-E: energiaszállítási hálózat
eTEN: telekommunikációs hálózat.
ERTICO (European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation): európai telematikai alkalmazások
koordinálását végző szervezet. 1991-ben alakult, a vezető európai iparvállalatok, a közlekedési miniszterek, valamint az Európa Bizottság
kezdeményezésére. Az ERTICO az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) európai megvalósításának hajtóereje, partnerei számára azt a
lehetőséget biztosítja, hogy a jövő európai közlekedésének kialakításában részt vegyenek.
ITS területen tevékenykedő további európai szervezetek:
ECMT (Europaen Conference of Ministers of Transport)
TEM (Trans European Motorway)
EGTC (European Group for Territorian Co-operation): ETCS Európai Területi Társulás a határokon átnyúló, a transznacionális és a
régiók közötti együttműködést segíti elő.
CEF (Connecting Europe Faciliti): Európai Összekapcsolási Eszköz az európai hálózatok összekapcsolódási projektjeinek finanszírozása.
ITB (Integrált Területi Beruházás): EU terminológiában ITI (Integrated Territorial Investment): határ menti, határon átnyúló beruházás
KKK vagy 3K (Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ): az NFM háttér intézménye
Magyarország fejlesztéspolitikájának fő elemei.
ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv): 2007-ben írta alá az Európai Bizottság és a magyar kormány. A stratégiai céljai a
versenyképesség támogatását, a környezeti fenntarthatóság javítását, a társadalmi-gazdasági és a területi kohéziót, esetenként
hátrányos helyzetű térségek felzárkózását, a gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítését szolgálják.
ÚMFT szervezeti keretek
Az ÚMFT végrehajtásában az alábbi intézmények vesznek részt:
NFT - Nemzeti Fejlesztési Tanács (feladata a fejlesztéspolitika felügyelete, értékelése a kormány tanácsadó testületeként)
FpIT - Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (a kormány fejlesztéspolitikáért felelős döntéselőkészítő, javaslattevő, koordináló
szerve)
NFŰ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (az ÚMFT egészének tervezéséért, végrehajtásáért felelős)
ÚMFT Irányító Hatóságai (IH):
Koordinációs Irányító Hatóság (Végrehajtás OP)
Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága (GOP)
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (TÁMOP, TIOP)
Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (KEOP)
Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága (ÁROP, EKOP)
Közlekedési Programok Irányító Hatósága (KözOP)
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (ROP-ok)

KözOP (Közlekedésfejlesztési Operatív Program): része az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek.
OTK (Országos Területfejlesztési Koncepció): a jelenleg érvényes OTK-t az országgyűlés 97/2005. (XII.25.) számú határozatával
fogadta el.
OTrT (Országos Területrendezési Terv): az alap törvényt 2003. XXVI. számon fogadta el az országgyűlés.
Tervezetek a 2014-2020 közötti időszakra
CSF (Common Strategic Framework): magyarul KSK = Közös Stratégiai Keret
Fehér Könyv – COM (2011) 144 számú dokumentum „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy
versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé‖ célkitűzése:
„A közlekedés és az infrastruktúra-használat hatékonyabbá tétele információs rendszerekkel és piaci alapú ösztönzőkkel 2020-ra
Európában ki kell építeni a korszerűsített légiforgalom-irányítási infrastruktúrát (SESAR) és be kell fejezni az Európai Közös Légtér
megvalósítását. Ki kell építeni az ennek megfelelő szárazföldi és vízi forgalomirányítási rendszereket is (ERTMS, ITS, SSN és LRIT,
RIS). Ki kell építeni az európai globális navigációs műholdrendszert (Galileo). 2020-ra ki kell alakítani egy európai multimodális
közlekedési információs, forgalomirányítási és viteldíj-fizetési rendszer keretét.‖
Közlekedésfejlesztési területek:
1. közlekedésbiztonság
2. közlekedésszervezés, ITS alkalmazások
3. TEN-T törzsinfrastruktúra
4. környezetvédelem,
5. klímaváltozáshoz alkalmazkodás, kockázatok kezelése
6. fenntarthatóság
OFTK (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció): A Nemzetgazdasági Minisztérium 2012. december 17-én bocsátotta
társadalmi egyeztetésre. A Koncepció az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy
hosszú távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg és kijelöli a 2014-2020-as fejlesztési időszak nemzeti,
szakpolitikai súlypontjait
NKS (Nemzeti Közlekedési Stratégia) a tervek szerint 2013. októberre elkészül.
Az NKS léptékei:
középtáv (2014-2020);
hosszú táv (2021-2030);
nagytáv (2031-2050).
Tervezett magyarországi fejlesztési operatív programok:
GINOP - Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP: a jelenlegi GOP-ot váltja. ERFA-forrásokból táplálkozik
VEKOP - Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program: KMOP-val lesz közel azonos.
TOP - Terület- és Településfejlesztési OP: a jelenlegi 6 regionális Operatív Programot (DAOP, ÉAOP, ÉMOP, KDOP, DDOP és
NYDOP) váltja.IKOP - Intelligens Közlekedésfejlesztési OP, ERFÁ-s és Kohéziós Alapos forrásokhoz biztosít hozzáférést, a
jelenlegi KÖZOP-ot váltja. Az EU által 2014.-2020. között támogatni tervezett operatív program keretbe illeszkedő magyar
közlekedésfejlesztéssel foglalkozó része.KEHOP - Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP-nek. Igen, nem nehéz rájönni,
hogy a KEOP-ot váltja, azaz ERFA és Kohéziós Alap forrásokat oszt majd.EFOP - Emberi Erőforrás Fejlesztési OP: a
TÁMOP-ot és TIOP-ot felváltó új program, az ERFA és ESZA pénzeket kezeli. KOP - Koordinációs Operatív Program: a
Végrehajtási Operatív Programot váltja, azaz ebből valósul meg az intézményrendszer fejlesztése.Vidékfejlesztés, halászat OP:
EasyWay: az EasyWay projekt célja, hogy koordinálja és felgyorsítsa az európai ITS fejlesztéseket. Célkitűzései 2020-ra:
forgalmi torlódások 25%-al csökkentése
halálos balesetek 25 %-al csökkentése
közúti CO2 kibocsátás 10 %-al csökkentése

Közlekedés
Helyváltoztatás: A tér X pontjában tartózkodó személy eljutása a tér Y pontjában lévő célpontjába. Egyéni közlekedés esetén a teljes útvonal
meghatározása és végig közlekedése az utas személye által meghatározott. Közösségi közlekedés igénybevétele esetén: az utazó személy
választása alapján egyénileg halad az X pontból a számára kedvezőnek ítélt A pontba, ahol az Y pontoz legközelebbi B pontba közlekedő
menetrendszerű közösségi közlekedési járattal közlekedésre nyílik lehetősége. Majd a B pontból egyénileg halad az Y pontban lévő
célpontjába.
Közlekedés: valamely személy (vagy eszköz) mozgása, amelynek célja a tér A pontjából B pontjába való eljutás. Az eljutás utak
nyomvonalán történik.

Útvonal: A-ból B-be eljutás térbeli lefolyása, jellemzője: a kiépített vagy kijelölt útfelület. Az útvonal vezethet magán területen (pl.:
pályaudvar), kizárólagosan használt felületen (pl.: zárt pálya, buszsáv) vagy közforgalmú közúton. Szabad használatú vagy díjtérítéses
útfelület igénybevétellel.
Közlekedési útvonal hálózat: (vagy közlekedési hálózat): azon útvonalak (szárazföldi, vízi, légi) együttese (hálózata) amelyen közlekedés
törtéhet
Országos szárazföldi közforgalmi közlekedési hálózat: amelyen a közösségi közlekedés történhet az egész ország területén. Egységes
országos hálózat közlekedési nemek hálózatainak összességeként létezik. Így önálló nagyvasúti, közúti és városonkénti helyi közlekedési
hálózatok ismertek. A hálózatok önállósága következtében léteznek olyan A és B pontok, amelyek között az eljutás különböző hálózatokon
egyaránt lehetséges.
A hálózatok döntő többségében tiszta közlekedési nemeket reprezentálnak. Nagyvárosi környezetben Magyarországon is előfordul a HÉV
kéreg alatt ér be a városba, a metró, a földalatti vasút a város peremén, a felszínen közlekedik.
Új közlekedési nem összevonási elképzelés a TRAM-TRAIN, amikor is a városi villamosok a nagyvasúti pályán közlekednek két város
között. (A 20.-ik század elején Amerikában alakult ki a városokat összekötő, és a városokon belül is közlekedő villamos).
EOV (Egységes Országos Vetület): a magyarországi földmérési térképek vetületi rendszere, amit 1975-ben vezettek be, összhangban az
egységes országos térképrendszerrel (EOTR-rel). Ferdetengelyű, szögtartó, ún. süllyesztett hengervetület. Alapfelülete a Nemzetközi
Geodéziai Unió által az 1967-ben elfogadott IUGG 67 elnevezésű forgási ellipszoid (nagytengelye 6.378.160 m, lapultsága (1/f):
298,247167427).
WGS84 (World Geodetic System): egy navigációra használható térképészeti és geodéziai szabvány. Magában foglal egy szabványos
koordináta keretet a Föld gömb alakú referencia felületének leírására (ez a nullapont vagy referencia ellipszoid) a nyers magassági adatokat,
és a gravitációs ekvipotenciális felületet (geoid). A földi globális helymeghatározás (GPS) alapja.
Viszonylat: A menetrendszerű közlekedésben az induló és az érkező megállóhely, a köztük lévő útirány és az azon lévő megállóhelyek által
meghatározott útvonal.
Közösségi közlekedés: A tömegközlekedés (vagy közösségi közlekedés, közforgalmú közlekedés, kollektív közlekedés) – az általános
értelmezés szerint – magában foglal minden közlekedési rendszert, amelyben az utasok nem saját járműveikkel közlekednek. A közösségi
közlekedés tipikus formája a menetrendszerű közlekedés. Tágabb értelemben a közösségi közlekedéshez tartozik a szerződéses közlekedés, a
különjárati közlekedés, továbbá az igényvezérelt (rugalmas) közlekedési szolgáltatások. Bizonyos értelemben a személy taxi fuvarozás is ide
tartozik.
A közösségi közlekedés iránt támasztott követelmények a közlekedő utas utazási igényét tükrözik. Így elvárás pl.:
Munkába járáshoz
megfelelő időben induló, pontos járatok
Idegenforgalomban
állandóan, mindenhova közlekedő járatok
Intermodális utazáskor
csatlakozások elérése/bevárása
Városi közlekedés esetén
nagy járatsűrűség
Távolsági (hosszú távú) utazásnál
kényelem, utasellátás
Személyszállítás: díjtérítés ellenében végzett tevékenység (1370/2007/EK rendelet), amelyre jellemző:
a közforgalmú üzem,
a menetrendszerű közlekedés (előre meghatározott indulási és érkezési idők), a menetrend lehet: ciklikus, szerződéses, különjárati
vagy eseti,
közzétett közlekedési útvonalak és megállóhelyek szerinti közlekedés,
meghirdetett tarifák alkalmazása.
A személyszállítás minőségét meghatározza:
a térbeli rendelkezésre állás,
az időbeli rendelkezésre állás,
az utazások közvetlensége,
a gyorsaság,
a megbízhatóság,
az utazási kényelem,
a rendszer kezelhetősége,
az utas informatikai rendszer jellemzői,
a biztonság.
Szolgáltatási alaphálózat: A közúti-és kötöttpályás (HÉV, Metró, MFav, villamos, nagyvasút, stb.) hálózatnak, az összekötő kapcsolatoknak
(megállóhelyi tér, összekötő út – másképpen gyalogosszakaszok) és a megállóknak olyan topológiailag helyesen felépített állománya, mely
alkalmas a viszonylatok vonalvezetésének kellő részletezettséggel történő leírására és a hálózaton történő útvonalkeresésre. Utas információs
célokra történő felhasználás érdekében – a gyalogosforgalom pontos leképezésére – szükséges a teljes közterületi utcahálózat alapul vétele is.
Utas szállítás: személyek üzletszerű fuvarozása, megvalósítva azok közlekedését A-ból B-be. A Volán társaságok leginkább
menetrendszerinti indulási időkkel, menetrendi útvonalon közlekedve előre meghirdetett tarifa alapján szállítanak, de ismert a szerződéses és
a különjárati utas szállítási forma is.

Utazás: általánosan a mozgás során elért helyváltoztatás. A menetrendszerű közlekedési szolgáltatásban ismert az egyirányú utazás (oda út),
a kétirányú utazás (oda-vissza vagy retúr utazás), a ciklikus utazás (rendszeres munkába, iskolába járás). Az utazás többféle szempont alapján
jellemezhető tovább csoportosítható.
Intermodális utazás: láncolt utazás. Amikor egyetlen menetrend szerint közlekedő közlekedési eszköz útvonalán lévő megállók közül egyik
sem tartozik bele az utazni kívánt A indulási és B érkezési pont rágyaloglással megközelíthető távolságába, ezért két vagy több eszköz
igénybevételével úgynevezett átszállásos közlekedésre kényszerül az utazó (átszállás(ok)al tudja megoldani utazását). Az átszállás esetén
történhet közlekedési szolgáltató vagy akár közlekedési nem váltás. Az utazás lényegében több közlekedési eszközön végzett részutazásból,
utazási láncolatból áll össze.
A Volán know-how szerint a közvetlen utazási lehetőségeket önálló mezőben (alapmező), vagy legfeljebb két mezőben megbontva lehet
meghirdetni (III.3.)
Utazási távolság: a közlekedési szolgáltató járművén az A felszálló megállóhely (vagy állomás) és B leszállóhely (vagy állomás) közötti
közlekedés útvonal hossza. (Az utazási távolság a menetrendszerinti járat fel- és leszálló állomása közötti vonalszakaszok menetrendi
adatállományában –a jelenlegi pontossági követelmény szerint- 100 méteres pontossággal meghatározott közbülső megállóhelyek közötti
résztávolságok összessége).
Csatlakozás: egy menetrend szerint közlekedő jármű (autóbusz, vonat, rév) egy megjelölt megállóhelyre - összehangolt menetrend alapján a másik, ugyancsak menetrend szerint közlekedő jármű indulása előtt úgy érkezik, hogy az utasok az egyikről a másikra átszállhatnak és
azonos vagy eltérő irányban tovább utazhatnak. Az átszállás helyét nevezzük csatlakozási helynek, illetőleg csatlakozási állomásnak.
Közvetlen a csatlakozás: a csatlakozást adó jármű beérkezése után a csatlakozást vevő jármű azonnal, vagy 30 percen belül indul.
Nem közvetlen a csatlakozás: az egyik jármű érkezése és a másik jármű indulása között menetrend szerint 30 percnél több idő eltelik.
Menetrendszerinti közlekedés: a közösségi közlekedés jellemző végrehajtása, meghirdetett útvonalon, meghirdetett indulási és érkezési
időkkel, közzétett tarifák alapján végzett üzleti alapú utas szállítási tevékenység.
Helyi közlekedés: helyi (városi és elővárosi) terület közösségi közlekedése. Eszközei: a városi autóbusz, a trolibusz, a villamos, a földalatti
vasút (metró), a fogaskerekű vasút, a vasút (helyiérdekű vasút), a rév, a komp, a hajó és más eszközök (kötélpálya, sikló felvonó).
Igényvezérelt közlekedés: a menetrendszerinti közlekedés szervezésének olyan módja, amikor a ritka utasforgalmú időszakban egy-egy
menetrendszerinti járat indítása csak akkor következik be, ha előtte adott idővel (pl.: egy óra) van utazásra (pl.: telefonon) jelentkező utas.
Egy-két utas jelentkezése esetén a felszálló állomás(ok) és a cél állomás(ok) ismeretében a járat csak a járati útvonal egy részén vagy attól
eltérő optimalizált útvonalon közlekedik az utas(ok) által nem igényelt, felesleges kilométer teljesítmény felhasználás elkerülésére.
Iránytaxi: a menetrendszerinti közlekedés üzemszünete alatt (pl.: éjszaka) valamely menetrendszerinti járati útvonalon közlekedő
személygépkocsi vagy mikrobusz, amely emelt tarifával végez fuvarozást. Ez a tarifa alacsonyabb a taxi viteldíjnál. Előfordul, hogy a
bérletjegy csak kiegészítő menetjeggyel vagy egyáltalán nem elfogadott az iránytaxi fuvarozásban.
Helyközi közlekedés: helyközi (más szóval: településközi; amely lehet egymás melletti települések, vagy egymástól távollévő –
településeken átvezető- úgy nevezett távolsági és nemzetközi) közösségi közlekedés. Eszközei: a közúti közlekedés (autóbusz), a vasúti
közlekedés, a légi közlekedés és a vízi közlekedés.
Helyközi közlekedésbe ágyazott helyi közlekedés: amikor a helyközi közlekedési útvonal városi területen vezet át és a városi terület
útvonal szakaszán belül eső A pontból B pontba utazásra helyi viteldíj alkalmazott. Ha A vagy B kívül esik a városi terület útvonal
szakaszán, akkor a helyközi tarifa használt. Kivétel a közlekedési szövetségi közlekedés esete.
Közlekedési szövetség: a szövetség területén egységes tarifa rendszer, egységes jegyrendszer használt. A közlekedési szövetség helyközi
közlekedési szolgáltatást nyújtó tagja a szövetség területéről induló és oda érkező útvonalain szállított utasok közlekedési szövetségi jegyét
(vagy csak a bérletjegyét) mint a viteldíj közlekedési szövetségi szakaszának díját elfogadja.
BKSZ ( Budapesti Közlekedési Szövetség): a BKV, a Volánbusz és a MÁV együttműködve kombinált tarifaközösséget hozott létre 2005.ben. Ennek eredménye a korábbi BKV bérletet 2009 januárjától felváltó Budapest bérlet. Így az utasok mindhárom cég járműveit igénybe
vehetik egyetlen bérlettel.
Tarifa közösség: egységes (azonos) tarifák használata a közösség területén. Az utas ösztönzése a legrövidebb szolgáltatás (és nem a
legolcsóbb) igénybevételére.
Kalauz nélküli közlekedés: amikor a jármű személyzete kizárólag annak vezetőjéből áll. A helyi közlekedésben ekkor utas önkiszolgálású
jegykezelés történik. A helyközi és távolsági közlekedésben a gépkocsi vezetője ellenőrzi a bérleteket, kezeli az előreváltott jegyeket és árusít
menetjegyet.
Kézipoggyász: az az egy személy által is könnyen hordozható, legfeljebb 10 kg tömegű, és egyik irányban sem terjedelmes poggyász,
amelyet az utas az autóbusz utasterébe magával visz és a csomagszállítás köréből nincs kizárva. Személyenként 1 db kézipoggyász
szállítható.
Útipoggyász: azok a csomagok, amelyek a csomagszállítás köréből nincsenek kizárva, és kizárólag az autóbusz csomagterében szállíthatók.
Az útipoggyász szállítása díjfizetés ellenében történik.
Feltételes poggyász: olyan útipoggyász (pl. kerékpár, nagyméretű hangszer, túlméretes poggyász, többletpoggyász), mely szállításának

szándékáról az ügyfélnek a menetjegy megvásárlásakor, a vásárlás helyszínén bejelentést kell tenni, amelyre a szolgáltató közli tudja-e
vállalni a szállítást.
Jegy: A jegy az utas szempontjából az utazás során a jogosult szolgáltatás igénybevételének bizonyítéka. Jogi értelemben: egy szolgáltatás
igénybevételről szóló szerződés. Az utas baleset biztosítottság dokumentuma. A viteldíj beszedés bizonylata. A díjfizetés nélküli utazási
jogosultság okmánya (pl.: 65 éven felüli személy utazása) utazás regisztráció szempontjából jegynek tekintett.
A jegy általában egy utazásra szól.
A menetjegy egy közlekedési vonal, egy járatán történő végigutazásra jogosít fel.
A járat hosszánál kisebb utazási távolságra érvényes jegyet a volán gyakorlatban viszonylati érvényességű jegynek nevezik. A helyi
közlekedésben szakasz érvényességű jegy a neve.
A több vonalon történő utazással célba juttató utazási jegy neve intermodális utazási jegy. Helyi közlekedésben átszállójegy az
elnevezése.
A több utazásra érvényes jegy elnevezése: bérlet (bérletjegy).
Értékszelvény (jegy): Egy közlekedési szolgáltató vagy egy közlekedési hálózat által alkalmazott egyszeri, vagy többszöri utazásra jogosító
utazási szerződések (menetjegyek és bérletek) papír alapú forma nyomtatványa kitöltetlen állapotban. Értékszelvényként nyilvántartott
nyomtatvány a jegy mindaddig, amíg díjfizetés ellenében az utas részére átadásra nem kerül. Az értékszelvények egyedi azonosítóval
rendelkeznek. Tipikus azonosító szám szerkezet: a sorozatszám és a szelvényszám együtteséből kialakuló egyedi szám.
Biankó értékszelvény: Kiegészítésre szoruló adattartalommal legyártott értékszelvény. A biankó formának igényét a minél nagyobb tételű
nyomtatványgyártás ösztönzi. Jellemzően az érvényesség megjelölés (úgy területi, mint időtartambeli) hiányzik az értékszelvényről azt
értékesítéskor nyomják (vagy írják) rá az értékszelvényre. Az ár utólagos ráírása (rányomása) esetén a készletek az árváltozást túlélik
(szükségtelen a készletselejtezés, új árú készletfeltöltés)
Értékszelvény (jegy) fajtája: Értékszelvények jellegük szerinti csoportosításai: menetjegyek, elővételi menetjegyek, bérletjegyek,
igazolványok. Papír alapú rendszerben az értékszelvény származhat teljes adattartalommal előre nyomtatot (nyomdai) előállításból vagy
részben előre nyomtatott (biankó) az értékesítéskor aktuális adatokkal feltöltésből vagy az értékesítéskor nyomtatással előállításból. E-jegy
rendszerben az értékszelvények nem materializáltak szimbolikusan (virtuálisan) léteznek adathordozón (értékhordozó kártyán) vagy
szerveren tárolva. Az e-jegy díjlerovásról bevételi bizonylat készül. Ez a bizonylat az e-jegy rendszerben érvényes jegyről adatokat
szolgáltat.
Menetjegy: egy utazásra szóló jegy. A menetjegy városi közlekedésben egy vonalon annak kezdetétől legfeljebb a vonal végállomásáig
érvényes jegy. Helyközi, közúti közlekedésben valamely vonal egy felszálló állomásától ugyanazon vonal egy leszálló állomásáig érvényes
jegy (viszonylati jegy). Vasúti (MÁV-GYESEV) közlekedés estében a jegy a felszálló állomástól a leszálló állomásig érvényes de, ezen
állomások lehetnek különböző vonalakon is (intermodális utazás). Jellemzője még a vasúti jegynek az utazás megszakítás.
Utazás megszakítás: amikor az utas az utazását úti céljának elérése előtt saját elhatározásából megszakítja. A megszakítási állomáson egy
későbbi időpontban felszállva folytatja az utazását. Az utazás kezdetéhez mérten egy terminuson belül kell, az utazását be kell fejezni.
Előfordul: a megszakítási állomáson igazoltatni kell a megszakítás tényét a jegyen.
Retúrjegy: A és B pont közötti oda-visszautazásra érvényes jegy. Jellemzője a célállomásra érkezés és a visszautazás közötti jelentősebb idő,
egészen hónapos időtartamig.
City Pass: városi közlekedési jegy, időtartam érvényességű bérletjegy turisták számára, menetrendszerű városi közlekedési eszközök
igénybevétele céljából. A jegy egyéb szolgáltatások igénybevételét is biztosíthatja (pl.: városi tulajdonú múzeumok, kiállítások, állat és
növénykertek látogatását). Jellemzően nagyvárosok 3-5-7 napos látogatói részére.
Hop on hop off: tipikusan nagyvárosi városnéző autóbuszok üzemmódja, amely kombinálja a menetrendszerű közlekedést, az
idegenforgalmi városnéző körjárattal. Az utas a városnéző különjáratokra jellemző idegen nyelvű információkat hallgathat menetközben. A
városnézés során megállókat érint a jármű, ahol le lehet szállni, majd egy későbbi járatra felszállva folytatni az utazást, a körutat befejezni. A
járművek a kiszámíthatóság érdekében menetrend alapján közlekednek. (Budapesten városnéző hajó is közlekedik hop in hop off
rendszerben)
Bérlet: bérletjegy. Ciklikus (hivatásforgalmi) utazásnál (munkába, iskolába járás) az utas kényelmét és a bevételbeszedés egyszerűsítését
szolgálja. Fő típusa az időtartam érvényességű (korlátlan utazási számú) és az utazási számra váltható változatok. Magyarországon az
időtartam érvényességű bérletjegy az általánosan használt, de előfordul az utazási szám érvényességű is (pl.: 16 utazásos bérlet). A bérletjegy
főbb fajtái:
Általános bérlet:
teljes árú bérletjegy. Bárki megválthatja. Az időtartam érvényességen belül korlátlan utazási számra érvényes általános bérlet
használatára csak egy személy jogosult. Az általános bérlet lehet:
a) országos,
b) keleti vagy nyugati országrészre szóló,
c) megyei,
d) viszonylati,
e) területi (helyijárati) érvényességű.

Kedvezményes bérlet:
valamely népességcsoport számára rendszeresített viteldíjkedvezményt tartalmazó bérlet (pl.: tanuló, nyugdíjas), használatára csak egy
személy jogosult.
Bérletváltó kártya: az utas jeggyel történő kiszolgálásának gyorsítására, utas önkiszolgálású jegyváltás egyszerűsítésére alkalmas eszköz.
Egyszerű megjelenési formája egy papír vagy plasztik kártyalap, amelyen elektronikusan olvasható jelöléssel (vonalkód, mágnes csík,
elektronikusan tárolt UID) közlekedési területi vagy viszonylati és jegyféleségi azonosító kódok valamint a számlázási címre utaló kódok
elhelyezettek. A jegykiszolgálást végző kezelőszemélyzetes készülék vagy önkiszolgáló automata működtetését segíti a bérletváltó kártya. A
kódok beolvasásával a jegyváltás kommunikációja leegyszerűsödik és tévedés, tévesztés mentessé válik. A Tisza Volán Zrt. 2004. évtől
használ EMKE rendszerű plasztik bérletváltó kártyát a jegykiadó pénztárgépeihez.
Jegykiadó gép: az utas érvényes jeggyel ellátásának gépi eszköze. (Az EMKE Kft. több féle kialakítású valamint különböző funkciók
ellátására alkalmas kezelőszemélyzetes illetve önkiszolgáló papír és e-jegy kiadó gépet továbbá jegykiadó pénztárgépet fejlesztett ki.)
Kezelőszemélyzetes gép: a jegyárusítást végző személy munkáját egyszerűsíti, pontosítja és gyorsítja. A korszerű jegykiadógép
nemcsak a jegy előállítását segíti, hanem annak a díjának meghatározására is képes. Használható papíralapú és elektronikus
jegyrendszerben egyaránt.
Automata gép: az utas önkiszolgálásával működő jegygép, amely a jegyparaméterek beállítása után beszedi a viteldíjat (készpénz
vagy készpénz helyettesítő használatával), majd kiadja a papíralapú jegyet vagy feltölti az e-jegyet.
Utazási igazolvány: a személyhez kötött felhasználású jegyek jogosult felhasználójának azonosítását segítő, kizárólag közlekedési
szolgáltatáshoz használt igazolvány, amit a közlekedési szolgáltató állít ki az adott utas eredeti igazolványai alapján. Kedvezmény nélküli
általános bérlet esetén egyes szolgáltatók (BKK-BKV) elfogadnak más arcképes igazolványt is.
Jegyellenőrzés: az utazó személy érvényes menet vagy bérletjegye meglétének vizsgálata (a vasúti gyakorlatban az elnevezése:
jegyvizsgáló). A kedvezményes és az időtartam érvényességű jegyek esetében a jogosult felhasználó beazonosítása is szükséges az érvényes
utazás megállapításához. A felhasználó személy beazonosítását fényképes utazási igazolványa (vagy más érvényes igazolványa) segíti. A
bérlet jellegű jegy átruházását a fényképes igazolványszám bérletjegyre ráírása hivatott megakadályozni.
Jegyfeldolgozás: A kiadott jegyek elszámolási bizonylatai (jegy másodpéldány, jegycsonk, elektronikus jegylista) alapján végzett műveletek.
Kiterjed a bevétel elszámolásra (a jegy árus – aki lehet a gépkocsivezető- bevételének átvétele), amely megoszlik készpénz és készpénz
helyettesítő bevételre, hitelezett utalványok ellenérték igénylésére, államháztartással elszámolásra (ÁFA befizetés, jegy árkiegészítés igény
benyújtás). Az eltérések (anomáliák) okozta áttekinthetetlenség megszüntetésére a KTI már 1988.-ban tanulmányt készített „Számítógépes
adatfeldolgozásra alkalmas egységes jegy- és bérletrendszer koncepciója‖ címmel.
Elszámoltatás: bevétel elszámoltatás a jegyértékesítést (bevétel beszedést) végző személy pénzügyi jellegű elszámoltatása általában két
egymástól elkülönülő folyamat során. Egyik a készpénzbevétel átvétele egy erre a feladatra rendszeresített dolgozó által (elszámoltató
pénztáros). Történhet a bevétel leadás postai feladással, vagy értéktrezorba „zsákos‖ bedobással. Napi gyakorisággal, általában a
munkavégzés befejeztével elvégzett tevékenység. Másik folyamat a bizonylatok (jegycsonkok, jegykiadógépi záró elszámolások, készpénz
helyettesítők, utalványok, rontott jegyek-sztornók) alapján a leadott készpénz és a teljesített bevétel egyezésének (hiányának/többletének)
megállapítása. Napi, heti vagy dekádos gyakoriságú, általában törzsmunkaidőben (pl.: az autóbusz vezető kiállási idejében) végzett feladat.
C lap: hivatalosan: C elszámolási lap. Jegy értékesítőnként, naponta a különféle járatokon teljesített bevételek jegyféleségenként elkülönített
összesítését és elszámolását tartalmazza.
Rovancs: Valamely természetes személy gondjára bízott (általa átvett) készlet mennyiségi ellenőrzése, az általa jelentett készletfogyás
jogosságának (a készlet felhasználásából –értékesítéséből- keletkezett bevétel alapján) vizsgálata.
E-jegy: az e-jegy minden olyan technikai megoldás gyűjtőneve, amely során a papír alapú jegy szükségtelenné válik. Évekkel ezelőtt
digitális jegy lett volna az elnevezése. A papír megtakarítás (környezetvédelem) mellett szempont, az utazás előtti elektronikus jegyváltás
(Internet jegy, mobiltelefon jegy) biztosítása, az elektronikus leolvasás (kezelés, ellenőrzés, regisztrálás) és a hordozó média újrafelhasználás
(göngyöleg jelleg).
A papírjegy reneszánsza a jegyre nyomtatott 2D-s vonalkód alkalmazásával alakult ki, amelynek következtében a hagyományos papírjegy,
mint e-jegy viselkedik. A QR-kódos vagy DataMatrix kódos jegynyomat használatával az elektronikus jegy azonosítószám leolvasás,
érvényesség megállapítás, regisztrálás valósítható meg. (2010. végétől a BKV a jegyeire DataMatrix vonalkód jelölést is elhelyez).
Készlet: Általában a papíralapú értékszelvények zárt raktározás alá eső mennyisége, amelyről leltározott nyilvántartás vezetett. Az
értékszelvényekhez hasonlóan kezeltek a szigorú elszámolású nyomtatványok (utazásra jogosító szolgálati jegyek, eseti térítésmentes utazást
biztosító igazolványok, stb) és a kereskedelmi áruk (papír bérlet igazolvány, bérlet tok, menetrend, stb)
Készlet kezelés:
nyomdai megrendelés (nyomattartalom megadással egyetemben)
nyomdai szállítás készletnyilvántartásba vétele (érték nyilvántartásba bevételezés),
készletből kiadás (értékesítői készlet feltöltés – fogyás utánpótlás),
készletre visszavétel (pl.: árváltozás okán), új értékesítői készlet kiadással együtt,
készlet selejtezés (megsemmisítés)
Nagykészlet: A szolgáltató központi raktárban tartott értékszelvény mennyisége. A kiskészlet raktárak feltöltésére szolgáló mennyiség.
Kiskészlet: A jegyárusítók közvetlen értékszelvény ellátását és visszavételét bonyolító területileg (üzemegységileg) elhelyezett

készlet.
Jegyárusítói készlet: A jegyárus (bizományos, elővételi pénztáros, gépkocsivezető, utas önkiszolgáló jegyautomata) nevére terhelt
értékszelvények és kereskedelmi áruk összesítő jegyzéke.
Készletnyilvántartás: a készlet nyilvántartása darabszámos megjelölésű mennyiségben. A készlet értékként a beszerzési áron nyilvántartott,
selejtezésnél ez a veszteség. A készleten lévő értékszelvények jegyként való értékesítés esetén a készletértéküknél több nagyságrenddel
nagyobb bevételt bizonylatolnak.
Jegyváltás: Az utazási szolgáltatást nyújtó szolgáltató szabályzata szerint a jogosult utazás igénybevétel feltétele az érvényes jegy, amelynek
megváltása történhet elővételben, az utazásra kezdetén vagy az utazás megkezdését követően (vagy a szolgáltatói szabályzat szerint ezek
közül utas által választhatóan). Jogi értelemben: a jegyváltás egy szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés megkötése, egyszeri
(menetjegy) vagy többszöri (retúrjegy, utazási szám érvényes jegytömb, időtartam érvényes bérletjegy) utazásra.
A jegyváltás fázisai:
Az utazási viszonylat közlése (kezelőszemélyzetes és utas önkiszolgáló automata jegykiszolgálás esetében egyaránt)
A jegyféleség meghatározás (teljes árú vagy kedvezményes)
A jegy kiadása (kézzelfogható papírjegy vagy elektronikusan használható e-jegy)
A viteldíj (a jegyár) beszedés bizonylatolása (kezelőszemélyzetes jegyárusítás esetén vagy, ha a kiadott jegy nem azonos a
bizonylattal)
A viteldíj megfizetése (készpénzzel vagy készpénz helyettesítő eljárással)
Visszajáró visszaadása (készpénzfizetés esetén, ha nem pontos viteldíjfizetés történt)
Csoportos jegyváltás: együtt utazók (ugyanazon járaton, ugyanazon indulóállomásról ugyanazon célállomásra utazás, együttes
jegyvásárlás), részére akár elővételben, akár az utazás megkezdésekor csoportos menetjegy állítható ki.
E-jegy rendszerben lehetséges a papíralapúval azonos csoportos jegykiadás, ekkor egy e-jegy hordozóra (érték hordozó rendszer) telepített
vagy azonosítókód hordozóhoz (szerver alapú rendszer) rendelt a csoportos jegy. Az utas – társ utas (egy e-jegyhordozón vagy azonosítókód
hordozóhoz rendelt több jegykezelés is egyfajta csoportos jegyként értelmezett).
A csoportos jegyváltás következtében az utasok részéről (a szolgáltatói szabályzat szerint) élvezhetőek kedvezmények és teljesítendőek
feltételek (pl.: gyermekkorú csoport esetén 10 fő gyermekenként legalább 1fő felnőtt kísérővel együtt utazás szükséges).
Tipikus utazó csoport a család, a munkavégzésre együtt kiszálló munkavállalók, a szervezett kirándulók vagy rendezvénylátogatók.
Elővétel időtartama: Az egyes értékszelvények érvényességi időpontjának meghatározott időintervallumra történő előzetes értékesítésének
paramétere.
Jegy érvényesség: Az utas jogosult utazásának kifejezője. A jelenleg használatban lévő papír alapú jegyrendszerben az előre váltott
menetjegy az utazás kezdetén történő kezeléssel tehető jogi értelemben utazásra érvényessé. Az utazás kezdetén (vagy során) váltott
menetjegy a kiadás során érvényesítve kerül kiadásra. Az érvényessége egy jegynek a menet vagy járat végéig vagy szakaszhatárig vagy az
érvényességi viszonylat végéig érvényes. Kivétel: pl.: a retúrjegy.
Az időtartam érvényű papír bérletjegy a rá vonatkozó időtartamban, a féleségének megfelelő területi, menetrendi mezői, vagy viszonylati
folyamatos érvényességgel rendelkezik (egy-egy utazással összefüggésben nem kerül kezelésre).
A szakterminológiában használatos a menetjegy esetében az utazás kezdetekor a jegy kezelés meghatározásaként „a jegyérvényesítés‖ (a
megkezdett utazáshoz kapcsolás, jegy felhasználás) vagy a további felhasználásra „a jegyérvénytelenítés‖ (újabb „felszállásra‖, utazás
megkezdésre érvénytelenné tétel) elnevezés, mindkettő ugyanazon célú, értelmű műveletet jelöli.
Jelentős mértékben károsodott jegy: olyan menetjegy vagy részvételi jegy, amelyen a károsodás következtében nem azonosítható be
egyértelműen az utazásra jogosult személy, a viszonylat, vagy az utazás időpontja.
Útmegszakítás: a viszonylati vagy területi érvényességű általános bérletjeggyel az utazás az érvényességi viszonylatán, területen belül
bármely megállóban megkezdhető, ha a járatnak legalább még egy megállója van az érvényességi viszonylaton, területen belül és bármely
megállóban befejezhető. A kedvezményes bérletjegyek esetében ez a lehetőség korlátozás alá eshet.
Jegykezelés: A jegy utazásra érvényessé tétele. Ez a művelet a közlekedésben a jegy előreváltás intézményének megteremtésével jött létre,
amikor is a jegyvásárlás térben és időben elvált az utazástól. A jegykezelés általában a felszálláskor történik (ülőkalauz, utas önkiszolgáló
készülék, ami nevezett automatának is) mozgó kalauz esetén az utas és a kalauz találkozásakor.
Az utazás kezdetén (vagy közben) váltott jegyet a jegyárus (kalauz) gyakran kezelten adja át az utasnak.
E-jegy rendszer esetében a felszálláskor mindenképpen jegykezelés szükséges az érvényes utazás feltételeként (még az időtartam érvényes
jegy esetében is). A kezelés egyben az utazás regisztrációja is, ami megalapozza egy területen működő szolgáltatók közötti elszámolás
objektív lehetőségét. Városi közlekedésben az utas önkiszolgáló jegykezelést használó rendszerekben létezik olyan kialakítás, amelyben
egy járművön (egy járaton) utazás kezdetén és a befejeztével a leszálláskor is kezelést (regisztrálást) kell végezni. A leszálláskori
kezelést a felszálláskor duplán felszámított viteldíj felének visszaadásával ösztönzik. Ilyen „szigorúság‖ az időtartam
érvényességű, korlátlan utazásra jogosító bérletek esetében nem motivációs eszköz a jegykezelés elvégzésére.
csak a felszálláskor kell kezelést végezni és egy bizonyos időtartamon belül (ami terjedhet egy naptól egy hónapig) csak egy adott
utazási számot kell megfizetnie egy utasnak, majd ezt követően az utazása (az időtartamon belül) térítésmentes, pl.: egy napon
belül 2 db utazás teljes árú, a harmadik félárú, majd a negyediktől kezdve ingyenes. Ekkor viszont az utas média átruházását kell

„szigorúan‖ ellenőrizni.
Jegykezelő készülék: azon eszköz vagy gép, amely az adott utazásra érvényesíti az utas korábban váltott jegyét. A papír alapú
jegyrendszerben az előreváltott jegy betépéssel, elszakítással bármiféle készülék nélkül kezelhető. E-jegy rendszerben a kezelés kizárólag az
e-jegy rendszerben alkalmas (az információhoz hozzáférni képes, azt megfelelően dekódoló és adatvédelmi kulcsokkal rendelkező)
elektronikus eszközzel lehetséges.
Utas önkiszolgáló jegykezelő: Papír alapú jegyrendszerben általában a helyijárati közlekedésben használatosak utas önkiszolgálással
működő készülékek vagy automaták.
A legrégebb óta használt előreváltott jegykezelő a jegyroncsolással működő kódrácsos jegykezelő készülék. Nagy fogyatékossága a
csekély kombinációs lehetőség és a kezelési idő jegyre rögzítésének hiánya.
Elektronikus automata készülék létezik olyan, amely a készülékbe behelyezett jegyre kezelési időpontot, járat számot ír vagy
bélyegez. Ezen készülékek nagy hibája, hogy az utas kezében a jegy a kezelés során és az utas által többszöri kezeléssel vagy az
egyszeri kezelés közben történő jegy elmozdítással, ellenőrizhetetlen felirat állítható elő. (Ez a visszaélés ellen a jegy rögzítésével
történik valamelyest védekezés.).
Biztonságos jegykezelést tesz lehetővé az a készülék, amely jegybehúzó szerkezettel rendelkezik és csak miután a jegyet teljesen
magába húzta (elvette az utastól) végzi el az érvényesítő ráírást. Az EMKE HEFEJE elnevezésű készüléke ezen eljárással
működik. Kiegészítve még azzal, hogy a jegy szélességét ellenőrzi és keskeny jegyet nem kezel, ezenkívül a behúzott jegyet
félbevágja, a levágott részt saját gyűjtőtartályába gyűjti (ezzel az eljárással a kezelés egyszeri és megismételhetetlen amellett, hogy
a jegyre ráírt kezelési adatok olvashatósága biztosított).
Az e-jegy rendszerben a kezelés az értékhordozó utasmédiát használó rendszerben az utasmédiára tárolással, míg szerveralapú rendszerben a
háttérben lévő adatbázisban tároltan történik meg. Az érvényes (vagy érvénytelen kezelésről) az utas akusztikus és vizuális információt kap.
Beszállókártya: a VOLÁNBUSZ Zrt. Népliget autóbusz-állomás nemzetközi pénztárában a menetjegy megfelelő utazási szelvényének
ellenőrzése után kiadott, az autóbuszba való beszállásra jogosító kártya, amely tartalmazza a járat célállomását, a kocsiállás számát és az utas
által választott ülőhely számát. A beszállókártyát a járat indulása előtt a személyzet beszedi.
Check-in eljárás: a nemzetközi járatok utasainak beszállítási folyamata, melynek során az utas a megfelelő utazási szelvény ellenőrzése
után beszállókártyát kap és konkrét ülőhelyet választhat. Az utas a check-in eljárást követően kezdheti meg az autóbuszba való beszállást.
Open (nyitott) menetjegy: olyan (egyenlőre jellemzően nemzetközi) menetjegy, melynek érvényességi idején belül valamely viszonylaton
egyirányban vagy oda és visszaúti viszonylaton az utazási időpont nem meghatározott. Az Open jegyre kötelező a helyfoglalás az indulás
helye szerinti illetékes irodában, vagy amelyért foglalási díj kerül felszámításra.
Paraméterkönyv: Eredetileg a városi menetrendszerinti közlekedést lebonyolító cégek pl.: Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV), belső
használatában lévő módszertani kiadvány, amely a közlekedtetett járatok adatait („paramétereit‖) tartalmazza.
Újabban a Volánok gyakorlatában: a közszolgáltatási szerződéseik által meghatározott férőhelykilométer és kocsikilométer alapú
keretmenetrend megszerkesztéséhez szükséges alapadatok gyűjteménye.
Menetrend általános fogalma: A menetrendszerű közlekedés tér- és időbeli leírása.
Országos menetrend: Magyarország teljes menetrendszerű közlekedési hálózatán megvalósuló járatok összességének tér- és időbeli leírása
menetrendi mezőkbe csoportosítva. Országos menetrend közlekedési nemenként összeállított. Az AKÖV vállalatok menetrendjeinek
összehangolása, egységesítése, szerkesztése céljára 1954.-ben jött létre az Országos Autóbuszmenetrendi Szerkesztőség. 1965.-ig
külön nyári és téli autóbusz menetrend volt érvényben.
Egy közlekedési szolgáltató menetrendje: Egy közlekedési szolgáltató részéről teljesítendő közlekedési utas szállítási szolgáltatását leíró
útvonalak, megállóhelyek, érkezési és indulási időpontok, illetve gyakoriság meghatározását tartalmazó –az országos menetrend része
ként létező-. A szolgáltató által teljesítendő menetrend az ellátásért felelőssel kötött szerződés teljesítését írja le. Közlekedési
szolgáltató társaság (pl.: Volán társaság) részéről a menetrendje belső szolgálati előírásként hajtódik végre.
Menetrendi tartalom: A járat indulások leírása: Az érvényben lévő országos vagy közlekedési szolgáltatói menetrend többféle napi járat
indítási sorozatokból áll. Van hét első munkanapi, hét közbenső munkanapi, hétutolsó munkanapi, munkaszüneti napi és ünnepnapi
menetrend. A napi menetrendek attól függően is változnak, hogy tanítási időbe vagy szünidőbe eső napra szólnak.
Menetrend formája: Adattartama, megjelenési formája szerint:
A menetrend részletes, ha az összes megállóra vonatkozó időadat a menetrendből közvetlenül kiolvasható.
A menetrend kivonatos, ha a megállókra vagy azok egy részére vonatkozó időadatok (vagy azok egy részére) csak közvetve
(számítással) határozhatók meg.
Autóbusz menetrend típusok:
Hivatalos menetrend: az ellátásért felelős (helyközi és távolsági menetrend vonatkozásában az állam, helyi esetében a helyi önkormányzat)
által jóváhagyott menetrend.
Tájékoztató menetrend: az utazó közönség tájékoztatására kiadott menetrend (menetrendfüzet, vonalmenetrend, helyi járati menetrendfüzet,
szerződéses autóbuszjáratok menetrendje, indulási-érkezési jegyzék).
Belkezelési menetrend: a hivatalos menetrend lebonyolításához részletesebb előírások (közlekedési jegyzék – forda, alapmenetrend,
menetrend ábra, kocsiforda-ábra).
Menetrendi mező: a menetrendszerű közúti közösségi közlekedés hálózata menetrendi mezőkre tagozódik. Az egyes menetrendi mezők 3

vagy 4 jegyű számmal jelöltek a pontos meghatározás érdekében. A menetrendi mező egy vagy több járatkezdő és befejező pont közötti
útvonalakat (vonalvezetéseket) ír le idő (az idő lehet: év, évszak, munka- munkaszüneti- ünnepnap, napon belüli időszak vagy adott pontos
idő, stb) vagy állapot (az állapot lehet: iskola idő, fürdő- síszezon, sport verseny vagy más rendezvény, stb) függvényében. (A közlekedési
jelek jegyzéke a fejezet végén.)
Menetrendi mező számozás: (részletesen lásd a fejezet végén)
3 számjegyű: országhatáron átnyúló mezők (nemzetközi mezők)
4 számjegyű (hazai mezők)
1000-1999-ig belföldi távolsági mezők
2000-8750-ig elővárosi és városkörnyéki mezők
Mezőformák: Részletes mező
Rövidített szakasszal nem rendelkező mező a feltüntetett megállóhelyekhez tartozó időadatok a mezőből közvetlenül kiolvashatók.
Rövidített mező
A mező egy vagy több szakasza lerövidítve megadott a mezőben. Rövidített szakaszú mező akkor alkalmazható a menetrendben, ha a
rövidített szakasz - mely lehet alapmező eleje, vége vagy belső szakasza - gyűjtő mező. Kivonatos mező
Kivonatos mező az, amely a teljes mezőben vagy részmezőben csak néhány jelentősebb megállóhely nevét és a hozzájuk tartozó
időadatokat tartalmazza. Indulási időjegyzékes mező
amely a km- és megállóhely oszlopok helyén menetidő jegyzéket tartalmaznak és az időadatok csak a kiindulási állomásra
vonatkozóan szerepelnek a járatoszlopok helyén. Követési idős mező
amelyben a járatoszlopokban - egyes járatok megállóhelyi időadatai helyett - a járatok közlekedésének gyakorisága kerül feltüntetésre.
Egy- és kétirányú mező
Az egyirányú mezőben a megállóhely oszloptól jobbra helyezkednek el az időadatok. A kétirányú mezőben a megállóhelyoszloptól
balra a kiindulási ponttól induló „oda‖, jobbra a „vissza‖ irány közlekedés időadatai feltüntettek.
A menetrendi mező kezdőpontja: A két végpont közül a magasabb közigazgatási jogállású helység. Ha mindkettő azonos jogállású, akkor a
nagyobb utasforgalmú helység a kezdőpont.Menetrendi mezőtípusok Alapmező
A mezőben - rövidített szakaszú mező kivételével - minden olyan - és csak olyan - megállóhelynek szerepelnie kell, amelynél legalább
egy járat megáll, vagy indul. Gyűjtő mező
Gyűjtő mezőt csak akkor kell kialakítani, ha a közös szakaszon a járatok száma - egy vonal járatainak mennyiségéhez képest jelentősen megnövekszik. A gyűjtő mezőket - általában - a közlekedési gócpontok környezetében célszerű kialakítani.
Járat: A menetrendi mező egy indulási megállóhelyétől induló menetrendszerű személyszállító eszköz végállomásig történő utas szállítási
célú közlekedése, amely során, a megállóhelyeken utasokat vesz fel és/vagy leszállást biztosít. A járat a Volán szakma elterjedt elnevezése. A
nagyvasút esetében ugyanezen fogalom a vonat megnevezést kapta. A városi helyi közlekedés esetében menet a megnevezés.
Közlekedési vonal: a menetrendi mező útvonalán különböző vonalvezetésű járatok közlekednek. Az azonos útvonalon azonos megállókat
érintő járatok együttesen –az EMKE 1995.-től rendszerében- közlekedési vonal néven definiáltak, a vonal azonosító száma 6 számjegyű (első
négy a menetrendi mező száma, a további két számjegy tetszőleges meghatározású). A vonalvezetés lehet:
a teljes menetrendi mezőn átvezető (minden megállóhelyen megálló közlekedés)
csak egyes megállóhelyeken megálló (gyors járati jellegű)
betérőt érintő (betérőbe beközlekedő)
a menetrendi mezőnek csak egy részén közlekedő (szakasz közlekedésű)
Szülő-gyerek vonalak: A menetrendi mező közlekedési vonalai részben azonos megálló sorozatokat érintenek részben eltérőket, az
összefüggések egyféle EMKE rendszerű csoportosítása a szülő-gyerek jelleg meghatározása. A menetrendi mező egyféle vonal vezetése,
amely mintegy végig halad a mezőn az a szülő vonal. Az a vonalvezetés, amely a szülő vonal valamely részén halad át (pl.: nem érinti az
elejét vagy a végét vagy egyiket sem), de az érintett szakaszon a szülő vonallal azonos nyomvonalon halad és azonos megállókban áll meg az
nevezett gyerek vonalnak. A legegyszerűbb menetrendi mező egyetlen szülő vonalból áll. A gyerek vonal az egyszerűbb elektronikus
jegykiadógépben a szülő vonal egy részére utalással és nem leírással (megálló sorozat, díjszabási tételek) megadott. Egy szülő vonalban több
gyerek vonal is definiálható.
Menetrendszerű közúti közösségi közlekedés hálózata: fizikai megjelenése a közúthálózat úttengelyével azonos. Logikai szerkezet az
országos menetrendben lefektetett mezőkben leírt.
A háló szerkezete élekből, az éleken megállók sorozatából tevődik össze.
Az azonos megálló sorozatokat tartalmazó vonal részek (szakaszok) közös háló élt képeznek, ez nevezhető több vonalhoz tartozó háló
élnek, azaz együtt futó vonalszakaszoknak (elemi méretű párhuzamos közlekedés). Azon háló élek, amelyek csak egy vonal
leírásában szerepelnek, nem tartalmaznak párhuzamosságot.
Egy vonal több egymás után bejárható hálózati élek sorozataként helyezkedik el a hálóban.
A külön háló éllel kezdő vonal, amely később közös háló élen folytatódik más vonal(ak) szakaszával, később szétválhat. Hosszú
(távolsági) vonal esetén ez többször megismétlődhet.
Az olyan megálló ahová közös vonalszakaszos háló élek futnak be, és abban a megállón nem csak áthalad(nak) vonal(ak), hanem ott
végződnek, ill. mások ott kezdődnek az gócpontnak nevezett.
A háló egyes menetrendi mező vonalai egymást keresztezik. A keresztezés pontjában, ha a kereszteződő menetrendi mezőkben
megállóhely egyaránt definiált, akkor az átszállási hely. Átszállási helyről beszélhetünk akkor is, ha két vonal megállója között a

gyaloglással való átközlekedés epszilonnál kisebb távolságon belül van.
A hálózat menetrendi mező vonalai kezdődhetnek egy (vagy több vonal közös) végállomásán, ill. végződhetnek egy vagy több irányú
tovább utazási lehetőséggel és végződhetnek zsákút jelleggel ahonnan tovább utazási lehetőség nincs csak vissza irányban.
Léteznek a hálózatban olyan A és B pontok, amelyek több gráf él mentén is közlekedhetőek. (A-ból B-be több útvonalon több járattal
lehetséges eljutni.)
A hálózatban felfedezhető párhuzamosságok az utas igények kielégítését szolgálják (pl.: egy beteg, aki Szegeden kap beutalót Hévízre vagy
Bükfürdőre szívesen megfizeti a kvázi „háztól házig‖ átszállás mentes utazás díját). A hálózat élei mentén tetszőleges A és B pontok között
nem csak közvetlen utazás, hanem kerülő utas egy vagy több átszállásos utazás is realizálható. Az utas számára ezek azonban nem
alternatívák a hosszabb útért fizetendő magasabb viteldíj és a hosszabb menetidő miatt, az átszállási bizonytalanságokat nem is számítva
(munkába, iskolába járás).
Országos közúti közlekedési gráf: Az országos közúti menetrend olyan leképezése, amely a menetrendszerű közúti közösségi közlekedés
hálózatát matematikai alapú módszerekkel írja le. Az intermodalitás biztosítása érdekében a nagyvasúti és a városi (helyi) közlekedések
hálózatának gráfjaival egy közös gráf létrehozása volna szükséges
A leírt országos menetrendszerű közúti közlekedés hálózata a díjszabási km alapján történő díjkiszámítást támogatja, mert az oda és vissza
irányú útvonalon a megállók közös, képzett távolsággal vettek számításba. A menetrendi km alapján történő díj kiszámításhoz minden vonal
oda és vissza irányban külön generálandó a gráfba, mert a megállók oda és vissza irányban a valós térbeli helyükön (EOV vagy GPS
koordináta) veendőek figyelembe a távolságok számításakor.
Megálló: (az érintésének idejével és az előző megállótól mért –jelenleg- tized km távolsággal jelzett, megálló névvel azonosított a menetrend
könyvben), a menetrendben nem szereplő GPS koordinátái is ismertek a megállóhelyeknek. A megállóhelyek a Transmodel rendszerű
adatbázisban az Egységes Helyazonosítási (EH) adattárban érhetőek el.
Egy menetrendi mező valamely megállója az egyes vonalvezetések során lehet:
Használt megálló:
Felszállóhely: utas felvételre használt, vagyis felszállás lehetséges
Leszállóhely: csak utas leszállásra használható megálló
Fel és leszállásra egyaránt használható megállóhely:
Érintett megálló: a vonal vezetése szerint a megállót érinti, de nem áll meg (elmegy mellette, pl.: gyorsjárat)
Nem érintett megálló: az adott vonalvezetésbe nem tartozik a megálló bele, mert
Elkerült: például a betérőbe nem közlekedik be
Nem megy addig a vonal: a menetrendi mezőben közbülső megállóban ér véget
Elágazik: a mező egy adott megállójától különböző irányban lévő eltérő végállomásig vezethet a vonal (így egyetlen olyan
vonalvezetés sem létezhet, amely minden megállóhelyét használja a mezőnek)
Vonalvezetés: A menetrendi mezőben közlekedő járatok által eltérő módon használt megállóhelyek leírása. A megállókat azonosan használó
(de különböző időpontokban induló) járatok azonos vonalvezetésűek. Egy menetrendi mező minden egyes vonalvezetése egy önálló
vonalnak tekinthető.
A vonalvezetés kitüntetett megállói:
Induló megállóhely (induló állomás): a vonalvezetés kezdete, értelemszerűen csak utas felvétel lehetséges.
Végállomás (utolsó megállóhely): a vonal vége, értelemszerűen csak utas leszállás lehetséges Egy vonalvezetés szerint az oda és a
vissza irányban közlekedő járatok induló és végállomás értelmezései felcseréltek.
Tartózkodási vagy pihenő megállóhely: távolsági –településeken átvezető- vonalak esetén a tartózkodási megálló, jellemzője az
érkezési időtől az indulási idő későbbre helyezett, a járat a megállóban várakoztatott. A várakozás célja többes:
A személyzet és az utasok mellékhelyiség elérésének biztosítása.
Időszakonkénti testmozgás biztosítása a folyamatos ülés helyett.
Az esetleges késések kumulálódásának elejét venni.
Vonal/járatként értelmezendő technikai jellegű közlekedésféleségek:
telephelyről ki-, illetve oda bevonulás,
rezsiben történő átállás egyik járat érkezési helyéről a következő indulási helyére,
tankolásra beállás,
szervizelésre, napi revízióra közlekedés,
várakozási (pihenő) időben parkolási helyre állás.
Kerülő útvonal: forgalmi okból ideiglenesen, rövidebb-hosszabb ideig a járati útvonalnak vagy annak egy részének elhagyása, amely együtt
járhat egyes az elhagyott részen lévő megállók betérő jelleggel történő ellátásával, a kerülő útvonal a járati menetidő növekedését
eredményezi. A viteldíj ezen esetben a menetrendben meghirdetett úthosszal számolt díjszabási km érték szerint változatlan marad.
Elágazás: amikor a menetrendi mezőben egy utolsó közösen használt E (elágazási) megállóhelytől egyes járatok egy B végállomás felé, míg
más járatok egy C végállomás felé közlekednek. Vissza irányú közlekedésnél az E ponttól a B-ből és C-ból induló két járat a menetrendi
mező kezdőpontjáig párhuzamosan halad.
Betérő: a betérő egy olyan elágazás, amelyből visszatérés történik. A betérő szakaszok kezdőpontja a menetrendi mező azon utolsó közös,

míg visszatérési (becsatlakozási) pontja az első (ismét) közös megállóhelye.
Betérés esetén annak kezdetétől a végéig göngyölítve növekvő, a visszatérésnél pedig a csökkenő értékű távolsági adatokat kell szerepeltetni.
Egyes esetekben előfordul, hogy a betérés kezdetétől annak végpontjáig eltérő útvonalon halad a járat, visszafelé vagy a betérés geometriai
kezdőpontjától az utolsó és az első közös megállóhely nem egyforma távolságban van. Ebben az esetben, a betérés végpontján a távolságokat
(kettős adat) érkezési és indulási adatsorban megadott. Az érkezési sorban a betérés kezdetétől mért távolságot, az indulási sorban a
visszatérési megállóhelytől mért távolság feltüntetett. (A betérési szakasz elején és végén, a km-oszlopban a kiindulási állomástól való
távolság, a megállóhely-oszlopban pedig 0,0 érték szerepel).
A menetrendi mezőben úgy oda, mint vissza irányban közlekedve a betérőben a megállók érintésének sorrendje azonos. A betérőbe
beközlekedés és a visszatérés azonos megállóhelynél történik. A betérő kezdetétől a betérő végéig nem értelmezett az útvonal. A betérő
útszakaszon belül sem fel- sem le nem szálló utas utazási kilométerének kiszámításából a betérő teljes egészében kihagyásra kerül.
Körjárat v. hurokjárat: amikor a menetrendi mezőben az induló és a végállomás azonos. A körjárat során minden egyes megálló egyszer
érintett. A körjárat esetében a menetrendi mezőkben szokásos vissza irányú közlekedésnek az ellenkező megálló sorrendben közlekedő,
ellenirányú körjárat felel meg. A körjárat közös induló és végállomásához mérten azon távolság adja az utazási távolságot a viteldíj fizetés
szempontjából, amelyik a kisebb értékű.
A körjárat, ha betérésként van egy menetrendi mezőben, akkor a betérési és visszatérési pont között -a betérőben szokásosan- mindig egy
irányban történik a közlekedés. Ez esetben a körjárat beszámítása a menetrendi mező körjárattal nem érintett fel- és leszálló megállóhelyei
között nem történik meg.
A körjárat esetében létezhet, annak egy olyan megállója ahonnan egy betérő nyílik (oda-vissza irányban azonos megállók érintése). A
körjárati betérő közlekedési útvonalba beszámítása a nem körjárati betérővel azonosan történik.
Olyan menetrendi mezőben ahol a betérés körjárati jelleggel valósul meg és a betérés megállóhelyével nem azonos a visszatérés
megállóhelye, akkor a betérési megállóhelyen vagy az előtt felszálló utas utazási távolságába, ha a betérésből visszatérés utánig tart az
utazása beleszámításra kerül a betérő megállóhely és a visszatérő megállóhely közötti útvonal hossza a menetrendi mezőnek. (Oda-vissza
irányban egyaránt.)
Helyközi menetrend: Országosan az összes Volán társaság, helyileg egy Volán társaság helyközi autóbusz-közlekedésére vonatkozó, az
útvonalak, megállóhelyek, érkezési és indulási időpontok, illetve a gyakoriság meghatározását tartalmazó szolgáltatási előírás.
Menetrend szerinti járat: A Hivatalos Volán Autóbusz Menetrendben meghirdetett járat.
Kisegítő, másodrész járat: a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrendben nem szereplő ad hoc járat indítás, amelynek oka, a menetrend szerint
közlekedő járat valamennyi utast nem tudja elszállítani (indulási állomáson, vagy nagy forgalmú közbeeső autóbusz-állomáson,
megállóhelyen). A kisegítő járat indulása történhet a menetrendszerinti járat előtt vagy után közvetlenül vagy a menetidő felén belül, illetve
100km-ig 2 óra 300km-ig 3 óra eltéréssel. A kisegítő járat a kisegített menetrend szerint közlekedő járat útvonalán, de lehet, csak közbülső
állomásig (nem végállomásig) közlekedő járat.
Mentesítő járat: menetrenden kívüli eseti járat indítás menetrendi mezőbeli vagy azon kívüli útvonalon rendezvény vagy esemény (pl.:
MÁV sztrájk) okán. Km övezeti tarifa vagy más egyedi megállapodás szerinti díjtétel ellenében.
Szerződéses járat: menetrenden kívüli rendszeres járat indítás menetrendi mezőbeli vagy azon kívüli útvonalon. A járatot megrendelő fél
munkavállalóinak vagy vásárlóinak (pl.: Tesco járat) szállítására használja. A díj jármű típus és komfort fokozat függő km díj, a szállított
személy szám nem befolyásolja a díjat.
Különjárat: eseti jelleggel, egyedileg kijelölt útvonalon, különjárati tarifa szerit végzett nem menetrendszerű utas szállítás (pl.: tanulmányi
kirándulás). A díj jármű típus és komfort fokozat szerinti km díj.
Vezénylés: a foglalkoztatási szabályok alapján az autóbuszvezetők foglalkoztatását biztosító havi és napi szintű munkába beosztása.
Forda (közlekedési jegyzék): Egy autóbusz által elvégzendő menetrend szerinti járatok és egyéb feladatok időrendben történő felsorolására,
valamint a járatszemélyzet és az autóbusz napi teljesítményének meghatározására szolgáló előírás. A járműfordulóterv szakkifejezés
elfogadott rövidítése. Egy forda egy autóbusz egy napi közlekedését írja le. Egy autóbuszos szolgáltatónak naponta legalább annyi
üzemképes autóbuszának kell lenni, mint amennyi fordája van.
Telephelyről kiállás-telephelyre beállás: a jármű menetrendszerinti közlekedésének megkezdéséhez, az első járatának indulási helyére
kiállás illetve az utolsó járata után a járatvégállomásról a telephelyre (garázsba) történő beállás, regie futás. Ki-ill. beállás a fordában a
járatok közé ékelődve is előfordul pl.: a külső telephelyes autóbuszoknál napközben műszaki revízió vagy üzemagyag tankolás céljából.
Külső telephely: a napi forda kezdete és vége nem a Volán telephelyéhez kötött. Jellemző az úgynevezett bejáró utasforgalom kiszolgálására
kialakított közlekedésnél. Előnye a rezsi futás minimalizálása, a személyzet első járat előtti telephelyre bejuttatásának és szolgálat utáni
hazajuttatásának problémáitól mentesülés. A jármű a napi utolsó járatának végállomásán (vagy annak környékén) „éjszakázik‖, majd másnap
onnan kezdi a fordájának első járatát. Jellemzően a gépkocsivezető lakóhelye a végállomás településen van.
Átállás: szakszerűbben: járulékos futás. A fordán belül, amikor a befejezett járat végállomása és a következő járat indulási helye között
földrajzi távolság áll fenn. Az átállás rezsi km teljesítés.
Beszállítási idő: a helyközi, távolsági és nemzetközi járatot teljesítő autóbuszok a járat kezdő megállóhelyeikre a járat indulási idő előtt

állnak ki egy kötelező beszállítási idővel. Az indulásig biztosítva az utasok beszállását, csomag elhelyezését, jegy váltását, ülőhely
elfoglalását. A forda tartalmazza ezt az idő szükségletet is. Helyijárati közlekedésnél általában a járatinduláshoz nem tervezett beszállítási
idő.
Beszállítási sorrend: a gócponti, nagy utasforgalmú megállóhelyeken (jellemzően autóbusz pályaudvarokon) a helyközi, távolsági és
nemzetközi járatokon az utas beszállítás sorrendjében elsőséget élvez a helybiztosítással rendelkező utas. A következő beszállítási csoport az
előreváltott jegyes és bérletes utas. Ezt követően a menetjegyet a felszálláskor megváltók, azok közül is a végállomásig utazók, majd ezt
követően az egyre rövidebb távolságra utazók. (Érdekesség: az USA déli államaiban az 1970-es évekig a helyközi jellegű közlekedésben iker
megállóoszlopok voltak alkalmazva. A menetirányból elsőnek elértnél a fehér bőrű utasok szálltak fel, majd a jármű átgördült a másodikhoz,
ahol a színes bőrű utasok.)
Kiállási idő: egy fordában két járat végzése közötti várakozási idő. A kiállási idő látszólag veszteség idő. A jármű menetkész állapotú, de
nincs számára feladat kijelölve. Ezen idő szolgálhat az esetleg előforduló járatkésések tovább gyűrűző hatásának csökkentésére,
kiküszöbölésére.
Jegyelszámolási rendszer: A közlekedési szolgáltató értékesítési tevékenységével (készletezéssel, nyilvántartással, kimutatásokkal, le- és
elszámoltatásokkal, valamint bevétel és árkiegészítés kimutatásával) összefüggő feladatokra vonatkozó zárt informatikai rendszer, mely egy
Volán társaság jelenleg üzemeltetett vállalatirányítási rendszerének (VIR) egy modulja.
Egyedi azonosító: Az elszámoltatás rendszerében használatos azonosítók. Egyfelől a forgalmazott értékszelvényeken és elektronikus
elszámolási bizonylatokon szereplő típus (féleség) és egyedi számazonosító (sorozatszám és szelvényszám), amely a központi rendszer
számára minden esetben biztosítja a forgalmazó jegyárus személy (alkalmazott vagy bizományos) vagy eszköz (automata) által kezelt készlet
nyilvántartását. Másfelől a forgalmazó jegyárus azonosítója (személyneve, törzsszáma, kódja) segítségével történő beazonosítását biztosítja.
Kezelő azonosító: Valamely kezelő személyzetes eszköz adott időintervallumú kezelését végző személyt beazonosító adat (személynév,
törzsszám, azonosító kód). Pénztárgép vagy OBU esetén kezelő azonosítóval azonosított az ellenőrző személy és az irányító vezető (főnök)
is. Az azonosító egy virtuális eszköz, amely lehet telepítve egy hordozó matériába (kulcs, kártya, RF-tag, stb) vagy a birtokos személy
„emlékezetére bízott‖ (azonosító –PIN- kód).
Szolgáltatásféleségek: A Volán know-how szerint a menetrendszerű, a szerződéses és a különjárati személyszállítás mellett további
szolgáltatások nyújtása is történik. Ezek az utas személye számára mintegy kiegészítő szolgáltatások jelennek meg. Így: élőállat, sporteszköz,
útipoggyász szállítás, helyfoglalás biztosítása, menetrendkönyv árusítása stb.
Tarifálás: (viteldíjképzési eljárás) ami segítségével meghatározható egy adott utazási távolságra egy adott kedvezményű utas által fizetendő
viteldíj. A tarifa lehet lineáris, progresszív, degresszív, lépcsős, stb. vagy ezek kombinációja.
Jelenleg Magyarországban használatos a díjszabási táblázat (díjszabási háromszög) szerinti tarifálás. Ezen eljárás nagy előnye, hogy két
tetszőleges pont közötti viteldíj különféle érdekek (közlekedés politikai, helyi viszonyok, szolgáltatói, stb) kielégítése céljából egy-egy elem
a táblázatban tetszőlegesen eltéríthető a két pont közötti távolságból következő viteldíjtól. Ezen a tarifálás esetében két pont közötti viteldíj
szokásjog, megegyezés, stb alapján alakul ki.
Terjedőben a leutazott távolság alapján a menetrendi tarifálás, ez egy taxi szerű árképzés. Előnye az egyszerűség, a jó számolhatóság,
hátránya az övezeti tarifa esetén az A és B pontok közötti utazás díja jelentősen eltérhet a B és A pontok közöttitől. Ami az esetben áll elő, ha
az oda és vissza irányok megálló oszlopai nem az út tengelyre húzott merőlegesen helyezkednek el, vagy egyirányú útszakaszok miatt a
közlekedés nem azonos nyomvonalú (esetleg emiatt a megállópár tagjai nem is azonos úton fekszenek), vagy valamilyen terelés miatt,
időlegesen eltér a közlekedési útvonal egyik vagy másik vagy mindkét irányú közlekedés esetében a menetrendben közülttől.
A közúti személyszállításban 1950. dec. 31.-ig szolgáltató társaságonként eltérő tarifa volt használatban. 1951. Jan 01.-el lépett életbe az
egységes Személy- és Poggyász Díjszabás, majd 1955.-ben a helyközi viteldíj egységesítése történt meg (45 fillér/km tarifával). A KN
(kalauz nélküli) üzem terjedése a megindult gépesítés (ALMEX) ellenére megkívánta 1980.-ban az övezeti tarifarendszer bevezetését és a
viteldíj egész forintra kerekítését, ami kisebb korrekciókkal (úgy az övezetek, mint a kerekítés tekintetében) napjainkig használatos.
A tarifa érvényes szerkezete ma övezeti díjszabási elvű, degresszív értékeket tartalmazó. 2012.-ben az 5km-es tarifa létezése a bérletjegyekre
került korlátozásra.
Övezeti tarifa: az övezet egy tól-ig km távolság tartomány, amelyben a viteldíj azonos. Az övezetek hatósági rendelettel meghatározott
értékűek. Szokásos km övezetnek vagy díjszabási övezetnek (díjövezetnek) nevezni az övezeteket.
Viszonylati jegykiadás: az az eljárás, amely során a vásárolt jegy egy fel és egy leszálló hely közötti érvényes felhasználási lehetőséggel bír.
Övezetes tarifa rendszerben alkalmazott viszonylati jegykiadás: A két rendszer együttes alkalmazása jelentősen torzítja az igénybevett
szolgáltatási mennyiség szerinti díjfizetést. Pl.: egy jegy esetén az csak az A és B megállóhely megnevezésű viszonylatban érvényes, míg
egyáltalán nem kizárt a kifizetett övezeti távolságba az A előtti és a B utáni megállók közötti utazási lehetőség is beleférne. Bérlet pl.: 25 km
övezetbe tartozó 21,3 km távolságú A és B pont között érvényes bérlet esetében, ha az utas a B ponttól 3,6km távolságra lévő szomszéd
faluba kíván tovább utazni, akkor azt nem teheti meg pedig az összes távolság csak 24.9 km, jegyet kell vennie. A legkisebb övezet 10 km
értékű.
Díjszabási km övezet meghatározás: az A-ból B-be utazáshoz tartozó utazási távolság km értéke alapján történik az alkalmazandó
díjövezet meghatározása. Az utazási távolság meghatározásának két eljárása használt:
Menetrendi km távolság: amikor a felszállóhely megálló oszlopától a leszálló megállóhely megálló oszlopáig mért km távolság

használt. Ekkor az A-ból B-be utazás övezet értéke eltérhet a B-ből A-ba utazás övezettől. Bérletjegynél a szolgáltató és az
ellátásért felelős egyessége alapján lehet a kisebb vagy a nagyobb övezeti értéket alkalmazni. Menetjegy esetében a tényleges érték
szerinti az övezet.
Díjszabási km távolság: amikor a km övezet értéke a tényleges, mérhető távolságból indul ki, de övezet váltási határon lévő távolság
esetében –a „régtől‖ fogva- alkalmazott gyakorlat szerint kerül az övezet beállításra (speciális érték). Ekkor az A-ból B-be utazás
övezeti távolsága mindig azonos a B-ből A-ba utazás övezeti távolságával, az adott viszonylatra váltott bármely irányú menetjegy
és a bérletjegy díjszabási övezete azonos.
Átszállásos utazás (elemi intermodális közlekedés) díjövezet meghatározása: (átszállásos az utazás, amikor a V1 menetrendi mezőt
keresztező V2 menetrendi mező közös pontján át tart az utazás). A díjövezet meghatározása két módszer szerint történik:
MÁV rendszer: a V1 mezőben leutazott távolságra érvényes km érték és a V2 mezőben leutazott távolságra érvényes km érték számszerű
összegzésének eredményeként kialakuló új díjszabási övezeti érték meghatározása. Ez az eljárás alkalmazott a menet és bérletjegyek esetére
egyaránt.
Volán rendszer: bérletjegyek esetén azonos a MÁV rendszerrel. Menetjegynél azonban jegykiadás csak járatra értelmezett, ezért ha a V1
menetrendi mezőben induló járat a keresztező V2 menetrendi mezőben folytatódik, akkor a MÁV rendszer szerinti a díjszabási övezet
meghatározása a két menetrendi mezőben leutazott távolság összege szerinti, a VOLÁN know-how alapján pedig, ha egy menetrendi
mezőben közlekedő járatról át kell szállni egy másikra az uticél elérése érdekében, akkor mindkét járaton a jegyváltás önállóan történik, a km
övezet meghatározás előröl kezdődik.
Ráhordó közlekedés: amikor egy gyorsabb, nagyobb kapacitású közlekedési eszközre kisebb távolságból (pl.: településen belül MÁV vagy
Volán pályaudvarra) vagy települések között történik az utas szállítása. A gyakorlatban anomáliák alakultak ki az övezetes díjszabás és a
helyi járati viteldíjak tekintetében, ami jelentősen gátolja az intermodális utazás egységes díjszabásának kialakulását. Pl.: a Budapest-Szeged
útvonalon közlekedő járat több megállójából is lehet olyan övezeti távolságú menetjegyet váltani Szeged aut. állomásra, amely övezeti
távolságába belefér egy Szeged aut. áll.-Újszeged sportcsarnok vagy akár egy szőregi távolság. Ez esetben, ha az utas egy Budapest-Szeged
járattal utazik, akkor át kell szállnia egy Makói buszra és egy újabb jegyet kell váltania vagy helyijárattal kell utaznia (a helyijárati viteldíjat
megfizetve). Ha az utazás a Budapest-Makó járattal történik, akkor viszont az eredeti jegyárért utazhat az Újszegedi sportcsarnokig.
Viteldíj vagy menetdíj: az utazási távolságra fizetendő díj. A megállapítása –jelenleg- az utazási km távolság (menetrendi vagy díjszabási
vagy speciális) és a km övezeti tarifa alapulvételével történik. Menetdíj összege áll:
az alapdíjból
az esetlegesen igénybe vehető kedvezményből
az esetlegesen fizetendő pótlék(ok)ból. (pl.: emeltszintű szolgáltatás)
Kiegészítő menetdíj:
Jegy kiegészítő célra: az érvényes menet- vagy bérletjeggyel, ill. más utazási igazolvánnyal rendelkező utas, ha az érvény határ előtt kezdődő
vagy az érvényhatár után befejeződő utazást kíván tenni, akkor kiegészítő menetdíjat köteles fizetni. Az utas részére a felszállási helyétől
utazási igazolványa érvényhatáráig, illetve az érvényhatárt jelentő megállóhelytől a célállomásig terjedő viszonylatra a díjtáblázatból
leolvasható árú menetdíjat kell felszámítani, ha kedvezmény jogosult a kedvezményes díjat, ha nem akkor a teljes árú menetdíjat.
Jegy beszámítási célra: a közlekedési szövetségi jegy beszámítása közlekedési szövetségbe vagy –ből utazás esetén a helyközi viteldíj
részbeni fedezésére. A beszámítás eljárása a BKSZ esetén: a BKSZ határától a leszálló megállóhelyig vagy vissza irányban úgy, mint az
előző bekezdésben történik, csak a jegyen feltüntetésre kerül a BEB kiegészítő felirat és a tényleges utazási viszonylat.
Emelt szintű szolgáltatás megfizettetésének céljára: a kiegészítő menetdíj járhat komfort szolgáltatás biztosításáért, nagyobb átlag
menetsebességű utas szállításért, helybiztosításért (a helybiztosítási jegy önálló jegyféleség néven is közismert), vagy egyéb kiegészítő
(járulékos) szolgáltatásért.
Viteldíj visszatérítés: A közlekedési szolgáltatók a viteldíj visszatérítését üzletszabályzatuk szerint biztosítják. A Volán társaságok az
elővételben váltott menetjegy díját és a poggyászviteldíjat visszatérítik, ha az utas menetjegyét utazásra nem használta fel. Visszatérítés csak
meghatározott (arra kijelölt helyeken történik).
Megkezdett, de be nem fejezett utazás esetén, ha az a szolgáltató hibájának róható fel (járat kimaradás, jármű telítettség, sztrájk, stb)
részarányos díj visszatérítésre jogosult az utas.
Utazásból kizárt utas számára nem jár díj visszatérítés.
A visszatérítendő összegből kezelési költség kerül levonásra, (amelynek mértékét a díjszabás tartalmazza). Kezelési költség nem kerül
levonásra, ha az utas a menetjegyet a járat elmaradása vagy férőhely hiánya miatt nem használta fel, illetve utazásáról forgalmi zavar miatt
lemond.
A járat elmaradását, a férőhely hiányát, illetve a forgalmi zavart az utas köteles igazoltatni az érintett járat, illetőleg az állomás
személyzetével az utazásra fel nem használt menetjegy hátoldalán vagy külön igazoláson.
Utas igazolás: az utazó közönség részére biztosított egyes kedvezmények kifejezetten egy adott személy számára szólnak. Ezen személyek
és a jogosult kedvezmény féleségek felismeréséhez közlekedési igazolvány nyújt segítséget úgy jegyvásárláskor, mint ellenőrzéskor. Az
igazolvány lehet hagyományos vizuális kiértékelhetőséggel és/vagy elektronikus vizsgálattal megállapítható kedvezményféleség jelzésű. Az
érvényben lévő személyiségi jogi szabályozás a szolgáltató részéről a vizuális személy beazonosítást támogatja, az elektronikust hatósági
jogkörben tartja.

A hazai közlekedés jellegzetessége a teljes árú bérletjegy időtartamon belüli korlátlan utazásra jogosultsága, amelynek következtében csak
egyetlen személy használhatja, így utazási igazolvány használattal érvényes. Az e-jegy rendszeri fogalommal mondva: a teljes árú bérletjegy
megszemélyesített díjtermék.
Viteldíj kedvezmény: különféle jogcímeken a közösségi közlekedést igénybevevő számára biztosított díjfizetési kedvezmény. Szélső esete a
térítésmentes utazás.
A kedvezményezés célja:
ha az ellátásért felelős nyújtja:
tömegesítéssel az egy utazásra eső költség leszorítása – olcsó viteldíj (népszerűség)
egyéni közlekedés okozta (különösen városi) zsúfoltság csökkentés – közösségi közlekedés előtérbe helyezése
trendek kiszolgálása – környezetvédelem, városi közterület felszabadítása (parkolóhelyek alól)
ha a közlekedési szolgáltató nyújtja:
pénzkezelés és jegyváltás esetszám csökkentés - egy jegyváltáshoz többszöri utazás tartozzon (pl.: retúrjegy, jegytömb)
járműfedélzeti jegyváltás visszaszorítása – a személyzet az utaztatással törődjön, kevesebb készpénzkezelés, (a kisebb
készpénzkészlet - kisebb támadási kihívás)
utas megőrzés, csábítás – törzs utas kedvezmény, utazási szám utáni kedvezmény
szabad kapacitás lekötése – csúcsidőn kívüli kedvezmény
A kedvezmény jellege:
több utazás előrefizetéséhez kapcsolódik – időtartam érvényességű bérlet, utazási szám korlátos bérlet, szabad felhasználású jegytömb
szociális indokok alapján - gyermekjegy, tanuló jegy, nyugdíjas jegy, térítésmentes (65 éven felüli) utazás, családi jegy, stb
idő tartományhoz kapcsolódik – csúcsidőn kívüli idősáv(ok)ba csoportosítása a nem szükségszerű (pl.: nem hivatás forgalmi)
utazásoknak
üzletpolitikai kedvezmény – időtartamon belüli utazás szám után (pl.: egy nap alatti 3-ik utazás félárú, a 4-iktől pedig 90%
kedvezményű)
utas komfortjavítás jegyvásárlási eljárás egyszerűsítése – mobil jegy, Internet jegy, mikro fizetés (PayPass)
jegyváltási idő folyamatos biztosítása – jegyárusító automata, Internetes jegyváltás
Kedvezmény igénybevétel formája:
személyhez kötött – tanuló vagy nyugdíjas kedvezmény (az egyén jogállásán alapuló, át nem örökíthető, nem átruházható), ide
sorolható az időtartamon belüli utazási szám után nyújtott (kedvezményes, vagy térítésmentes) további utazás szám biztosítása
szabad felhasználású – tömb jegy, idő korlátos jegy, üzletpolitikai kedvezményű jegy
Viteldíj bevétel szétosztása:
Szervezet
Bevétel rész
Államháztartás
– ÁFA
Jegyforgalmazó
– jegy előállítás költsége (papír jegyrendszerben)
– jegyárusítás élőmunka vagy gép (utas önkiszolgáló automata) költsége
– vagy jegyárusító bizományos jutaléka
Pénzintézet
– a bankkártyás és PayPass fizetés jutaléka
Ellenőri szervezet
– utas és szolgáltató ellenőrzésének díja
Elszámoló központ – bevétel elszámolás (megosztás) díja
Szolgáltatók
– a megmaradó bevételrész és az
állam árkiegészítése a szociális alapú kedvezményekhez valamint az
ellátásért felelős támogatása (az Európai Uniós szabályok szerint veszteség kiegyenlítés történhet)
Szolgáltatók közötti díjmegosztás: A szolgáltatók részére esedékes bevétel maradvány és árkiegészítés (végső soron a veszteség
kiegyenlítési összeg igény) megosztása a nyújtott szolgáltatásaik arányában. A megosztás történhet:
Megállapodás szerint: pl.: a kibocsátott utas férőhely km értékek arányában, képzett (számolt) önköltség hányad aránnyal módosítva,
ellátásért felelőssel közbeszerzés keretében kötött szerződés szerint, stb.
Utas számlálás alapján: reprezentatív (esetenkénti) utasszámlálásból képzett utazási km értékek szerint. A számlálás történhet utasszámláló
eszköz felhasználásával is (bár mindkét eljárás esetén a jogosulatlan utazás is beszámításra kerül a bevételt termelők közé).
Mérés alapján: feltétele akár papír, akár e-jegyrendszerben minden utas utazásának legalább a kezdetén a jegyének kezelése. (Az érvénytelen
utazás, ha a kezelés elmaradással párosul (abból ered), akkor a mérés csak az érvényes utazást igénybevevőkre korlátozódik)
Viszonylatra váltott jegyeknél a leszálláskori kezelés elmaradása esetén is pontosan megállapítható a nyújtott szolgáltatás nagysága
(utazási távolság) Eseti utazás megszakítás (vagy átszállás) jegyszám azonosítást is rögzítő jegykezelésnél (legyen az vonalkód,
mágnes csík, értékhordozó kártya, vagy csak azonosító kód) megállapítható a bevételért nyújtott szolgáltatás mértéke.
Területi érvényességű jegynél a ténylegesen nyújtott szolgáltatás csak fel és leszállásnál egyaránt végzett jegykezelés esetén (check in
– check out) állapítható meg.
Fizetőeszköz: Minden Magyarországon hivatalos fizetőeszköznek számító bankjegy, pénzérme, elektronikus fizetőeszköz (bankkártya) és
egyéb szerződéses keretek között szabályozott készpénzt helyettesítő (hitelezett utazási utalvány, üdülési csekk, vásárlói klub kártya,

PayPass, elektronikus pénztárca) vagy kedvezményt igazoló (utazási kártya, stb.) utazási utalvány, vagy más egyéb.
Fizetett díjszabási kilométer övezet: A menetrend által meghatározott konkrét utazási távolság (menetrendi km) vagy a díjszabási távolság
(díjszabási km), a közlekedési szolgáltató, vagy az ellátásért felelős (állam, területi önkormányzat) által biztosított kedvezmények
figyelembevételével csökkentett, a helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól
szóló mindenkor hatályos rendeletben szabályozott díjszabási övezetbe történő besorolása.
Díjszabás: A helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló mindenkor
hatályos rendeletben megállapított viteldíjakat kedvezmény fajtánként, díjszabási km övezetenként meghatározott struktúrában tartalmazó
előírás.Menetdíj táblázat (díjszabási háromszög): A vonalak (megállóhely sorozatok) táblázataihoz (definiáltan vagy szimbolikusan)
díjszabási háromszög táblák tartoznak, mindegyik vonalhoz egy menetdíj táblázat. A menetdíj táblázatok lényegében azt írják le, hogy a
vonal n db megállója között egy irányban hány darab lehetséges utazási reláció merül fel. n megálló esetén (n*(n-1))/2 db reláció.
Szemrevételezéses táblázati elem (viszonylati díj) keresésnél előre irányban a felszálló állomás névhez tartozó függőleges oszlopban
találhatóak a célállomásokhoz tartozó viteldíjak, míg vissza irányban, a vízszintes sorban. A táblázat ezért díjszabási km érték alkalmazásnál
oda-vissza irányban használható. Menetrendi km alapján történő díjszámítás alkalmazásnál lehet különbség a viteldíjban a közlekedési irány
szerint.
A díjszabási háromszögben feltüntetett paraméter értékek (mutatók) az adott közlekedési szolgáltató közösített díjszabási táblájának egy-egy
sorára mutatnak. A díjszabási tábla egy 2 dimenziós táblaként képezhető le, a díjszabási háromszög mutatói a díjszabási tábla soraira
mutatnak (az oszlopaira az EMKE szerint definiált 24. jegyjellemző mutathat).
A menetdíj táblázat jegykiadógépbeli létrehozása az övezetes tarifa esetében egyszerű eszközzel biztosítja egy-egy közlekedési viszonylatra
egyedi vagy eseti viteldíj alkalmazását. A tarifa éppen érvényben lévő, esetleg árkerekítéseket tartalmazó elemeit képlettel nem
meghatározható esetben is megadhatóvá teszi.
Érvényes utazás: menetrendszerű közúti utazás esetén érvényes utazásnak tekintett a jegy érvényességi viszonylatának vagy területének és
érvényességi idejének kezdetén megkezdett majd az érvényességi viszonylat, terület és idő lejártával befejezett utazást. Az utazás
érvényessége kiegészítő jegy váltásával előre hozható vagy kitolható. Utazási komfort osztály elkülönítésű utazásnál (nagy vasút, hajó,
repülő) a megfelelő komfortfokozat igénybevétele is követelmény. A szolgáltatás típus megkülönböztetés esetén (pl.: gyorsvonat, IC vonat) a
jegynek megfelelő szolgáltatás típusra érvényes az utazás. A komfort osztály és szolgáltatás típus elkülönítés esetén a magasabb fokozatra
érvényes jegy az alacsonyabb fokozaton érvényes utazásra használható.
Továbbutazás: A jegy érvényességi területe vagy viszonylata előtt megkezdett vagy annak vége után végzett utazás. Az idősávban érvényes
jegy esetén az idősáv kezdete előtti vagy lejárta utáni utazás. Az időtartam érvényességű utazás esetén a lejárat után folytatott utazás (pl.: az
átszállás az érvényesség lejárta után történik meg).
Kiegészítő menetjegy: a kiegészítő menetdíj lerovását bizonylatoló jegy. Bérletjegynél az eseti utazási távolságra kiterjesztő jegy.
Kiegészítő jegyet a közúti közlekedés esetében az utazási igazolvánnyal nem fedezett útszakaszra kell váltani. Az utas utazásának menetdíját
részben a birtokában lévő érvényes utazási igazolvány (ez esetben értsd: menetjegy v. bérletjegy) felhasználásával fedezi, részben ugyanazon
kedvezmény kategóriába (járműtípusra, osztályra) tartozó kiegészítő menetjegy váltására jogosult. A helyközi és távolsági övezetes viteldíjú
tarifarendszerben a kiegészítő menetjegy díja az érvényes utazási igazolvánnyal fedezett díjövezet és a ténylegesen leutazni kívánt távolságra
érvényes övezeti viteldíj különbsége.
Vasúti közlekedésnél a magasabb vonat típus és komfortfokozat különbözetre is váltható kiegészítőjegy (pótjegy). A Volánnál az emelt szintű
szolgáltatás(ok)ra váltható kiegészítőjegy vagy, ha az alap személyszállítás elválaszthatatlan része az emelt szintű szolgáltatás, akkor
kötelező ez a típusú kiegészítő díj megfizetése (a menetdíj része).
Utas számlálás: az utasszámlálás a járműkihasználtság mérésére alkalmas eljárás. Számláló biztosok vagy számlálóeszköz segítségével
végzett utazás szám meghatározás.
Személyenkénti megszámlálás:
Számláló biztos általi megszámlálás: van megállónként kizárólag felszállás vagy fel és leszállásszámlálás.
Számlálókészülékkel számlálás: a járműre fel és/vagy leszálló személyek opto kapus vagy közelítés érzékelős megszámlálása.
Az eljárás előnye: minden utas megszámlált, hátránya: az érvényes és az érvénytelen (bliccelő) utazás nem választható külön.
Becsléses eljárás:
Becsülő személy közreműködésével: A becslési eljárás egy formája, amikor egy számláló pont előtt elhaladó jármű utas telítettségének
becslése és a jármű típusa alapján kerül a vélt utas szám megállapításra.
Mérő eszköz segítségével: súlyméréses (pl.: légrugó nyomásmérés) vagy a villamos meghajtású járműveken a gyorsításhoz vagy
állandó menetsebességhez szükséges vontatási energia mérés segítségével.
Az eljárás előnye: egyszerű, hátránya: az utazók száma csak megközelítő értékű.
Utazás regisztráció: az utasszámlálás azon eljárása, amikor az érvényes jeggyel utazó (a menetjegyét kezelő, bérletét „felmutató‖) utas
jegye kerül elektronikus eszközök segítségével feljegyzésre (tárolásra), regisztrálásra.
Az eljárás előnye: az érvényesen utazók megszámláltak, elektronikusan leolvasható érvényességi viszonylat esetén az utasok utazási
viszonylata is ismertté válik hátránya: az érvényes (kezelt) menetjegy nélkül utazó, a bérletét fel nem mutató, bliccelő utas szám nem
felfedett.
Közlekedéstudomány: olyan alkalmazott tudományág, melynek feladata a közlekedés és környezetének (természeti, műszaki, gazdasági,
humán stb.) elemzése, illetve kölcsönhatásaik feltárása. A közlekedéstudományt a Magyar Tudományos Akadémia az 1950-es évektől önálló

tudományterületnek, 2000-től pedig a műszaki tudományterületen belüli tudományágnak tekinti. Ma a közlekedéstudományt széleskörűen
művelik Magyarországon.
Legfontosabb diszciplínái: közlekedéstan, közlekedés-gazdaságtan, közlekedéstechnika, közlekedéspszichológia, közlekedési üzemtan,
közlekedéstörténet, közlekedésföldrajz, közlekedési jog (fuvarjog), közlekedés-statisztika.
A közlekedéstudomány legfontosabb szaklapjai: Közlekedéstudományi Szemle, Városi Közlekedés, Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle.
Közforgalmú közlekedési szolgáltató vállalkozások:
Országos tevékenységi körűek:
MÁV (Magyar királyi ÁllamVasutak): 1869-ben alapították csődbement magán vasutak állami felvásárlásával. Alapításától kezdve a
szolgáltatott vasúti személyszállítás mindig állami tulajdonban van.
MAHART (MAgyar HAjózási RészvényTársaság): elődje a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság 1895-ben alakult. A
második világháború után is részvénytársaságként működött.
Malév: a második világháború tönkre tette a magyar közforgalmú repülést. 1946-ban alakult a Maszovlet. 1954-ben magyar kormány
kivásárolta a Szovjetunió részét és megalakította a Malév-et. A Malév 2012-ben csődbe jutott.
Volán: a trianoni döntés utáni sokkból az ország éledezésének egyik jeleként 1927-ben a csonkolódott MÁV hálózat nehezen közlekedhető
viszonylatainak ellátására a MÁV létrehozta a MAVART-ot (MAgyar államVasutak Autóközlekedési RészvényTársaságot). 1934-ben átvette
a Posta 43 autóbuszát a MAVART, mint legnagyobb magyar közúti utasszállító 224 vonalon közlekedett. 1935-től MÁVAUT néven. 1961ben a KPM megalakította a megyei szervezetű AKÖV AutóKÖzlekedési Vállalatok hálózatát 18 megyében, AKÖV 1. sz. Vállalattól a 24.
sz.-ig, Pest megyében a teherszállítási profilú TEFU és a személyszállítási profilú MÁVAUT alakult. A vállalat csoport 1970-ben vette fel a
VOLÁN fantázia nevet, a Volán 1. sz. Vállalattól a 24.-ig számozással jelölve (megtartva az AKÖV számokat). 1985-ben a vállalatcsoport
tagjai új, a földrajzi elhelyezkedésükre utaló márkaneveket vettek fel a Volán név megtartásával (kivétel a Volánbusz, amiről a későbbiekben
kiderült: a sajtó rendre keveri a Volán cégcsoportot és a Volánbuszt), ekkor már 59 cég tartozott a vállalatcsoportba.
A Volán elnevezés és a Volán csiga embléma egy pályázaton került kiválasztásra. A név és a logó körül több „bennfentes‖ elmélet látott
napvilágot. Volt, aki a latin „volan‖ = repülő szó megfelelőjének látta, volt, aki az olasz „volare‖ = repül szóból származtatta. A csiga
emblémát annak a jelképének tekintve: nincs olyan bonyolult helyzet, amiből nincs kiút, de volt, már aki a csiga közepét és a nyilat rovás
jeleknek vélte (a jobbról balra olvasás szerint) „C‖ és „NY‖ betűk ligatúrájának („Cél a Nyugat‖ értelmezéssel – a ’70-es években!)
Helyi, városi tevékenységi körűek:
BKV: önkormányzati tulajdonú vállalat. Az 1832-vel alakult első magán személyszállítási vállalkozástól kezdve több önálló társaság
fuvarozott utasokat, így PKVT, BKVT, BHRT, BHÉV, BLVV, BBVV, BURV, FJFVV, BEVV. 1922.-ben alakult a BSZKRT. 1949-től a
BSZKRT szétválasztásra került FVKV, FAKV, FHVKV, FVFKV, FAFKV vállalatokra. 1968-tól egyesítették BKV néven.
Vidéki önkormányzati közlekedési társaságok: Miskolc, Szeged, Debrecen, Pécs, Kaposvár városokban működnek
AVM (Automatic Vehicle Monitoring): a BKV-nál alkalmazott magyar szóhasználatban „Automatikus Vonali Megfigyelés‖ megnevezésű.
A BKV AVM rendszere az autóbusz viszonylatok egy részét szolgálja ki. Részei:
járművek berendezései
diszpécseri központ
útvonali berendezések
utastájékoztatás
DIR (Diszpécseri Irányító Rendszer): a BKV-nál a DIR rendszerrel lehetőség nyílt a főváros felszíni közlekedésének forgalomirányítására
valamennyi alágazatban.
ForTe (Forgalom Tervező): a BKV-nál használatos forgalomtervező rendszer
Menetkész járműtárolás: a katonai igénybevétellel kapcsolatos követelmények alkalmazása.
Indító eszközök áttekinthető tárolása: menetokmányok (forgalmi engedély, műszaki menetlevél), járműkulcsok (ajtókulcs, indítókulcs) rendezett,
áttekinthető, központi elhelyezése.
Indulási helyzetű járműtárolás: a jármű eleje (mint régen a szekér rúdja) a tároló hely elhagyás lehetséges irányába nézzen (tolatás mentes
indulás), a szükséges jármű utastér takarítás, külső mosás elvégzett legyen.
Tele tank rendszer: a jármű hajtó- és kenő anyagokkal feltöltött tároló helyre állítása (a tele tankolás a napi fogyasztás megállapításának is az
alapja).
Műszaki revízió: napi (másnaponkénti, heti) műszaki felülvizsgálat. Kiterjed a KRESZ szerinti tartozékok ellenőrzésére, a világító és
jelzőberendezések, gumi futófelületek, fékek ellenőrzésére. A megállapított hiányosság azonnal megszüntetendő.
Jármű diagnosztika: a jármű főbb szerkezeti részeinek időszakos állapot feltárása. A vizsgálatot régen szerviz mesterek (garázs mesterek)
végezték, később mérőpadok segítségével tengelyen vagy kiépített helyzetben, ma a járműbe beépített diagnosztikai csatlakozók nyújtanak,
segítséget a vizsgálatok elvégzéséhez esetenként a hibajelzést a hiba ok megjelöléssel közlik. A jármű diagnosztika a járműjavítás feladatainak
kijelölésére szolgál (korábban egység csomagos, konténeres alkatrész cserére alapult a javítás). A KTI-TRANSINNOV 1984.-ben kezdett az

MDR (Mikroprocesszoros Diagnosztikai Rendszer) fejlesztésébe.
Futó javítás: a kis meghibásodások elhárítása. Nevezett zavarelhárításnak is. Tevékenységei közé tartozik pl.: izzólámpák cseréje, meglazult
csavarok után húzása.
Felújítás: az adott járműtípusra meghatározott futásteljesítmény után a jármű fő szerkezeti részeinek cseréje vagy generálozása az élettartam
növelése céljából.
Garázs: a garage francia szó átvételéből, eredeti jelentése: gépszín, gépjavító műhely. Elterjedt jogi értelmezése: járműtároló építmény vagy egy
más rendeltetési célú építmény egy helyisége. A szálloda ipar esetében a gépkocsi garazsírozás parkoltatás értelemben használt. A garazsírozás
egyfajta más értelemben a jármű kisebb javításait, ápolását jelenti.
Garázsmester: a telephelyre beérkező vállalati gépkocsik (buszok) átvétele, a kiinduló járművek átadása a vezetőik részére. Az átvételkor a
fennálló látható hibák és a járművezető tapasztalatai alapján hibajegy (jegyzőkönyv) felvétele, káresemény ügyintézése, a javítás
igénybejelentése, a javítások nyomon követése.
Menetlevél: a nem magántulajdonú járművek útvonal és célállomás megjelöléssel kiadott papír alapú feladat leírását (menetparancs) és annak
végrehajtását dokumentálja. A korszerű forgalmi rendszerek igyekeznek kiváltani a papír alapú dokumentálást elektronikus rendszerekkel. A
megtett út regisztrálását végző odométer jelet számláló km számláló mellett és helyett pl.: menetíró műszer (köznapi nevén tachográf) kerül
használatra. A menet író első típusai analóg rögzítéssel (általában írótűvel papírtárcsa viaszszerű bevonat rétegébe karcolással rögzítettek
adatokat). A megtett út általában jelentős hiba értékkel volt meghatározható, azonban nagy előnye volt a folyamatos menet írás (1-szer vagy 7szer 24 óra), amelyből a vezetési idő jól megállapítható, másik nagy előnye a pillanatnyi sebesség regisztrálása volt. A korszerű menet írók ma
digitális kialakításúak. E mellett a megtett út és pillanatnyi sebesség számítási technikával (GPS) is regisztrálják a közlekedést. A helyes sebesség
megválasztáshoz G szenzor jelét is rögzíthetik.
A MÁVAUT időszaktól kezdve kétféle menetlevelet vezettek az autóbuszokon. Egyig a műszaki (köznapi nevén: gépkocsivezetői) másik a
forgalmi (kalauzi) menetlevél volt
Műszaki menetlevél: a jellemző műszaki adatokat, eseményeket rögzíti. Többek között: jármű forgalmi rendszám, tároló helyről
(garázsból) kiállás időpontja – km óra állása, majd a tároló helyre állás idő –km óra adatai, a hajtó- és kenőanyag vételezés, a napi
revízió, a szerviz beavatkozás.
Forgalmi menetlevél: a személyszállító szolgáltatás végrehajtásának jellemzőit rögzítette a papír alapú világban. Feljegyzésre került
rajta: a végrehajtott járat (menet) száma, menetrendi mezője, az induló sorszáma a jegytömböknek (menet és bérlet jegytömbök), a
jegy leíró állomásra beérkezéskor a jegysorszámok állása, gócponti érkezési időpontok, forgalmi szolgálattal rendelkező állomáson a
bejelentkezés láttamoztatása (pl.: a menetlevélre írt érkezési időpont igazolása).
Menetíró készülék: (elterjedt megnevezése: tachográf) a közúti közlekedésben használt mérő, regisztráló műszer. A készülékről a 124/2005.
(XII. 29.) GKM rendelet szól, amely a 3821/85/EGK tanácsi rendelet (1985. 12. 20.) végrehajtását írja elő.
A tachográf olyan elektronikus érzékelőkkel felszerelt mérő, regisztráló műszer, mely rögzíti a jármű sebességét, a megtett teljes út hosszát
(és külön az egyes utakat), a buszok és teherautók indulási és megállási időpontját. A tachográf segíti a hatóságokat abban, hogy ellenőrizzék,
a fuvarozók betartatják-e a gépjárművezetőikkel a kötelező pihenőidőt, nem dolgoztatják-e túlzott mértékben őket, amely nem utolsó sorban
kihatással van a közlekedés biztonságra.
analóg tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott kivitelű. Tartozéka az adatrögzítő lap
digitális tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. mellékletében meghatározott kivitelű. Tartozéka a tachográf kártya, amely az
alkalmazásának célja szerint a következő típusú lehet:
műhelykártya
gépjárművezetői kártya
ellenőri kártya
üzembentartói kártya
Bizonylat összerendezés (tombolázás): a papír alapú rendszerben a bizonylatokat (pl.: menetlevelet) sorszám folytonosan állították ki a
vezénylés (személyforgalomban a forda) alapján. A teljesítés (napi munkavégzés) elszámolásakor a menetlevél leadásra került. A leadott
menetleveleket sorba válogatva állapították meg, hogy meg van-e minden példány (mindenki elszámolt-e a végzett munkájával) ez az
összeválogatási folyamat a tombolázás. Ezt követően dolgozták fel a menetleveleket (a feldolgozás eredményeként pl.: megállapították a
vállalat járművei által egy nap megtett km mennyiséget, az összes tankolt üzemanyagot, gépkocsivezető, kalauz teljesített munkaóráit)
Forgalmi napló: papíralapú rendszerben a forgalmi szolgálat vezeti feljegyezve a forda szerinti elméleti indulási és érkezési idők helyett a
ténylegesen megtörténteket és más forgalmi eseményeket.
Telematika: innovatív folyamatokat, térbeli távolságokat elektronikus információk segítségével ír le. Integráló módon a műszaki
szempontok mellett elsősorban az információáramlás (telekommunikáció) és az információfeldolgozás (informatika) szociális, ökológiai és
ökonómiai szempontjaival foglalkozik.
PIS (Passenger Information Systems): utasinformációs rendszer.
CIT (Computer Integrated Transportation): számítógéppel integrált szállításszervezés
CAPPTS (Computer Aided Planning systems of Passenger Transport System): személyszállítási rendszer tervezésénél használt
informatikai rendszerek,

CAPIBT (Computer Aided Passenger Information systems Before Travelling): helyváltoztatás, az utazás előkészítését segítő
utasinformatikai rendszerek
CAPIDT (Computer Aided Passenger Information systems During Travelling): helyváltoztatás, az utazás közbeni utasinformatikai
rendszerek
CAPIAT (Computer Aided Passenger Information systems After Travelling): utazás utáni utasinformatikai rendszerek
CAPTA (Computer Aided Passenger Transport Accounting systems): személyszállítási rendszer számbavételénél használt
informatikai rendszerek
CAPTCM (Computer Aided Passenger Transport Control Management systems): személyszállítási folyamatot irányító rendszerek
MHR (Menetjegyeladási, Helybiztosítási és Utastájékoztató Rendszer): a MÁV Zrt. projektje. ITMS (Intelligent Traffic Management
System): intelligens forgalomirányítási rendszer
ITS (Intelligens Transportation System): Intelligens közlekedési rendszer. Az Amerikai Egyesült Államok ITS architektúrája tartalmazza:
az ITS funkciókat (pld. forgalmi adatgyűjtést vagy útvonal kijelölési kérelmet);
azokat a fizikai eszközöket vagy alrendszereket, melyek a funkciókat tartalmazzák (pld. gépkocsi vagy út menti szerelvények);
az információ folyamokat, melyek ezeket az elemeket rendszerré integrálják.
Az ITS a felhasználói szolgáltatásokat hét nagy csomagba foglalja:
1. Utazás és Forgalom Szervezés
Az Indulás Előtti Utazási Információk segítik az utazókat, hogy még az utazás megkezdése előtt kiválaszthassák az utazás módját,
megbecsülhessék a szükséges utazási időt és dönthessenek a legalkalmasabb útvonalról. A csomag négy fő funkciója
1. Információ a Rendelkezésre álló Szolgáltatásokról;
2. Információ az Aktuális Helyzetről;
3. Útvonal Tervező Szolgálat és
4. Hozzáférés biztosítása a szolgáltatásokhoz.
A Menet-közben Nyújtott Információk a Vezetőnek lehetővé teszik az útvonal alternatívák közüli választást. Fő funkciói:
1. A Vezetői Tanácsadás és
2. A Gépkocsin Belüli Forgalomirányító Kijelzés.
Az Útvonal Irányítás megadja az útvonalat a választott útcélokhoz. Főbb funkciói:
1. Az útvonal megadás;
2. A Statikus Üzemmód;
3. A Jelen idejű Üzemmód és
4. A Felhasználói Interfész.
Az Uticél Illesztés és Helyfoglalás három fő függvénye:
1. Az Utazó Kérése;
2. Az Utazást Biztosító Szolgáltatása és
3. Az Információ Feldolgozása.
Az Utazási Szolgáltatások Információja lényegében „Arany Oldalak‖ jellegű információt biztosít az utazóknak
1. az Információ Átvétel és
2. az Információ Elérés
függvények keretében.
A Forgalom Irányítás feladata az utak és utcák forgalmának hatékony kezelése. Feladatát négy funkció segítségével oldja meg, ezek
1. a forgalom áramlás optimalizálása;
2. a forgalom felügyelet;
3. a vezérlési funkció és
4. az információszolgáltatás.
A Közlekedési események kezelése a következő hat funkció keretében realizálódik:
1. a tervezett események;
2. az események azonosítása;
3. válasz akciók megfogalmazása; 123456123456
4. a válasz akciók koordinált megvalósításának támogatása;
5. az akciókra adandó válaszok kezdeményezésének támogatása;
6. a vészhelyzetek előrejelzése.
A Közlekedési igények kezelése a
1. közlekedési rendszer hatékonyságának javítása és
2. a mobilitási lehetőségek széles skálájának biztosítása
funkciók segítségével valósul meg.
Emisszió tesztelés és csökkentés egyetlen azonos nevű funkcióval rendelkezik.
Az út-vasút keresztezési szolgáltatás azonos nevű függvénye külön kezeli az alacsony és nagysebességű vasutakkal való találkozást.
2. Tömegközlekedés Szervezés
Tömegközlekedés Szervezés
Menet közbeni menetrendi és foglaltsági információ a csatlakozásokról
Személyre szabott tömegközlekedés

Tömegközlekedés Biztonsága
3. Elektronikus Fizetés
Elektronikus Fizetési Szolgáltatások
4. Kereskedelmi Gépjármű Műveletek
Kereskedelmi Gépjármű Elektronikus Kezelése
Automatizált Útmelletti Biztonsági Felügyelet
Fedélzeti Biztonsági Monitorozás
Kereskedelmi Gépjármű Adminisztratív Eljárásai
Válasz a Veszélyes Anyaggal Történt Eseményre
Kereskedelmi Flotta Menedzsment
5. Baleset Kezelés
Baleset Közlés és Személyes Biztonság
Mentőautó Menedzsment
6. Fejlett Gépkocsi Biztonsági Rendszerek
Hossz-irányú Ütközés Elkerülés
Oldal-irányú Ütközés Elkerülés
Kereszteződési Ütközés Elkerülés
Látás Javítás az Összeütközés Elkerülésére
Biztonságra Készültség
Összeütközést Megelőző Automatikus Fékezés
Automatizált Gépjármű Műveletek
7. Információ Menedzsment
Archivált Adat Funkció.
HITS (Hungarian ITS Framework Architecture): „Az ITS Hungary főbb célkitűzései között szerepel a közlekedés minden alágazatára
kiterjedően a hazai konszenzus és együttműködés elősegítése a hazai telematikai alkalmazásokban; a hazai intelligens közlekedési rendszerek
és szolgáltatások megvalósításának támogatása, és integrálása a transz-európai hálózat szolgáltatásaihoz; a nemzeti, a regionális és a
nemzetközi szinten történő együttműködés, közös projektekben való részvétellel és technológia transzfer segítségével; a nemzeti stratégia
megvitatása az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozóan.‖
Európai mintára 2004-ben elkezdődött a hazai ITS keretterv elkészítése.
2004-2008: Elkészült a HITS, Magyar ITS keretterv
pilotok, kutatás, dokumentációk feldolgozása
honlapfejlesztés
szoftver-honosítás
2009-2010: update, dissemination
2011: Útügyi Műszaki Előírás
2012: Új európai fejlesztések átvezetését követően a közösségi közlekedési rendszerekre is alkalmazható a HITS
AVL (Automatic Vehicle Location): automatikus jármű helymeghatározás. Az ITS egyik korai hajtása az AVL-nek rövidített gépjármű
helymeghatározás volt. A feladat - a gépjármű helymeghatározása - kétféleképpen is alkalmazható: vagy csak a gépjárműben kerül
kijelzésre, vagy valamely diszpécser központban jelennek meg a központhoz tartozó gépjárművek pillanatnyi pozíciói. A feladat
legegyszerűbb formában azt jelenti, hogy a vezető előtt lévő képernyőn, illetve a diszpécser képernyőjén, valós időben megjelenik
vagy megjelennek a gépjármű(vek) pillanatnyi helyzetét ábrázoló szimbólum(ok), mely(ek) a képernyőre vetített digitális térképen
halad(nak).
Transmodel (CEN-TC278 ENV12896 - MSZ EN 12896 szabvány): A Transmodel egy Európai Koncepcionális szabvány a közlekedési
adatmodellről (MSZ EN 12896:2006) A közúti közlekedési telematikai adatainak referencia adatmodell szabványa. A Transmodel szerinti
hálózat leíró elemek:
Hálózat – NETWORK: maga a kínált szolgáltatások alapinfrastruktúrája, amit a járművek által bejárt útvonalak (ROUTEs)
formájában biztosítanak az utasok használatára.
Mező, vonal – LINE: A hálózat két pontja között adott csomópontok/megállóhelyek és szakaszok érintésével kialakított útvonalak,
amelyen különböző, teljes, vagy részútvonalakat bejáró járatok közlekedhetnek
Viszonylat, vonalvezetés, vonalváltozat -. SERVICE PATTERN: Egy adott útvonalon egy vonalvezetés úgy valósul meg, hogy az
azonos vonalvezetésen közlekedő járatok az útvonalat (vagy egy részét) mindig ugyanazokon a megállóhelyeken megállva járják
be; ha bizonyos járatok csak részlegesen is eltérnek (pl. betétjárat), akkor önálló vonalvezetést képeznek.
Menet, járat, vonat SERVICE JOURNEY: egy adott vonal vonalvezetésén belül, adott időpontban, végállomástól végállomásig
közlekedő jármű/vonat, amelynek a menetrendben elkülönített száma van.
Menetrendi szakasz - SERVICE LINK
Megállóhely – STOP POINT
Átszállóhely – STOP AREA
Definiált elem - ENTITY
Absztrakt pont - POINT
Pontokat összekötő szakaszok - LINK

Szakaszokból képzett élsorozatok - LINK SEQUENCE
Sokszögek (ZONE)
Réteg – LAYER: a Transmodel egymásra épülő rétegek között logikai kapcsolatokat ír elő. A réteges építkezésből következően az
alacsonyabb szintű rétegen végbemenő adatmódosítás végrehajtásra kell, hogy kerüljön az arra épülő rétegekben, ily módon
biztosítva az adatkonzisztenciát.
0. réteg: teljes infrastruktúra hálózat (INFRASTURCTURE)
1. réteg: szolgáltatáshoz szükséges hálózat (NETWORK)
2. réteg: szolgáltatás útvonalai (ROUTEs)
3. réteg: vonalvezetés/viszonylat, rezsi szakasz (SERVICE PATTERN, DEAD RUN PATTERN)
4. réteg: megállók, időmérő pontok közötti relatív idők (TIMING PATTERN)
5. réteg: konkrét járatok + a hozzá tartozó rezsifutás = konkrét járműfordulók (SERVICE JOURNEY + DEAD RUN =
VEHICLE JOURNEY) indulási idő, indítás napjai (DEPARTURE TIME, OPERATING DAYs)
6. réteg: napi jármű forda (BLOCK)
A Transmodel további fogalmai:
TRANSMODEL
szerinti megnevezés

HAZAI megfelelője

TÍPUS

FŐ ATTRIBÚTUM

INFRASTUCUTRE

Térbeni referenciával
ellátott infrastruktúra
hálózat

Gráf

ÁGAZAT (közút, vasút,
hajó stb)

NETWORK

Szolgáltatás pontos
topológiai leírásához
szükséges hálózat

Gráf

ÁGAZAT (közút, vasút,
hajó stb)

ROUTE POINT

A hálózatot felépítő egy
útvonal pont elem

POINT

Koordináta

ROUTE LINK

A hálózatot felépítő
útvonal szakasz

LINK

Mért hossz

STOP POINT

Megállóhely

POINT

Elnevezés

SERVICE LINK

Megállóhelyek közötti
szolgáltatási
(menetrendi) él

LINK

Díjszabási hossz

STOP AREA

Megállóhely csoport
(megállóhely párok,
átszállási helyek)

GROUP

Elnevezés

ROUTE

A hálózaton definiált
útvonal

LINK SEQUENCE

AZONOSÍTÓ

DEAD RUN

Járulékos futási útvonal
(rezsifutás)

LINK SEQUENCE

AZONOSÍTÓ

SERVICE PATTERN

Vonalvezetés/viszonylat
(a megállás helyeinek
definiálása)

LINK SEQUENCE

AZONOSÍTÓ

LINE

Mező/vonal
(vonalvezetések
csoportja)

GROUP

Elnevezés

JOURNEY PATTERN

Útvonal (menet) séma
(jármű által a
szolgáltatás
elvégzéséhez egy
irányba bejárt út)

LINK SEQUENCE

AZONOSÍTÓ

DEAD RUN PATTERN

Rezsi szakasz, ahol
utasokat a járművek
nem szállítanak

LINK SEQUENCE

AZONOSÍTÓ

SERVICE JOURNEY
PATTERN

járat séma (egyező
megállási helyekkel és
köztük azonos relatív
időadatokkal bíró
járatokhoz)

LINK SEQUENCE

Elnevezés

TIMING POINT

Időmérési pont

POINT

Koordináta

TIMING LINK

Időszakasz

LINK

Időadat

DEPARTURE TIME

Indulás idő

Time

Időadat

TIMING PATTERN

Idő séma (az időmérő
pontok közötti relatív
idők sorozata)

LINK SEQUENCE

AZONOSÍTÓ

SERVICE JOURNEY

Konkrét járat

Absztrakt

AZONOSÍTÓ

VEHICLE JOURNEY

Jármű útvonala, jármű
konkrét fordulója

Absztrakt

AZONOSÍTÓ

VEHICLE
SCHEDULE

Jármű napi útvonala,
jármű napi fordulóterv
(napi forda)

Absztrakt

AZONOSÍTÓ

BLOCK

Járművek napi
fordulóterve

GROUP

AZONOSÍTÓ

VALIDITY

Érvényesség

Dátum

Időadat

OPERATING DAY

Működési nap

Dátum

Időadat

TransXChange (Egységesített adatszolgáltatási protokoll): Egyesült Királyság közlekedési adatcsere szabványa, amely a Transmodel-re
épül. RDX-TransXchange a közösségi közlekedési adatok adatcsere interfésze.
SIRI (Service Interface for Real Time Information): Valós idejű forgalmi adatok cseréjét biztosító interfészek szabványa. CEN/TS 15531
prCEN/TS-OO278181. Egy XML protokoll.
PT (Production Timetable service): tervezett menetrend adatcsere. A tervezett menetrend közzététele néhány órával vagy nappal a
szolgáltatás időpontja előtt.
ET (Estimated Timetable service): várható menetrend adatcsere. Az aktuális forgalomlefolyás miatt változó várható menetrendi
információk szolgáltatása, beleértve minden operatív beavatkozást is.
VM (Vehicle Monitoring service): járműkövetés adatcsere. A jármű pillanatnyi helyzetének és állapotának adatcseréje, a várható és
tényleges érkezési idők információszolgáltatása.
CP (Connection Protection service): átszállás biztosítás adatcsere. A stratégiai átszállási kapcsolatokról való tájékoztatás, ezáltal a
ráhordó- elosztó hálózatok garantált kapcsolatai fenntartásának elősegítése.
ST/SM (STop service and Stop Monitoring service): megállóhelyi tájékoztatás adatcsere. A megállóhelyi tájékoztatások elvégzése, a
jármű érkezése előtti kb. egy órás intervallumban.
NeTEx (Network Exchange): egy XML séma és a hozzá kapcsolódó adatátviteli protokoll, a CEN TC 278 WG9 leírása szerint, amely
lehetőséget nyújt a közlekedési adatok kicserélésére a különböző számítógépes rendszerek között. IoPTA (Interoperable Public Transport
Applications) – Átjárható Közösségi Közlekedési Alkalmazások iránt támasztott követelmények. Magyarországon jelenleg az azonosító
kártyák számára kiadott MSZ EN 15320 IOPTA követelmények érhetőek el.
AM/FM International (Automated Mapping / Facilities Management): automatizált térképezés / eszköz-menedzsment.
OKA (Országos Közúti Adatbank): az első kialakítása a ’70-es évek végén, DOS alapon kezdődött 2013-ban 35 éves az OKA.
KIRA (Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis): egy olyan együttműködési struktúrát biztosít, amely megteremti az ágazati
közlekedési rendszerek és szervezetek között a műszaki alapadatok áramlásának lehetőségét.
A rendszer és adatbázis kiterjedése:
Központi online helyazonosítás szolgáltatás
Központi online adatmegosztó szolgáltatás
Adatlekérdező portál

HUNAGI (Hungarian Association for Geo-information): Magyar Tériformatikai Társaság 1994-ben alapították. A szervezet 2002 óta
közhasznú társaságként működik.
GITA (Geospatial Information & Technology Association): nemzetközi térinformatikai szervezet. A GITA egy non-profit szövetség, mely
az automatizált térképezés és eszköz-menedzsment (AM/FM), térinformatika (GIS), rendszerfelügyelet és adatgyűjtés (SCADA) valamint az
ezekhez kapcsolódó informatikai technológiák alkalmazásával foglalkozik, a közművek, kormányhivatalok és önkormányzatok és más
szervezetek területén.
GDF (Geographic Data Files): térinformatikai adatkezelés. A földrajzi adatok fájlformátuma. Több mint egy GIS szabvány, mivel a GDF
megadja az adatgyűjtés szabályait, valamint definiálja az objektumok és az attribútumok közötti kapcsolatokat is.
A közlekedési hálózat, és környezetének leképzésének a szabványa. (1997 óta a navigációs rendszerek szabványa). 2004-ben jelent meg az
5.0 változata.
Fejezetei:
1. Hatókör
2. Normatív hivatkozások
3. Definíciók
4. Koncepcionális adatmodell
5. Objektum osztályok katalógusa
6. Attribútum osztály katalógus
7. Szemantikus kapcsolatok
8. Objektumok háromszintű reprezentálása
9. GDF adatok minőségi vizsgálata és hitelesítése
10. Globális adatkatalógus
11. Modell logikai leírása
12. Rekord struktúra
Mellékletek:
A. Attribútum katalógus
B. Kapcsolat katalógus
NIAM (Nijsen’s Information Analyzis Method): diagrammok (a GDF 4. fejezet a koncepcionális adat modell leírás céljára)ER
(Entity-Relationship) diagrammok: a NIAM diagramok alapeleme.
ESN (Extended Style Notation): nevű adatleíró nyelv (a GDF 11. fejezet modell leírásának nyelvezete)
X-GDF (Extended GDF): ITS digitális térkép adatcsere ISO szabvány
Magyar Térbeli Adatátviteli Szabvány: 1997-ben elfogadva, MSZ 7772-1 számú szabványként (népszerű nevén DAT szabvány).
Az adat leírás EXPRESS nevű nyelven úgynevezett „tiszta szövegkódolással‖ történik.
Havária: vészhelyzet. Eredetileg vízi járművek katasztrófájának (ütközés, zátonyra futás, meglékelődés) általános megjelölésére használt
kifejezés.
Alap és kiegészítő közlekedési szolgáltatások:
Alapszolgáltatás: Alapszolgáltatás az utas eljuttatása A pontból B pontba. Ez teljesülhet alap vagy emelt menetsebességet biztosító
útvonalon, minden megállóhelyen megállással vagy csak frekventált (gócponti) helyeken megállva, vagyis különböző
menetsebességgel, amely egy határértéken túl, mint gyors utasszállítás eltérő tarifával működhet. Az utas részére ülőhelyfoglalás
biztosítható, amiért díj szedhető be. Hosszú távú utazáshoz Hotelbusz szolgáltatás biztosítható (már a ’60-as években járt hotelbusz
Lenti és Budapest között – 14 ülőhely és 12 fekvőhely férőhellyel, mosdóval, zuhanyzóval, rádióval, mini bárral felszerelve).
Kiegészítő szolgáltatások: Az utas kényelmét fokozó egyedi, eseti díjazású szolgáltatások. Telefonszolgáltatás, WiFi hozzáférés
biztosítás. 230V-os adapter (elektromos készülék akkutöltéshez). Büfé (utasellátó) szolgálat. Nem kísért csomagszállítása.
Zuhanykabin szolgáltatás. Fedélzeti WC használat. (Egyes meghatározások szerint ide tartozik az úti csomag és az élőállat szállítás is).
A Volán Know-how IV. kötet 1. és 2. sz. melléklete:
1.sz. melléklet: Helyközi autóbuszvonalak gócponti számbeosztása
2. kötet /Pest megye/
Vác-Dunakeszi
Gödöllő
Monor
Nagykáta
Cegléd-Nagykőrös
Dabas
Ráckeve-Szigetszentmiklós
Érd-Százhalombatta
Budaörs
Szentendre

2000-2999
2000-2099
2100-2199
2200-2299
2300-2399
2400-2499
2500-2599
2600-2699
2700-2799
2800-2899
2900-2999

3. kötet /Nógrád megye/
Salgótarján
Bátonyterenye
Pásztó
Rétság
Balassagyarmat
Szécsény

3000-3399
3000-3099
3100-3199
3200-3249
3250-3299
3300-3349
3350-3399

4. kötet /Heves megye/
Eger
Füzesabony
Heves
Hatvan
Gyöngyös

3400-3699
3400-3499
3500-3549
3550-3599
3600-3649
3650-3699

5. kötet /Borsod-Abaúj-Zemplén megye/
Miskolc
Encs
Szerencs
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Tiszaújváros
Mezőkövesd
Kazincbarcika
Ózd

3700-4199
3700-3799
3800-3849
3850-3869
3870-3909
3910-3949
3950-3999
4000-4039
4040-4139
4140-4199

6. kötet /Szabolcs-Szatmár-Bereg megye/
Nyíregyháza
Kisvárda
Vásárosnamény
Mátészalka
Fehérgyarmat
Nyírbátor

4200-4399
4200-4249
4250-4299
4300-4319
4320-4349
4350-4369
4370-4399

7. kötet /Hajdú-Bihar megye/
Debrecen
Berettyóújfalu

4400-4599
4400-4499
4500-4599

8. kötet /Jász-Nagykun-Szolnok megye/
Jászberény
Karcag-Kisújszállás-Túrkeve
Tiszafüred
Mezőtúr-Kunszentmárton
Törökszentmiklós

4600-4799
4650-4699
4700-4749
4750-4769
4770-4789
4790-4799

9. kötet /Békés megye/
Békéscsaba-Békés
Szeghalom
Sarkad-Gyula
Mezőkovácsháza
Orosháza
Szarvas-Gyomaendrőd

4800-4999
4800-4859
4860-4869
4870-4899
4900-4929
4930-4969
4970-4999

10. kötet /Csongrád megye/
Szeged
Csongrád
Szentes
Hódmezővásárhely
Makó

5000-5199
5000-5099
5100-5119
5120-5149
5150-5179
5180-5199

11. kötet /Bács-Kiskun megye/
Kecskemét-Tiszakécske
Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa
Kiskunhalas
Bácsalmás
Baja

5200-5399
5200-5249
5250-5279
5280-5299
5300-5309
5310-5339

Kiskörös
Kalocsa-Kunszentmiklós

5340-5359
5360-5399

12. kötet /Tolna megye/
Szekszárd
Paks
Bonyhád
Dombóvár
Tamási

5400-5599
5400-5449
5450-5469
5470-5499
5500-5549
5550-5599

13. kötet /Baranya megye/
Pécs
Komló
Mohács
Siklós
Szigetvár

5600-5899
5600-5699
5700-5799
5800-5829
5830-5869
5870-5899

14. kötet /Somogy megye/
Kaposvár
Siófok
Tab
Barcs
Nagyatád
Csurgó
Marcali

5900-6199
5900-5999
6000-6049
6050-6079
6080-6099
6100-6129
6130-6159
6160-6199

15. kötet /Zala megye/
Zalaegerszeg
Zalaszentgrót
Keszthely
Nagykanizsa
Letenye
Lenti

6200-6599
6200-6299
6300-6349
6350-6399
6400-6499
6500-6549
6550-6599

16. kötet /Vas megye/
Szombathely
Kőszeg
Sárvár
Celldömölk
Vasvár
Körmend
Szentgotthárd

6600-6999
6600-6699
6700-6739
6740-6799
6800-6849
6850-6879
6880-6949
6950-6999

17. kötet /Győr-Moson-Sopron megye/
Győr
Csorna
Kapuvár
Sopron
Mosonmagyaróvár

7000-7299
7000-7099
7100-7149
7150-7199
7200-7249
7250-7299

18. kötet /Veszprém megye/
Veszprém
Zirc
Várpalota
Balatonalmádi
Balatonfüred
Tapolca
Sümeg
Ajka
Pápa

7300-7999
7300-7399
7400-7499
7500-7599
7600-7649
7650-7699
7700-7749
7750-7799
7800-7899
7900-7999

19. kötet /Fejér megye/
Székesfehérvár
Bicske
Gárdony
Dunaújváros

8000-8399
8000-8099
8100-8149
8150-8199
8200-8299

Sárbogárd
Mór
20. kötet /Komárom-Esztergom megye/
Tatabánya
Esztergom-Dorog
Oroszlány
Kisbér
Komárom
Tata

8300-8349
8350-8399
8400-8749
8400-8499
8500-8549
8500-8599
8600-8649
8650-8699
8700-8749

2. sz. melléklet: Általános jelek és rövidítések
munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig)
munkanapokon (hétfőtől péntekig)
a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon (hétfőtől csütörtökig,)
a hetek első munkanapján (hétfőn)
a hetek utolsó munkanapján (pénteken)
szabadnapokon (szombaton)
szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)
szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap)
munkaszüneti napokon
a hetek első munkanapját megelőző napokon (vasárnap)
egyelőre nem közlekedik
iskolai előadási napokon
tanszünetben munkanapokon
megállás csak felszállók részére (a megállóhely oszlopában jelezve valamennyi,
járatoszlopban elhelyezve csak a jelzett járatra vonatkozik)
megállás csak leszállók részére (a megállóhely oszlopában jelezve valamennyi,
járatoszlopban elhelyezve csak a jelzett járatra vonatkozik)
Nemzetközi járatok menetrendjeiben alkalmazható korlátozó jelek
hétfői napokon
keddi napokon
szerdai napokon
csütörtöki napokon
pénteki napokon
szombati napokon
vasárnapi napokon
Általánosan használt egyéb tájékoztató jelek
az azonos nevű helység távolsága kilométerben
autóbusz csatlakozás
vasúti csatlakozás
hajó-, illetve révcsatlakozás
az ellenkező irány mezői továbblapozva találhatóak (oda irány lapszél jele)
ellenkező irány mezői visszalapozva találhatóak (vissza irány lapszél jele)
időadat előtt: a járat nem minden nap közlekedik
időadat helyett: a járat más útvonalon közlekedik
időadat helyett: a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg
az időadat érkezési időpontot jelöl
vonalszám a lábjegyzetben található
a magyarázat a lábjegyzetben található

határállomás vám- és útlevélvizsgálat
Általános rövidítések
kh.
vh.
isk.
aut.
aut.
aut.
pu.
vá.
v.
v.
há.
oh.
bej. út (vagy b.út)
elág. (vagy el.)
útelág. (vagy útel.)
km
sz. vend.
sz. ib.
sz. bolt
a.
f.
k.
pt.
szt.
tp.

községháza
városháza
iskola
áll. autóbuszállomás
vt. autóbusz-váróterem
ford. autóbuszforduló
pályaudvar
vasútállomás
mh. vasúti megállóhely
átj. vasúti átjáró
hajóállomás
országhatár
1 km-nél nem hosszabb odavezető út
1 km-nél hosszabb, de 10 km-nél rövidebb odavezető út
10 km-nél hosszabb odavezető út
kilométer
szövetkezeti vendéglő
szövetkezeti italbolt
szövetkezeti bolt
alsó
felső
külső
puszta
szent
Telep

Közlekedési jövő képek:
Az elektronika a közlekedés irányítás alapvető eszköze lesz:
A közlekedés egészét tekintve a szervezett, automatizált rendszerek térhódítása megállíthatatlan. Már rövid időtávon az ITS főbb
moduljainak realizálása nélkül a közúti közlekedés különösen a városokban -még olyan kevéssé fejlett országban is, mint Magyarországtotálisan ellehetetlenülhet. Az ITS alkalmazások nélkül megoldhatatlan problémákat idéz elő Európa fejlett országaiban a távolsági
tehergépjármű forgalom túlburjánzása.
A kialakuló állapot nem tartható fenn:
Az utak száma, áteresztő képessége a termő területek rovására nem növelhető tovább. Úgy a települési, mint a települések közötti
közlekedésben a zsúfoltság és az ezzel együtt járó kaotikus állapotok növekedésével az utak áteresztő képessége csökken. Az utazás réme, a
kiszámíthatatlanság fokozódik. A közúti közösségi közlekedésben az átszállás bizonytalanabbá válik. Erre válasz reakcióként a gyalogos,
kerékpáros, segéd motorkerékpáros közlekedés előretör. Ezzel együtt meg kell oldani a 10-15 km feletti közösségi közlekedésben a kerékpár,
a segéd motorkerékpár, a Segway szállítását.
1. Rossz esetben: a forgalomterelések, a forgalom kizárások az elviselhetetlen állapotokat fokozzák. Növekednek a települések nyilvános
forgalomtól elzárt területei. Amelynek indoka lehet biztonsági (lásd: egy-két nagykövetség épülete, politikus lakhelye és környéke),
városképi (lásd: óváros, belváros „forgalom mentesítése‖, a település történetében sosem volt „sétáló utcák‖ kialakítása) vagy
egyszerűen a közösségi területek magánosítása (lakópark elnevezésű terület esetében a környező utcák lezárása, a terület kerítéssel
elkerítése).
2. Jobb esetben: a település szerkezetek változása, rövid időn belül bekövetkezik. Emberi méretű, ember léptékű (begyalogolható)
települések vagy település részletek kerülnek létrehozásra.
A lakótelep építési korszakban a városrészek tervezésekor a közintézményi egészségügyi, bevásárlási, szabadidő eltöltési és
sportolási lehetőségekre is gondoltak, csak máig pénz nem volt ezek megépítésére, pedig ezek napi forgalomcsökkentő
hatása számottevő. Pl.: egy őstermelői méretű zöldség-gyümölcs piacra (és piacról) közlekedés forgalmából, ha egységnek
tekintett az őstermelők forgalma, akkor 10-12-szeres a vevő forgalom. A lakóhelyen gyalog elérhető kis élelmiszerbolt napi
szinten 40-50-ed mennyiségű bolti dolgozói és árufeltöltői forgalmat generál mintha a vásárlóknak kellene egy távoli
élelmiszerboltba utazni. Tehát forgalomcsökkentő hatású a gyalog elérhető piac és élelmiszerbolt lakóterületi létrehozása.
Az ipari üzemek környezetvédelmi követelményei lehetővé teszik a közvetlen szomszédságában lévő lakóhelyeket. Egyik
épület lehet a gyár és mellette a másik a gyár által biztosított szolgálati lakás.
A kaotikus állapotok eluralkodnak:
Ez az alapvetés abból indul ki, hogy a közlekedési problémák tovább súlyosbodnak, már nem csak a nagyvárosokban, hanem az
országutakon is állandóan dugókkal kell számolni. Ez kikényszeríti egy szigorú központi irányítási rendszer elfogadását. Kiépül a
közlekedési hálózatok információs infrastruktúrája (forgalmi mérőpontok, változó jelzésképű közlekedési táblák, és kijelző táblák rendszere),
aminek folyamatos karbantartása és üzemeltetése biztosított, és állami forrásokon alapul. Az állami forgalomirányító szervek koordinációja

megvalósul. A forgalmi információs szolgáltatásokat kizárólag állami szervezetek nyújtják.
A közlekedési állapotok javulásának alapja:
A közterületi egyéni (gyalogos, járműves) és közösségi közlekedés gyakorlati oktatását általánossá kell tenni, mint a testnevelést. Ehhez
társadalmi konccenzusra kell jutni a hogyan tovább kérdéseiben, mint pl.: a városi közösségi terek további szegmentálása (gépkocsiút,
kerékpárút, járda, parkoló, forgalomtól elzárt, zöld terület és így tovább) vagy közös, egymásra figyelő, párhuzamos használata az élhető
jövő célja. Ma az sem egyértelmű mit tegyen egy kisiskolás a közösségi közlekedési eszközön, igyekezzen azonnal leülni mielőtt a jármű
mozgása közben elesik (metró, troli), vagy legyen, udvarias engedje előre az időseket, ha ül, adja át az ülőhelyét.
A forgalomnövekedés (vagy legalább a jelen állapot) fenntartható:
A személyautó forgalom növekedése következik be (különösen akkor, ha megújuló és környezetbarát hajtóenergia elterjed), a növekedést
lehetővé kell tenni:
1. további útépítésekkel, szűk közlekedési keresztmetszetek bővítésével,
2. az útkarbantartási vagy baleseti helyszínelési okból bekövetkező adhoc forgalomkorlátozások időtartamának, terjedelmének
minimalizálásával,
3. a közlekedési lehetőségek változásáról a választott útvonal szerinti valós idejű, szelektív tájékoztatás megteremtése, ez a tájékoztatás
önműködő beépítésével az útvonaltervező, az útvonalon végig vezető rendszerekbe,
4. a közutak mentesítésével a teherforgalom alól, amely történhet:
Adminisztratív eszközzel: a teheráru közúti áruforgalmának korlátozása közlekedési csúcsidőn kívülre. (Ezzel előnyös
helyzetbe hozva a vasúti és vízi szállítást).
A ROLA rendszer fejlesztésével: megfizethető vasúti és folyami teherjármű szállítással, az egyes országokat, egész Európát
keresztbe és hosszába átszelő teherjármű szállító szerelvények közlekedtetésével, amelyek 20-30 percenként követik
egymást.
A konténerizáció fejlesztésével: a vasúti és közúti fuvarozásra egyaránt alkalmas konténerek elterjedésének segítése, ekkor a
közúti fuvarozás csak a legközelebbi konténerrakodóig szükséges, onnan a célállomáshoz legközelebbi konténerrakodóig
vasúton vagy vízi úton valósul meg a szállítás.
Gazdaságpolitikai fordulattal: a nagy, koncentrált, multinacionális termelő és elosztó hálózatok kívánt létrehozása helyett a
termelőhely és a fogyasztó közösség azonos lokációba telepítése. (Település mérettel harmonikus méretű termelés,
fogyasztás és szállítás)
Az egyéni közlekedéssel szemben felértékelődik a közösségi közlekedés:
A közösségi közlekedés előretörésének alapja a viteldíjaknak jóval az egyéni közlekedés költsége alatti meghatározása, a tarifa rendszer az
igénybe vett személyszállítási teljesítménnyel arányos (mint a taxi esetében) kialakítása. Az utazás komfortjának növekedése (ide tartozik az
utas biztonságának javítása), a közösségi közlekedés pontosságának javítása, amellyel az átszállás, mint bizonytalansági tényező eltűntethető.
A közösségi közlekedés
jól működő rendszere (pl.: átszállás kiszámíthatóság),
tarifálása (pl.: MÁV-val beutazáshoz kapcsolódó ingyenes helyijárati jegy, idegenforgalmi adóba beépített helyi közlekedési
díj),
olcsó viteldíja (pl.: lakcím kártyához kötött kedvezményes helyijárati viteldíj),
személy és vagyonbiztonságának javítása (pl.: jármű és megálló személyzetes, kamerás biztosítása),
díjlerovás korszerűsítése (pl.: a készpénzfizetés és a készpénz helyettesítő eszközökkel fizetés lehetővé tétele),
a menetrendszerűség kiszámíthatóságának és az igényvezérelt közlekedés rugalmasságának ötvözése.
és hasonlóak vonzhatják az egyéni közlekedésből vissza az utasokat.
Az utas szám nélküli fejlesztések (mint pl.: a TRAM-TRAIN) lehetnek látványosak, lehetnek jól finanszírozhatóak (pl.: EU forrásból), de
gazdaságosan, utas vonzó díjszabással eleve nem üzemeltethetőek. A „városi ranghoz‖ tartozó, de óránként közlekedő villamos helyett
sokkal utas vonzóbb a félóránkénti (vagy még sűrűbb) buszközlekedés.
Egy TRAM-TRAIN megvalósítás esetében pl.: Szeged-Hódmezővásárhely viszonylatot vizsgálva a MÁV 135 sz. vonalán Szeged-Rókus
állomástól Szeged állomásig a menetidő 8 perc. Az SZKT 1 sz. villamos vonalán, ugyanezen távolságban a menetidő kereken 20 perc. A 135
sz. vonalon Szeged állomásra befutó vonatról 5-7 perc átszállási idő biztosított a 140 sz. vonalon Budapestre induló vonatra. A TRAMTRAIN Szeged nagyállomás előtt áll meg ahonnan az átszállás legalább 3-4 perccel több időt venne igénybe. A TRAM-TRAIN eljutás
átlagosan 15-16 perccel növelné a Hódmezővásárhely felől Budapest felé utazást. Ehhez még hozzá számolandó a nagyvasút biztosított
pályáján a biztos eljutás és a városon átvezető villamos közlekedés forgalmi bizonytalanságának ellentéte.
A technika, a tudomány új eredményeinek hasznosítása:
1. Az egyéni közlekedésben (különösen a városi közlekedésben) megjelennek kisebb helyigényű, helyben forduló, nagyfokú
elektronizálással biztonságossá tett járművek, mint pl.: a General Motors és a Segway fejlesztette PUMA (Personal Urban Mobility
and Accessibility) amely kétkerekű, elektromos hajtású jármű, önsúlya mindössze 150 kilogramm.
2. A mobil telefonok mozgásának figyelésével a főutak forgalma nyomon követhető. Az autópályák különböző szakaszain elérhető
átlagsebesség előre meghatározható, a kialakuló dugók mérete, növekedése, csökkenése jól megbecsülhető, online forgalmi
információkkal befolyásolható. A fennálló problémának megfelelő beavatkozások végezhetőek. A beavatkozás eredménye közvetlen
megállapítható.
3. Barabási Albert László professzor anonim mobil telefonok térbeli mozgását vizsgáló kutatásai szerint az ember mozgása 93%-ban

megjövendölhető céllal indul. Ez azt jelenti ismeretlen mobil telefonok mozgásának figyeléséből, mozgási adataik eltárolásából egy
későbbi időpontban pl.: az országon belüli közlekedés operatív irányítása szempontjából nagy pontossággal meghatározhatóak a
reggeli órákban tapasztalt mobil mozgásokból az egyes közlekedési utak későbbi időben való forgalom nagysága.

Jegygép és pénztárgép
Jegy: Eredetileg egy matéria, a jellemzően előrefizetett (elővételi, utazáskor a járműbe beszálláskor, a kalauzzal való találkozáskor) viteldíj
lerovás megtörténtének bizonylata (dokumentuma), amely lehet megjelenésében nyomdailag előre elkészített egyedi vagy tömbösített, vagy
árusításkor kitöltött (biankó) nyomtatvány, amelyet kézi lyukasztóval, íróeszközzel ráírással, bélyegzéssel, nyomtatóműves ráírással
készítenek el vagy árusításkor üres lapra, rolnira nyomtatással előállított. Ma már létezik elektronikus formában, virtuális megjelenésű jegy
változat. A pay-pass fizetési eljárásnál a jegyváltás helyett viteldíj megfizetésről lehet beszélni. A díjfizetéshez idő és pozíció (megállóhely)
bélyeg tartozik, amely alapján érvényesség ellenőrizhető. A jegyről általában megállapítható a szolgáltatást nyújtó, míg a szolgáltatás
igénybevevő anonim marad (esetleg a jegyre írandó igazolvány szám alapján közvetve azonosítható be).
Nevesített jegy: azon jegyelőállító géppel kiadott jegy, amely megnevezi a jegy jogosult felhasználóját vagy a díjfizetés könyvelési
szempontú alanyát. Ez utóbbi lehetőséget nyújt a jegykiadónál maradó jegy másodpéldány vagy a jegygépben tárolt adatok alapján
lekönyvelhető számla kibocsátására. A számlakibocsátás történhet elektronikus úton is. A jegygép elektronikus adat kinyerése (adat átadása,
lefejtése) esetén az elektronikus számla megküldése a nevesített jegy alapján –emberi beavatkozás nélkül- gépek közötti önműködő
műveletként történhet meg.
Jegyárus: az utas számára az utazás megkezdése előtt (elővételi jegyárusítás) vagy az utazás kezdetekor (fel-, ill. beszálláskori jegyárusítás)
vagy utazás közbeni (menet közbeni kalauzi jegyárusítás) érvényes jegy kiszolgálás. A jegyárus (jegyárusító) lehet a szállítási szolgáltató
személyzete vagy más, önálló bevétel beszedő szervezet alkalmazottja vagy mindkettő. Speciális eljárás a bizományosi jegyárusítás (pl.:
trafikban, újságosnál).
Kalauz: jegykezelő személy (vasúti közlekedésben: jegyvizsgáló). Az utas előreváltott menetjegyének kezelését, ellenőrzését végző személy.
Az előreváltott jeggyel nem rendelkező utas számára a Volán járatain jegyárusítást végez.
Segíthette a járműre az utas felszállását, ill. az onnan történő leszállását. Átvette, bilétával ellátta az úti csomagokat és elhelyezte azokat. Az
utas leszállásakor annak úti csomagját kiadta. Régen a tetőcsomagtartós autóbusznál (pl.: IK 55) a csomagtartót szakszerűen megrakta,
védőponyvával takarta és rögzítette. A vezető számára jelezte a jármű indítható helyzetét (fel-leszállás befejeződött, indulási idő elérkezett).
A távolsági járatokon utasellátó (büfé) szolgálatot is működtetett.
Jegygép: egy célfunkciósgép, amely kezelő személyzettel vagy utasönkiszolgálással működve, a jegy részben vagy teljes megjelenésében
történő előállítását végzi, egyes eljárásoknál a jegy érvényesség vizsgálatára is szolgál.
Jegy nyomtatógép: A jegyárus azon eszköze, amely alkalmas egy biankó jegynyomtatvány kitöltésére, esetleg a nyomtatásban megjelenített
bevétel összegzésére. A nyomtatás történhet klisébélyegzéssel vagy nyomtatóműves kiírással.
Jegykiadógép: A jegyárus azon eszköze, amely egy üres vagy szőnyegminta nyomatú, jellemzően papír alapanyagra íróművével nyomtatja a
jegyet, a nyomtatott bevételérték összegzőműben történő összegzésével (GT göngyölítés). Az elektronikus eszköz változata a bevétel
féleségenkénti gyűjtőzése mellett más műveleteket is elvégez.
A közúti személyszállítás terén a kalauz nélküli közlekedés elterjedésével (a ’70-es évek vége, ’80-as évek eleje) szükségessé vált a
gépkocsivezető jegykiadási munkájának segítése. Erre a célra a Svéd ALMEX cég 3 és 5 tárcsás, teljesen mechanikus gépei lettek
beszerezve. 1987.-től a Tisza Volán munkatársai által fejlesztett, majd szabadalmaztatott EMKE fantázianevű elektronikus, több
funkciós, programozott jegykiadó és elszámoló készülék került használatba vételre. (A ’90-es évek elején történt a továbbfejlesztett
jegykiadógép pénztárgépesítése, majd a ’90-es évek végén a papíralapú jegykiadás mellett az elektronikus jegykiadására és
érvényesség vizsgálatára alkalmassá tétele.)
Jegy automata: egyik változata a jegykiszolgáló a másik a jegykezelő.
Jegykiszolgáló automata: utasönkiszolgálással (utas kezeléssel) működő gép, amely nyomdai úton előregyártott (nyomtatott, sorszámozott,
levágott) vagy helyben nyomtatott jegyet árusít, készpénz vagy készpénz-helyettesítő ellenében.
Jegykezelő automata: utasönkiszolgálással működő eszköz. A jegy utazásra érvényesítését (vagy más meghatározás szerint további
felhasználásra érvénytelenítését) végzi, a jegykezelésről tényadatokat és statisztikát gyűjt. Legegyszerűbb megjelenése a teljesen
mechanikus felépítésű, kódrácsos jegykezelő készülék, amely a jegypapír perforálásával működik. Peronra, pályaudvarra telepített
jegykezelő automata helyijárati alkalmazásban gyakran beléptetési funkciót is ellát (utas bejáró kaput vezérel).
E-jegy feltöltő gép: a virtualizált jegyet elektronikusan értékhordozó utasmédiára feltöltő vagy a szerver alapú rendszerben a háttérben lévő
adattárba tároló, tisztán elektronikus gép. A járműfedélzeti kialakítása a feltöltő funkció mellett általában érvényesség vizsgálatra és
utazásregisztrációra is képes.

A helyközi közlekedésben járműfedélzeten használt e-jegy gép működési ciklusának megindítását az utas által történő e-jegy hordozó vagy
szerveralapú rendszerben a beazonosító kódot hordozó utasmédia (pl.: e-jegy, törzsutas kártya) géphez közelítésével (kapcsolatba
léptetésével) maga az utas váltja ki. Az e-jegygép utas önkiszolgáló automata, amely mellett a gépkocsivezető jegyellenőri funkciót lát el (és
felügyeli a kezelést, esetleg készpénz fizetésnél a készpénzt elveszi az utastól).
Pénztárgép: a pénztárgép követelményeit a többször módosított 24/1995. PM rendelet írja le. Pénztárgép az az eszköz, amelyet az Országos
Pénztárgép és Taxaméter Technikai Bizottság (OPTTB) a vizsgálata eredményeként engedélyezésre javasol az APEH (utódja a NAV)
elnökének. A jegy előállítási célra készülő pénztárgép a jegykiadó pénztárgép. A PM rendelet szerinti megnevezése „Mobil menetjegykiadó
pénztárgép‖. Egyszerűen fogalmazva: az arra kötelezett természetes személy által történő készpénz átvétel (bevétel) bizonylatolására (nyugta
vagy egyszerűsített számla formátumban) szolgáló eszköz.
Azerbajdzsán példára hivatkozással 2012. év végén kidolgozásra került egy újabb követelmény rendszer, amely 2013. február 15. napjával
kiadásra került NGM 3/2013 sz. miniszteri rendelet „a pénztárgépek és taxaméterek…” követelményeire és használatára valamint az
adóhatóság felé történő adatszolgáltatásra vonatkozóan, hatályon kívül helyezve a 24/1995. PM rendeletet.
A klasszikus pénztárgép: eleinte egy olyan Odner kerekes, mechanikus gyűjtőműre alapuló szerkezet, amely számláló műként gyűjtötte a
bevételt. Fő funkciója egyrészt: a kaszírozó (pénztáros) mint alkalmazott elszámolását objektívvé tevő, másrészt: a vevő számára a
fizetendő összeget számjegyekkel kijelző, majd később a fizetéséről bizonylatot nyomtató eszköz. A bevétel tételek összegét
helyiértékenként 0-9 jelölésű gombok megnyomásával lehetett betáplálni, ami feliratos számkerekeken volt látható, általában a gép
felső részén. Az összegzés egy mechanikus kar (kurbli) körbeforgatásával történt. Az egy vásárlóhoz tartozó tételek egy előgyűjtő
műben (kis totál) gyűltek (ezt, mint fizetendő összeget úgy a gép kezelője, mint a vele szemben elhelyezkedő vevő számára jól
láthatóan –általában szám henger palástján- mutatta meg). A pénztárgéppel bizonylatolt összes bevétel (a kezelő elszámoltatásához) a
főgyűjtőben (grand totál) gyűjtődött. Ez a gyűjtőmű neve eredetileg akkumulátor volt. A teljes forgalmat mutató gyűjtő GT elnevezése
ma is használt. A kaszírozó alkalmazott sztornózása a felettese (vagy maga a tulajdonos) engedélyével (és nyilvántartásával)
történhetett. A mechanikus gépek a gyűjtőmű visszafelé forgatását (a bevétel sztornózását) általában nem tették lehetővé.
A korszerű pénztárgép főbb szerkezeti részei:
Kezelőszervek:
Beviteli mű (billentyűzet, vonalkód olvasó)
Kezelő kijelző
Bizonylatoló
Bizonylatnyomtató
Vevő tájékoztató
Vevő kijelző
Kötelező adóügyi elemek
24/1995. PM rendelet
3/2013. NGM rendelet
-Adóügyi memória
-AVAM (aktív védelmű adómemória)
-Elektronikus naplófájl előállító
csak taxaméterben
és kezelő adóügyi memóriával
-AEE (adóügyi ellenőrző egység)
taxaméteren kívül minden pénztárgépben
A pénztárgép alapműködése: A pénztárgép a napnyitás művelet eredményeként áll bizonylatolásra készen. A bizonylatolás áru megnevezéssel,
de legalább áruféleség típus megjelöléssel történik. A bizonylati tétel tartalmazza az egységárat és annak ÁFA csoportját. A bizonylatolás
történhet nyugta vagy egyszerűsített számla formátumban. Általában nulla tétellel nem adható ki bizonylat, nullaértékű tétel nem adható
ki, kivétel a mobil menetjegykiadó pénztárgép, amely regisztrációt (utasszámláló jegyet) nulla értékkel bocsáthat ki („Nem adóügyi
bizonylat‖ jelöléssel). A bizonylat minden esetben kétpéldányos (az elektronikus naplózó rendszer tárolja a másodpéldányt). A pénztárgép
a bevételt gyűjtheti áruféleségenként, de kötelezően ÁFA féleségenként és összességében (ez utóbbi a GT – grand totál) gyűjt. A napi
munka végeztével napzárás művelet kerül végrehajtásra, amikor a napi bevétel az adóügyi memóriába dátummal kísértem letárolásra
kerül. Ezt követően a bizonylatolás meggátolt.
A pénztárgép további alapvető funkciója a 3/2013. NGM rendelet szerint a NAV számítógépes rendszereivel, annak kommunikációs
szerverével való folyamatos kapcsolattartás. E szerverről érkező parancsok adatállomány lekérések és frissítések valamint firmware és
szoftver frissítések fogadása.
Adóügyi memória: a pénztárgéppel teljesített bevételt ÁFA kulcsonként, nap zárásonként tároló OTPROM-mal vagy UVEPROM-mal épített,
egyszer írható memória. Köznapi elnevezése „feketedoboz‖, amely a pénztárgép talplemezéhez oldhatatlan kötéssel (műgyanta kiöntéssel)
rögzítet. A műgyanta úgy takarja az UVEPROM-ot, hogy az törölhető ne legyen.
Nyugta bizonylatot nyomtató pénztárgép: nyugta adó pénztárgép. Csak nyugta adásra képes (úgynevezett hagyományos) pénztárgép. A
talplemezéhez rögzített adómemóriával rendelkezik. Számítógéphez kapcsolható, onnan működtethető. A 3/2013. NGM rendelet szerint a
legegyszerűbb formában az AEE modul tartalmazhatja a pénztárgépi programot is.
Nyugta és egyszerűsített számla bizonylatot nyomtató pénztárgép: általános használatú PC-vel épített (több önálló dobozolású
részegységből álló) esetben a PC-be egy adóügyi kártya (a 3/2013. NGM rendelet szerint AEE modul) építendő be, amelyhez
plombázottan csatlakoztatott az önálló nyomtató készülék. Az adóügyi kártyához rögzített az adómemória. Cél kialakítású,
mikrovezérlős vagy ipari PC-t tartalmazó, megbontás ellen plombázott pénztárgépbe külön adóügyi kártya nem szükséges, de

tartalmaznia kell talplemezhez rögzített adómemóriát.
Jegy bizonylat: jegy előállító gép esetében az utazásra szolgáló jegy (menet vagy bérletjegy), mint érték szelvény, megtestesít egy általános
utazási feltételek szerinti utazási szerződést. A jegykiadó pénztárgép adóügyi bizonylata (nyugta vagy egyszerűsített számla), amely
eredendően a bevétel beszedés bizonylata pedig lehet maga az utazásra alkalmas jegy is, de lehet a pénztárgépi bizonylat csak a
bevétel bizonylata és mellette egy külön utazásra alkalmas jegy használt. A pénztárgépi bizonylattól elkülönülő jegy (különösen a
bérlet) lehet papír alapú előre nyomtatott vagy helyben kitöltött vagy helyben nyomtatott a pénztárgép egy második nyomtatójával és
lehet e-jegy, amely értékhordozó kártya chipjében vagy központi szerveren tárolt.
Elektronikus napló: a pénztárgépeknek a bizonylatolást (a nyomtatást) a 24/1995. PM rendelet szerint kétpéldányos papírra vagy két egy
időben működő nyomtatóval kell elkészíteni. Az elektronikus naplóval (Electronic Journal) ellátott pénztárgép a másolati példányt az
elektronikus napló fájl kezelő moduljában tárolhatja. Az elektronikus naplóval működő pénztárgépnek is tartalmaznia kell a
talplemezéhez rögzített adómemóriát. A 3/2013. NGM rendelet szerint az AEE modul tárolja a másodpéldányt ezért az impact és a hő
nyomtatók egyaránt egypéldányos bizonylatpapírral használhatóak.
Hálózati kontrollálású pénztárgép: olyan felépítésű pénztárgép, amely közvetlen kapcsolatban áll az adóhatósággal. A hatóság legalább a
napi zárásokat online megkapja a pénztárgépből. A napzárás vételének visszaigazolása, ha elmarad, akkor a pénztárgép a következő
napnyitást nem engedélyezi végrehajtani. A kapcsolat kiterjedhet más műveletekre (pl.: üzembeállítás-, tulajdonos váltás-, ÁFA váltás
bejelentése), az üzem befolyásolására (pl.: működés letiltás az ÁFA befizetés elmaradása miatt). A hálózati kapcsolat vezetékes
Internet vagy GPRS kapcsolattal lehet kiépítve.
A 3/2013. NGM rendelet szerint az AEE modulon keresztül történhet a nyomtató működtetése. Az AEE modul tárolja a kiadott és a
kiadásra előkészített bizonylatokat. Az AEE GSM rádió modult tartalmaz, amely az összes hazai mobilszolgáltató GPRS hálózatán
működőképes. A NAV számítógépei az AEE egységet bármikor lekérdezhetik. A GSM-en keresztül a pénztárgép üzeme korlátozható,
adatok, firmware vagy működtető program is letölthető. A kikapcsolt pénztárgép GSM-jén keresztül az AEE modul a kikapcsolás után
48 óráig bármilyen tartalom tekintetében elérhető.
Pénztárgép vizsgálat megindítás feltételei:
A 24/1995. PM rendelet szerint:
A 2006. évi Adóügyi Értesítőben közzétett leírásokban foglaltak teljesítése a vizsgálatra bocsátott gép szerkezete és programja által.
A gép magyar nyelvű leírásai (műszaki, kezelési, szerviz)
A gép vásárolt és gyártott alkatrészeinek, részegységeinek RoHS, CE, EMC tanúsítványai
MEEI villamos megfelelőségi nyilatkozat
Eredményes pénztárgép elővizsgálat
A 3/2013. NGM rendelet szerint a 14§-tól a 21§-ig terjedő követelmények és eljárások szerint.
Pénztárgép engedély: Valamely pénztárgép célra kifejlesztett (gyártott) eszköz egyetlen típusa az eszköz szerkezetén működő egyetlen
program változattal együttesen kap egy engedély számot. A program módosítása, változtatása új, eredményes vizsgálat lefolytatása
után általában új engedélyszámon forgalmazható vagy minden gyártott (beleértve az értékesített, üzemelő) példányban programot kell
cserélni.
Pénztárgép engedély birtokosa: A forgalmazó. A pénztárgép minősítés megszerzésére irányuló típusvizsgálat kezdeményezője a vizsgálatot
az adott gép forgalmazási engedélyének megszerzése céljából kezdeményezi. A vizsgálat pozitív lezárultával a kezdeményező
forgalmazási engedélyt kap, a NAV forgalmazónak minősíti. Egy vizsgálat eredményeként egy forgalmazó kap korlátozott idejű
forgalmazási jogosultságot.
Pénztárgép szerviz: A pénztárgép szerviz ellátást (üzembeállítását, programozását, javítását, plombálását) csak a forgalmazó az általa
forgalmazott típusra megbízott, a NAV által erre feljogosított és plombanyomóval ellátott szerviz végezheti. A szerviz minden egyes
beavatkozását a pénztárgéphez tartozó naplóba jegyzi be, egyes műveleteket a NAV felé kötelezően bejelent. A 3/2013. NGM rendelet
a NAV-nál nyilvántartott szervizszolgáltató részére bármely típusú pénztárgép szervízelését lehetővé teszi.
Visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép: a használójának személyében történő változás esetén a pénztárgép adómemóriájának
cseréje tilos. Ezen pénztárgépek (taxaméterek) sem új, sem használt állapotban nem értékesíthetőek, más használatába nem adhatóak.
Adómemóriájuk csak a memória megtelte vagy meghibásodása miatt cserélhető, amennyiben a NAV elnöke azt engedélyezte. A
3/2013. NGM rendelettel megszüntetett forgalmazási engedélyű pénztárgépek adómemóriájának cseréje –az engedélyezett
felhasználási időn belül- külön engedély nélkül lehetséges.
Pénztárgép kötelező használata: Nyugtaadási kötelezettségüket általában pénztárgéppel teljesíthetik az adóalanyok, illetve üzletek.
Üzemanyagkút esetében pénztárgépként csak erre a célra kialakított, kútfejjel összekötött, típusjóváhagyott pénztárgép használható. A
taxikon időalapú és megtett út alapú tarifák együttes alkalmazása között automatikusan váltó taxamétert kötelező használni.
A 3/2013. NGM rendelet 1. sz. mellékletében felsoroltak szerinti adóalanyok számára kötelező a pénztárgép használat. Ezen melléklet
és a bekért NAV állásfoglalások alapján a menetrendszerű szárazföldi közlekedés nem kötelezett pénztárgép használatára, de ha
pénztárgépet használ, akkor az csak engedélyezett pénztárgép lehet. (A jegykiadógép nem pénztárgép). Hasonló elv alapján definiált
pénztárgépnek az önkiszolgáló pénztárgép és az önkiszolgáló üzemanyagkút.
Sztornó művelet: a pénztárgépbe bevitt és bizonylatolt (kinyomtatott) bevétel vevőáltali kifizetésének elmaradását dokumentáló (gyakran a
GT értékéből törlő) művelet. A pénztárgép használat egyik kritikus művelete, amelyet a bizonylat vevőnek át nem adása mellett általában a

pénztáros felettese (vagy a tulajdonos) igazol, csak ő tudja végrehajtani (neki van sztornó kulcsa) a pénztárgépen a sztornírozási műveletet,
amit általában még külön dokumentálni is kell. Ennek ellenére a sztornó művelet korrektsége a végrehajtók erkölcsén alapul. A pénztáros
(különösen, ha az tulajdonos is egyben) könnyűszerrel összejátszik a vevővel, aki visszaadja a bizonylatot.
A közlekedésben ahol a „pénztáros és a vevő‖ ellenőrzése csak szúrópróba szerűen hajtható végre (közúti ellenőrzés), a vásárolt áru fizetés
nélküli elvitelét (a térítés nélküli utazást) készletleltározással kimutatni nem lehet, szinte kizárólag az erkölcsi mérce tart vissza a
visszaéléstől. Az elektronika fejlődésével a gépkocsivezető ülés bekamerázása, bemikrofonozása a képek, hangok rögzítésével együtt
csökkenti a visszaélést.
A közlekedésben a bevétel elszámoltatás során jóváhagyott (minősített) bevétel sztornózási eljárás biztosítja, hogy a pénztárgépbe bevitt
bevételből csak annyi leadásától mentesülhessen annak kezelője amennyinek minden bizonylata (eredeti jegy és a rontás –sztornóbizonylata) rendelkezésre áll.
Bevétel eltitkolás: Bár a pénztárgép a bevétel bizonylatolás hatóságilag ellenőrizhető eszköze, ettől függetlenül számtalan visszaélés véletlen
vagy szándékolt megvalósulásának eszköze lehet. Amelyeket a pénztárgép minősítő bizottság (korábban: OPTTB, újabban MKEH
Metrológia) hosszas és alapos vizsgálati eljárással igyekezik feltárni.
Néhány visszaélésfajta, amely csak razzia jellegű ellenőrzéssel fedhető fel:
Több féle ÁFA tartalmú termék árusítása esetén a kisebb ÁFA tartalmú gyűjtőbe történő bevétel bevitel (jellemző a kis boltokra)
A vonalkód jelölt termék beazonosításos rendszerben (különösen a nagyáruházak utólag felragasztott vonalkódjai esetén) a vevő általi
vonalkód csere (hasonló, de olcsóbb – könnyen összetéveszthető áruról levett vonalkóddal), vevő általi csomagolás csere (a
csomagoláson a vonalkód), a lédig áru vevő általi bemérése után még további árumennyiség bele tétele a zacskóba.
Államilag árkiegészített áru (pl.: közlekedési szolgáltatás) esetén –akár üzemszüneti időben- az áru áránál nagyobb ár kiegészítésű
tételek bizonylatolása a pénztárgéppel. A nem létező fantom bevételnek, mint „befektetésnek hozama‖ van.
A pénztárgép használata elmaradása pl.: visszavett (visszavásárolt) vagy visszaszedett (eldobott) bizonylat újbóli értékesítésével (ezt a
típusú visszaélést jellemzően alkalmazotti jogállású pénztáros végzi). Klasszikus eset, amikor nem csak a pénztárgép használat
marad el, hanem semmilyen bizonylat sem kerül átadásra, „külön alku‖ ami alapján a vevő által fizetendő összeg meghatározásra
kerül (alkalmazott és tulajdonos is érdekelt lehet benne).
Pénztárgép élettartam: A pénztárgép műszaki és erkölcsi élettartama (mint más áruké) egymástól elkülönül. A pénztárgépi rendelet előírja
minimálisan hány db zárás teljesítése után telhet be a gép adóügyi memóriája. E betelt memória újra cserélése lehetséges, tehát a pénztárgép
élettartama elvileg megsokszorozható. Ugyan akkor a forgalmazási engedély kb. 3 évenként lejár, ha a forgalmazó ezt nem újítja meg (mert
pl.: új gép eladásban érdekelt), akkor a szervizek nem cserélhetnek adóügyi memóriát. Ugyan ez áll fenn akkor, ha a NAV valamely okból
nem engedélyezi a forgalmi engedélyhosszabbítást vagy az érvényes engedélyt visszavonja (pl.: a gép típussal elkövethető visszaélés miatt).
A 3/2013. NGM rendelet szerint még a 2013. évben történt NAV OPTTB által kiadott forgalmazási engedélyű pénztárgép forgalmazási
engedélye is lejár 2013.március 19. napjával.
Klasszikus erkölcsi elavulás: amikor a pénztárgép működése az időközben megjelenő törvényi és rendeleti változások következtében
valamely funkcióját nem megfelelően teljesíti, vagy egy új előírást egyáltalán nem teljesít. Ekkor lehetősége van a forgalmazónak új
működtető programot készíttetni a pénztárgépére, és ha azt sikeresen levizsgáztatta, akkor a korábbi értékesítésű gépeibe betölteni. Ha
minden korábban eladott gépbe a forgalmazó nem vállalja az új program betöltését, akkor a régi „vas‖ az új programmal új engedély számot
kap a NAV-tól és, aki programfrissítést akar, annak a gépének adóügyi memória cserétjét el kell végezni. Az új engedély szám miatt a gép új
gépszámot kap, amit a NAV felé jelenteni kell.
2009.-ben a GKM előírta 2010.-re a térítésmentes utazások teljes körű regisztrációját. Az APEH úgy foglalt állást erre a regisztrációra „Nem
adóügyi bizonylat‖ formájában kerülhet sor. Ami egyfelől –miután ilyen művelet a pénztárgépben korábban nem volt- a pénztárgép program
újravizsgáztatását igényelte. Másfelől a „Nem adóügyi bizonylat‖ nem volt összevonható így a 65 éven felüli utas és a 6 éven aluli unokája
részére két külön bizonylat előállítása vált szükségessé. Ugyan így az egy bizonylaton bizonylatolás lehetősége megszűnt egy család, mint
utazócsoport esetén, ha egyik tagjának regisztrációs jegyet kellett adni. (2012-ben a regisztráció megszüntetésre került).
Jegykiadó pénztárgép: olyan jegykiadógép, amelynek felépítésében, programjában megfelel az éppen hatályos előírásoknak, és amelyet a
NAV Országos Pénztárgép és Taxaméter Technikai Bizottsága (OPTTB) a vizsgálata eredményeként pénztárgépnek minősít. (A 3/2013. NGM
rendelet szerint a vizsgálatot a MKEH Metrológiai Intézete végzi). A minősítés időkorlátozott. A jegykiadó pénztárgép papír és e-jegy
rendszerű jegykiadásra alkalmas. Az egyszer használatos –különösen az utazás kezdetén váltott- menetjegy maga a nyugta vagy
egyszerűsített számla bizonylat nyomtatvány. Többször használatos jegy (bérletjegy) esetében általában papír alapú jegyrendszerben a jegy
egy hagyományos értékszelvény, míg e-jegy rendszerben a jegy az értékhordozó kártyán vagy a háttér szerveren tárolt. A jegykiadó
pénztárgép által kiadott nyomtatvány pedig csak a készpénzbevétel bizonylata.
Járműfedélzeti jegykiadó pénztárgép: A konstrukciójánál fogva alkalmas a járműfedélzeti felszerelésre, üzemelésre, az ott előforduló
villamos, mechanikus és termikus igénybevételek elviselésére.
Jellemzője: egy vagy több utas (utazó csoport) számára menetjegy bizonylatolás, bérletjegy bizonylatolás, utazás regisztráció, e-jegy kezelés
(feltöltés és ellenőrzés).
Tipikus jegykiadás: menetrendi mező (a közlekedési vonal) és járat beállítás után a járatra történő jegykiadás.

A korszerű ipari PC alapú járműfedélzeti jegykiadó pénztárgép vezeték nélküli kommunikáción keresztül a közlekedési szolgáltató
számítógépes hálózatából helyhez kötötten (WiFi, Bluetooth) vagy térben folyamatosan (GSM) elérhető, vagy legalább OBU kapcsolattal
rendelkezik (az elérhetőség biztosítása céljából). Létezik olyan kialakítású járműfedélzeti jegykiadó pénztárgép, amely OBU-val
egybeépített. Tipikus funkciói:Jegykiadógépi működés
Kezelő, vonal, járat kiválasztás, viszonylatra, féleségre viteldíj meghatározás, papír és e-jegy rendszerű jegykiadás, utazás
regisztráció
Kezelő irányítású a mikor a vonal, járat kiválasztás a jegykiadás felszálló és cél állomás meghatározása a kezelő által
akaratlagosan végzett. Történjen az gombnyomással, érintőfelület használattal vagy beszédvezérléssel
Félautomata, amikor a vonal és járat kiválasztás a forda alapján történik vagy a GPS koordináták és a pontos idő
alapján választékolható és/vagy a jegykiadáshoz a felszálló állomás a GPS koordináta alapján kerül
meghatározásra. Félautomata működés az is, amikor papírjegyre nyomott vagy mágnes csíkon rögzített vagy
intelligens, érintésnélküli utas médián tárolt elektronikusan leolvasható kódok alapján kerül a viszonylat és a
féleség beállításra.Pénztárgépi működés
Nyitás – zárás, bevétel bizonylatolás, bevétel ÁFA gyűjtőnkénti elkülönítés, tételes és GT szerinti bevételtárolás, Euróra
átállás, számlázáshoz vevő név-cím kezelés, elektronikus naplóvezetés, a 3/2013. NGM rendelet szerint az AEE modulon
keresztüli NAV kapcsolatE-jegy kezelés
E-jegy érvényesség feltöltés értékhordozó kártyára akció lista vagy helyben fizetés ellenében, e-jegy időtartam és területi
(viszonylati) érvényesség vizsgálat és kijelzés, hot list kezelés és kijelzés, számlázás segítéseKezelésgyorsítás
Vonalkódos kezelés hatékonyság növelés korábbi utazási viszonylat beszkenneléssel, számlázó és bérletváltó kártya
használattal, beszédvezérléssel
Elővételi pénztári jegykiadó pénztárgép: Amely az elővételi pénztári alkalmazás céljára kialakított. Rendszerbe csatlakozása LAN vagy
WIFI kommunikációval.
Jellemzője: a járattól független, menetrendi mezőbeli viszonylatra történő bérletjegy kiszolgálás
Funkciói: mint a járműfedélzeti jegykiadó pénztárgépé.
Tipikus eltérés: a jegy előreváltás, a menetjegy előreváltáshoz kapcsolódható ülőhelyfoglalás (országos rendszerben), az e-jegyrendszerben
az e-jegyhordozó inicializálás és rendszerbe beléptetés (jellemzően nem megszemélyesített e-jegy hordozó esetén). A felhasználás során az
egymás után eltérő menetrendi mezőre (vonalra) vagy viszonylatra történő jegyváltás történik, amit célszerű a jegyváltás gyorsítás
eszközeinek alkalmazásával hatékonyabbá tenni.
Jegyváltás gyorsítása: Úgy a kezelőszemélyzetes, mint az utas önkiszolgálással működő jegygépek vagy automaták jegyváltási idejének
jelentős részét a kezelési idő adja, amely jelentősen rövidíthető, ha a kezelés arra alkalmasan kialakított.
Kezelésgyorsítás:
vonalkóddal: a papír alapú menetjegyre nyomott féleségi és viszonylati (érvényességi területi) egy vagy 2D-s vonalkód jelzések különösen
helyközi és távolsági jegyváltást egyszerűsítik, ha egy korábbi ugyanazon viszonylatra szóló jegyről a vonalkód beolvasható. A gép a
helypozíciója alapján a visszautat is értelmezni tudja. Kialakult országos rendszer esetén az adott viszonylatra évekkel korábban
váltott jegy vonalkódja is használható.
e-jeggyel: az e-jegy hordozóra inicializált, vagy egyszer már feltöltött (és akár lefogyasztott, akár még érvényes) díjtermék egy újabb
jegyváltásnál a jegykiadógép vagy automata vezérlését képes ellátni. Ha több díjtermék van az e-jegy hordozón, akkor értelemszerűen
a megfelelőt kell választani.
beszéd felismeréssel: különösen a helyközi és távolsági jegyváltáshoz szükséges viszonylat meghatározás gyorsítható a beszéd felismerésre
képes jegykiadógéppel vagy automatával.
Számla adás gyorsítása: módszerei, mint a jegyváltás gyorsításának. Eltérés, hogy itt a vevő név, cím adatok számla fejlécbe írásának a
gyorsítása a cél. A jegyváltás gyorsítását célzó eljárással azonos, a számla vevőt azonosító részének gyors kitöltése a cél. A jegyváltást és a
számlázást egy azon segédeszköz képes kiszolgálni (Lásd bérletváltó kártya).
A rendszeres (hivatásforgalmi) utazók jegy elszámolásához papír alapú jegyrendszer esetén a papír alapú számlaadás helyett elektronikus
számla is kiadható.
HLP (Human Language Processing): nyelvfeldolgozás. Az alkalmazott nyelvészet egyik szakága. Lényegében az emberi vagy természetes
nyelvnek gépi (számítógépes eszközökkel való) feldolgozását jelenti. A feldolgozás vagy kutatás/alkalmazás témája vagy közelebbi célja a
megrendelőtől függ. Főbb megrendelőnek számítanak az egyes nemzeti egyetemek és kutatóintézetek, a kormányok, nemzetközi hatalmi
csoportosulások, az Európai Unió, az iparvállalatok stb
Óraátállítás: Magyarországon a politika az óraátállítás alkalmazásával általában a nehéz gazdasági időszakokban próbált megoldást hozni a
csúcsidei elektromos áramfogyasztás (vagy általában az elektromos fogyasztás) csökkentésére. Az úgynevezett nyári időszámításra átállás
modellje az adott időzóna szerinti reggeli 9-10 óráig terjedő munkakezdési gyakorlatú országokban jelent reggeli keléskor történő világítás
megtakarítást. A 8 órai munkakezdéshez való felkeléshez a nyári időszámítás miatt tavasszal és ősz elején már világítani kell a lakásban.
(nem beszélve a 6 órakori munkakezdéssel dolgozókról vagy a hajnali 4 és 5 óra között munkát kezdő Volán forgalmi személyzetről). A
tömbházi (főként a panel) lakások vizes blokkja természetes fény nélküli, így annak használata bármely napszakban mesterséges világítás
igényű.

Nyári időszámítás használati időszakok Magyarországon:
1916-tól 1919-ig.
1941-től 1949.-ig
1954-től 1957.-ig
1980-tól
1996.ban az EU előírásokhoz alkalmazkodva változott a nyári időszámítási időszak.
Jegyparaméterek: azon jellemzők, amelyek jegykiadógép vagy jegykiadó pénztárgép vagy utas önkiszolgáló automata papír vagy e-jegy
rendszerbeli jegykiadásához szükségesek:
1. jellemző: a jegy megnevezése, a mi a jegyre írt (legalább 12 bájt)
2. jellemző: a jegy rövid neve (mnemonikus jegykód) jegylistázáshoz
3. jellemző: jegykód
A jegynév funkciójával azonos, egy, max. két bájt hosszúságú kód, a külső vezérlések által kiváltandó jegykiadásoknál (pl.:
vonalkód) a rendelkezésre álló korlátozott parancshosszúság megvalósítására.
4. jellemző: ikon felirat a kijelző felületen a kezelőfelületi terület ikonjában megjelenő felirat
5. jellemző: ikonpozició helyközi ablakban
sor/oszlop alábontásban sor/oszlop
A kezelő felület és az alatta lévő kijelző egységes érintő felületekre bontott mindegyik ablakban. A kijelzőn, mint mezőn
10sorban soronként 13 érintő felület kialakított vagy egymás mellettiek összevontak. A kijelzőn megjelenő helyközi
jegykiadási ablakban az ikon sor száma és oszlop száma az első szám pár. A második az alábontásban megjelenő jegykiadó
gomb mező sor és oszlop száma a második szám pár, ha a helyközi ablakban vagy az alábontásban nincs a jegyféleségnek
ikonja, akkor az adott szám pár 0/0.
6. jellemző: a jegy ellentételezése
fizető jegy (kp, bankkártya, elektronikus pénztárca, vásárlói klubkártya, hitelezett, bónusz stb.) ellenében adható
a jegynek ára nincs, utazásszámlálásra, elektronikus leolvasású jegy vagy e-ticket hordozó regisztrációjára
7. jellemző: jegy ár származása (ha van ár)
az identifikációs adattárban a névhez rendelt fix árú (a 24. jegyjellemző: maga a jegy ára). Jellemzően ilyen az egységdíjas
helyi bérlet (egy vonalas, összvonalas, kombinált, tanuló, nyugdíjas)
kezelő által a jegyhez rendelhető, beárazható (a következő átárazásig) a jegyféleség kiválasztása után, ha az átárazó ikonra
kattint, akkor átárazás végezhető, ha nem lép az átárazásra marad az előző ár. Jegykiadás után a beállított ár mindig
megmarad.
kiadás előtt esetileg adható (az adott ár maradhat, eltörlődhet a jegykiadás hatására)
az ára viszonylatra meghatározott a vonali állomány segítségével (a 24. jegyjellemző: a díjszabási tábla oszlop mutatója)
8. jellemző: számosság kezelés
a kiadott jegy a jegy-darabszámba beleszámolt
a kiadott jegy a jegy-darabszámba nem beleszámolt
9. jellemző: a jegy bizonylatjelzése
adóügyi bizonylat
nem adóügyi bizonylat
10. jellemző: csoportosíthatóság
egyedi tételként adható ki
csoportos tételként adható ki
11. jellemző: államháztartással elszámolhatóság
számlában és nyugtában egyaránt kiadható
csak nyugtán adható ki
csak regisztrációs nyomtatványon adható ki
12. jellemző: a jegy jellege
A szerepe mindössze bevétel féleség csoportosítás (bevétel nemenkénti elkülönítés – ha elvárt a pénztárgéptől)
helyközi utazási szolgáltatás (menet- vagy bérletjegy vagy kutya-, csomagjegy)
helyi utazási szolgáltatás (menet- vagy bérletjegy)
regisztráció
egyéb szolgáltatás:
igazolvány kitöltés,
utasfénykép készítés,
opciós utazási szerződés megkötés
peronjegy
emelt szintű szolgáltatási díj
stb.
termék jellegű:
igazolvány
igazolványtok
menetrend

stb.
kártya betétdíj
pótdíj (bírság)
-tól további csoportosítás
13. jellemző: jegy típus jelölés
utazás kezdetén váltott menetjegy
elővételben előre váltott menetjegy (érvényes a felszállástól)
utazás kezdetekor váltott retúrjegy
elővételben váltott retúrjegy
időtartam érvényességű jegy (bérlet)
utazási darabszám érvényességű „bérlet‖ (lásd 16 utazásos jegy csomag)
14. jellemző: jegy érvénytartam
egy útra a váltástól (fedélzeten vett)
egy útra a kezeléstől (elővételben vett)
egy órára a váltástól
egy órára a kezeléstől
3 órára a váltástól
3 órára a kezeléstől
zónaidőben érvényes
adott napon üzemkezdettől üzemzárásig
ma üzemkezdettől üzemzárásig
3 napos a váltástól
zónaidőben érvényes
7 napos
10 napos
14 napos
első félhavi*
második félhavi*
egész havi*
30 napos
2 havi
negyedéves*
4 hónapos
6 hónapos*
egész éves*
egy éves (de nem az évfordulón jár le)
visszavonásig
*előre ismert, közzétett érvényességi tartományokban
15. jellemző: jegy érvényesség kezdete
Menetjegy esetén:
a váltás helyétől
a kezeléstől
zónaidőben érvényes
adott napon üzemkezdettől üzemzárásig
ma üzemkezdettől üzemzárásig
Bérlet esetén:
Lényegében az érvénytartam és a féleség jellemzők határozzák meg az érvényességet. Így pl. az első félhavi bérlet a tárgyhó
6. napjának 00.00 órájától 20-án 24.00 óráig érvényes. Míg a havibérlet hó elsején 0 órától következő hónap 05.-én 24. óráig.
Ugyanakkor léteznek speciális esetek, amikor pl. a tárgyhó elsejétől a következő hónap 05-én 24.00 óráig érvényes bérlet, a
hétvége, ünnepnap torlódások okán 06.-07. vagy 08.-ig elfogadott.
A tanulók esetében speciálisan a szeptember 01-től érvényes bérlet már augusztus 25, 26, 27-től elfogadható a különböző
miniszteriális szintű rendelkezések értelmében. (egyik évben ettől, másik évben attól a naptól). A 30 napos bérletnél az
érvényesség kezdettől számítottan a következő hónap ugyanazon nap mínusz 1 napjának 24.00 órájáig érvényes. (Tehát a
február 20.-án 0.00 órától érvényes bérlet március 19.-én 24.00 óráig érvényes, vagyis 28 napos. Míg márciusról áprilisra
váltva a bérlet 31 napos érvényességű lesz – míg máshogy nem szabályozzák...).
A havi és félhavi bérletek érvényessége akkor is a meghatározott időben kezdődik, ha később került megváltásra (pl.: a hó
04én vett havi bérlet esetén elveszett a 01-04 közötti utazási lehetőség).
16. jellemző: az érvényesség helye viszonylat (honnan-hová) vagy érvényességi terület (város vagy közlekedési szövetség) van. (Helyközi
vagy helyi)
17. jellemző: érvényesség helye jelölés kóddal jelölt vagy szöveges név jelzésű, viszonylat (pl. vonalszám/05/12 az adott vonal 5.
megállójából a 12.-ig) vagy terület (város, közlekedési szövetség)

18. jellemző: átruházhatósági jelzés
személyhez kötött
személyhez kötetlen
19. jellemző: termékjel a jegyhez tartozó SZJ szám vagy VTSZ szám, amely számlában való kiadáskor fontos
20. jellemző: az ÁFA kulcs
21. jellemző: a vásárolhatóság jellege
csak elővételben vehető
csak járműfedélzeten vehető
mindkét helyen váltható
22. jellemző: az értékesítési hely és a féleség összefüggése
helyközi viszonylatra adható ki
helyi viszonylatban adható ki
közlekedési szövetség területén adható ki
közlekedési szövetségből, vagy abba beutazásra adható jegyféleség
23. jellemző: díjtérítés elfogadott eszköze
csak készpénzzel fizethető
csak hitelezett utalvánnyal fizethető
bármivel fizethető (kp, bankkártya, utalvány)
24. jellemző: a díjszabási tábla oszlop mutatója
(7.d jellemző: igen értéke jelzi)
25. jellemző: a jegy ára (a nulla is ár lehet)
A 7.a jellemző: igen
26. jellemző: helyijárati ablak ikon pozíció
Sor/oszlop pozíció és alábontásban sor/oszlop pozíció (értelmezés mint az 5. jellemzőnél.
27.-29. jellemző: tartalékjellemzők
A következő jellemzők, mint kiegészítő tételek szerepelnek a főjegy (az utazási jegy) mellett, így a biztosítás, az ülőhelyfoglalás, a komfort
díj, útdíj, környezetterhelési díj, egyfelől önálló jegy másfelől csatolt jegy, vagyis ezek külön bizonylati tételek (jegyként) és automatikusan a
pénztárgépi bizonylatra íródnak, a fizetendő díjhoz hozzáadódnak. Ezen jellemzők szerepe: a jegykiadás egyszerűsítése. A 29.-től 36.
jellemzőben nevezett csatolt jegyféleségek önálló jegyféleségek önmagukban is kiadhatóak, a leírásukban további csatolások létezhetnek.
30. jellemző: biztosítási díj
beépített a jegy árába
jegy árához hozzászámítandó (1-től n-ig biztosítási díjtételek, jelölve melyik számítandó hozzá), biztosítási jegy
automatikusan a jegy bizonylatra írandó
31. jellemző: ülőhely biztosítás
nem tartozik hozzá ülőhely
tartozik hozzá ülőhely (éspedig ez a számú)
Az ülőhely biztosítás kiegészül a vonal- és járatszámmal, viszont az érvényesség már korábban megadott, ám retúrjegy
esetében a visszaúti ülőhely biztosítás számára egy második ülőhely és érvényességi adatot kell fenntartani.
Értelemszerűen: jelenleg még a bérletnek nem lehet ülőhelyfoglalása, de későbbiekben nem kizárt.
32. jellemző: komfort díj (pl. klímatizálás) (mint MÁV-nál az osztályba sorolás)
33. jellemző: útdíj (autópálya díj, hídpénz)
34. jellemző: környezetterhelési díj (behajtási díj a városba)
35.-36. jellemző: tartalék jellemzők csatolt jegyek kiadására
Vonal paraméterek: azon jellemzők, amelyek jegykiadógép vagy jegykiadó pénztárgép vagy utas önkiszolgáló automata papír vagy e-jegy
rendszerbeli jegykiadásához szükségesek. Ezen paraméterek szolgálják az utas forgalmi tényadatgyűjtést (utazás regisztrációt), a bevétel
megosztást. A vonal paraméterek a Volán helyközi közlekedés szemszögéből összegyűjtöttek arra figyelemmel, hogy a helyijárati (városi)
közlekedés területi vagy részterületi (zóna) jellegű érvényességgel bír, ám egy területi kóddal nehézkesebben határozható meg az utas
áramlás, mint a vonal, járat (helyi közlekedésben menet), megálló rendszerben.
1. jellemző: menetrendi mező azonosító (4 számjegy)
Ez a szám határozza meg a menetrendi mezőbe tartozását az adott vonalszámnak. (általában 1 menetrendi mező – 1
vonalszám)
2. jellemző: a vonalvezetés (3 számjegy)
Ez a paraméter határozza meg a menetrendi mezőn belül lehetséges közlekedési variációkat. (tipikus változatok: gyorsjárat,
betérő, elágazás). A menetrendben mindössze a mezőszám és a járatszám használt. A vonalvezetés egy a cégünk belső
kiegészítése, ami meghatározza, valójában hogyan közlekedik egy-egy járat. Egy MÁV példán bemutatva: a Szeged-Budapest
vonalon van Vilmaszállás, de csak néhány vonat áll meg Vilmaszálláson. Aki Vilmaszállásra kíván utazni végig kell az összes
vonat menetrendjét nézni melyek állnak meg ott. Az EMKE rendszerében az IC-k, a gyors vonatok, a sebesvonatok külön
vonalvezetési számmal rendelkeznének és az utasnak csak az úgynevezett személyvonati vonalvezetést kellene vizsgálnia:
melyik indulási idő jó neki.
3. jellemző: vonal leírás táblázat azonosító,

amely alapján az adott vonalvezetéshez tartozó megállók sorának felsorolását tartalmazó táblázat választható ki.
4. jellemző: megállók száma,
amely meghatározza a díjszabási táblázat induló állomásától használt megállók számát így az egymásba ágyazódó vonalak
leírásához nem szükséges használni egy-egy önálló díjszabási táblát még akkor sem, ha azok nem egyforma hosszúságúak az
induló állomástól. A megálló szám adja meg meddig tart az adott vonalvezetés. Ezt hívjuk szülő vonalnak (ez a leghosszabb),
a rövidebbek a gyerek vonalak. (pl.: a Szeged-Lajosmizse vonal része a Szeged-Kecskemét, de része a SzegedKiskunfélegyháza és a Szeged-Kistelek is. Nem része viszont a Kiskunfélegyháza-Kecskemét
5. jellemző: a járatszám vagy viszonylatjelző tábla felirat
A menetirány tábla felirata egy a vonalvezetésre jellemző szöveg, amely az utazó közönséget tájékoztatja a cél, átszálló ill.
jellemző állomásokról. Terjedelme: 3 féle méretű kijelző tábla eltérő szövege, oda és vissza irányban külön-külön. A
kijelzendő közlekedési irány a járatszámhoz rendelt érték (onnan olvasható ki, ha a járatszám beállításra került).
6. jellemző: a vonalvezetés járatszámai
A vonalvezetéshez tartozó járatszámok listája
Járat jellemzők: azon jellemzők, amelyek jegykiadógép vagy jegykiadó pénztárgép vagy utas önkiszolgáló automata papír vagy e-jegy
rendszerbeli jegykiadásához a járat beazonosítás céljára szükségesek:
1. jellemző: a járatszám (4 számjegy),
amely alapján kiválasztható (ez a neve)
2. jellemző: a járatirány jelző
A vonalvezetés leírása szerint a járat a leírás kezdetétől annak vége felé közlekedik vagy fordított irányban.
3.jellemző: a járat indulási állomása
A megálló adatállományban lévő egyik megállónak a kódja. Ami azonos a vonal leírás táblázat első megállójával
4. jellemző: a járat indulási időpontja
a 3. jellemzővel együtt segítik a kezelői járatszám beállítás ellenőrzését ill. megalapozzák az automatikus járat választást
5. jellemző: kiállási idő,
ami azt mutatja: mennyi idővel a járat indulása előtt kell a járműnek az indulási pontra kiállnia, egyben ilyenkor kezdődik az
utas felvétel is.
6. jellemző: közlekedési rend jellemzője,
amely a járatszámok után elhelyezkedő jelzésekből generálódik és segíti a kézzel kiválasztott vonal-/járatszám
megfelelőségének elfogadását, vagy automatikus választásnál a lehetséges változatok meghatározását. A közlekedés rendje
alatt értett jelzések, pl. csak hétköznap, hét első munkanapján, vasár- és ünnepnap közlekedik. Ehhez természetesen szükséges
korrigálni a Gergely naptár természetes adatait, egyfelől a mozgó ünnepek miatt (pl. húsvét), illetve a rendeletileg elrendelt
munkanap átrendezések nyomon követése céljából.
A vonal, mint megállók sorozata: azon jellemzők, amelyek jegykiadógép vagy jegykiadó pénztárgép vagy utas önkiszolgáló automata papír
vagy e-jegy rendszerbeli jegykiadásához szükségesek A vonal leírása a vonal járatai által utas felvételre, leszállásra használt megállóhelyek a
közlekedés során egymás után következő elérését írja le. A vonal leírás a menetrendi mezőhöz hasonlóan az indulási megállónak
(kezdőpontnak) a magasabb közigazgatási jogállású helységet tekinti. Ha a vonal mindkét végén azonos jogállású helység van, akkor a
nagyobb utasforgalmú helység a kezdőpont.
A megálló sorozat:
1. eleme: az első megálló valójában a kiállási állomás (indulási –vagy induló- állomás),
2. eleme: a második megálló (közlekedési szempontból a lehetséges legrövidebb utazás célállomása),
3. eleme: a harmadik megálló,
és így tovább, a sorozat utolsó tagjáig (ahol már csak leszállás lehetséges - végállomás)
Megálló paraméterek: azon jellemzők, amelyek jegykiadógép vagy jegykiadó pénztárgép vagy utas önkiszolgáló automata papír vagy ejegy rendszerbeli jegykiadásához a megállók vonalon belüli és egymáshoz mért tér és elérési időbeli leírását szolgálják:
1. jellemző: megállókód
2. jellemző: km távolság (az előző megállótól mért)
Értelemszerűen az indulási állomásnál ez az érték nulla.
3. jellemző: menetrendi idő (az előző megállótól számított)
Az az idő, ami alatt az előző megállóból ebbe a megállóba kell beérkezni a járműnek.
4. jellemző: érkezési idő (a megállóba)
Gyakran megegyezik az indulási idővel. Ha az érkezési idő a menetrendben külön feltüntetett, akkor létezik attól eltérő
indulási időpont megadás
5. jellemző: indulási idő (a megállóból)
Ha az érkezési idő az indulási időtől különböző, akkor a különbség a megállóban tartózkodási idő.
6. jellemző: megállóbeli információ
A megálló felé közelítve az utastéri kijelzőn megjelenítendő szöveges információ. A menetrendből nem származtatható.
Feladása külön szükséges.
7. jellemző: megálló szöveg fájl (vagy csak annak mutatója) a megállóban (vagy annak elérése előtt) a járműfedélzeten bemondandó szöveg
(általában digitalizált hang fájl)

Menetdíjtáblázat: A helyközi vonalakhoz menetdíjtáblázatok (alakjuk szerint elnevezve: díjszabási háromszög táblák) tartoznak, mindegyik
vonalhoz egy menetdíjtáblázat. A menetdíjtáblázatok azt írják le, hogy a vonal n db megállója között egy irányban hány darab lehetséges
utazási reláció merül fel. n megálló esetén (n*(n-1))/2 db reláció. A menetdíjtáblázatban feltüntetett egészárú menetdíjak, mint paraméter
értékek (mutatók) egy közös díjszabási tábla egy-egy sorára mutatnak. A díjszabási tábla egy 2 dimenziós táblaként képezhető le, a
menetdíjtáblázat mutatói a díjszabási tábla soraira mutatnak (az oszlopaira a 24. jegyjellemző mutathat).
A menetdíjtáblázat közvetlen használata egyszerű módszerrel biztosítja a viteldíj meghatározás szabályzattól eltérő speciális eseteinek
átvételét a menetrend szerkesztési folyamatból, mert a vonal minden egyes viszonylatára tartalmazza a konkrét viteldíjat. Ez a viteldíj
meghatározási eljárást nevezik díjszabási km alapúnak is.
A menetdíjtáblázat vonalon vissza irányban történő közlekedés esetére is használható. Amennyiben a vissza irányú közlekedés bármely
viszonylatában menetdíj eltérés van az előre irányhoz mérten, akkor az EMKE eljárása szerint a vissza irányra egy önálló vonal generálása
szükséges. (A jelen gyakorlata szerint a vissza irányú közlekedés relatív, mert két közlekedési társaság ugyan azt a vonalat fordítva írja le pl.:
Szeged-Zalaegerszeg vonal a Tisza Volán leírásában a vonal táblázat első eleme a Szeged Mars tér és utolsó a Zalaegerszeg aut. Állomás,
míg a Zala Volán esetén pont fordított a sorrend.)
Menetdíj táblázat hiányában a menetrendben megadott díjtáblázatból az adott vonalon a fel- és a leszálló megállóhely km távolsága szerinti
díjszabási övezeti ár alkalmazott, ezt az eljárást nevezik menetrendi km alapú díjszabásnak is. Ez az eljárás biztosítja az oda- ill. vissza
irányban eltérő km távolságokkal való számolást. Az eljáráshoz azonban figyelembe kell venni az adott vonalon alkalmazott kivételek listáját
vagy a kivételek táblázatát, feltüntetve a konkrétan az adott viszonylatban alkalmazandó övezeti árat, vagy megadni a kiszámolt km távolság
mekkora pozitív vagy negatív értékkel kompenzálandó.
Megálló párok: Elvileg a megállók oda és vissza irányban (ezek a megálló párok) az út tengelyére fektetett merőleges vonalon
helyezkednek el. A gyakorlatban különböző okokból egyik vagy másik megálló áthelyezésre került vagy eleve eltérően került kijelölésre (pl.:
busz öböl hiányában a kereszteződés nem belátható, ha a busz a keresztezés előtt áll meg). Nem tisztázott még az elmélet, mely esetben
veendő figyelembe a megálló párok nem egy úttengelyre merőleges egyenesen elhelyezkedése, és mely esetekben kell ettől eltekinteni. (Ez
nem lenne probléma, ha nem övezetes tarifa lenne, amely ugorva változik, hanem pl.: 100m alapú, mert ott csak minimális viteldíj eltérés
jelentkezne.)
Jegyféleségek: az EMKE ipari PC alapú jegykiadó pénztárgépének egyféle jegyféleség változata (EMKE 8310 típus, 2011.):
Járműfedélzeti és elővételi jegykiadó pénztárgép közös jegy féleségei:
Egész árú menetjegy
Teljesárú menet jegy
Kiegészítő menetjegy
Külön célú menetjegy
Egyéb menetjegy
Helyi menetjegy
50 %-os kedvezményű menetjegy
Gyerm. menetjegy
Tanuló nap. menetjegy
Tanuló lev. menetjegy
Tanuló SZÁT menetjegy
Csoport kísérő menetjegy
Nyugd. menetjegy
Közalk. menetjegy
Hadir. menetjegy
Tanuló kieg. menetjegy
Nyugdíjas kieg. Menetjegy
Külön menetjegy
Tan. I. menetjegy
90%-os kedvezményű menetjegy
Nyugd. menetjegy
Nagy család. menetjegy
Vak. menetjegy
Vak. kisérő menetjegy
Hallássérült menetjegy
Saját Nev. menetjegy
Csal. Pót. menetjegy
Szoc. otthon menetjegy
Állami gond. menetjegy
N. Cs. menetjegy
Óvod. csop. menetjegy
Tám. képzés menetjegy

Álláskereső menetjegy
SZÁT 6-65 menetjegy
SZÁT 18 év menetjegy
Nyugd. kieg. menetjegy
Átk. r. menetjegy
Üzletpolitikai kedvezményű menetjegy
Külön célú menetjegy
Alk. menetjegy
5% kedv.
10% kedv.
20% kedv.
50% kedv.
Hitelezett menetjegy
OEP hitel menetjegy
Munk. Közp. h. menetjegy
Turizm. kártya h. menetjegy
Egyéb jegy
Kutya jegy
Csom. jegy
Pótdíj
Kártya díj
Komfort díj
Ülőhely fogl. díj
Bérlet jegy
Helyközi Dolg. havi bérlet
Helyközi Dolg. f. havi bérlet
Helyközi Dolg. 30 nap bérlet
Helyközi Tanuló havi bérlet
Helyközi Tanuló f. havi bérlet
Helyközi Tanuló 30 nap bérlet
Helyközi Tanuló bérlet bizt.
Helyközi Jegyfüzet
Helyi Ált. bérlet biztosítással
Helyi Ált. bérlet biztosítás nélkül
Helyi tanuló bérlet
Helyi Nyugd. bérlet
Helyi bérlet bizt.
Regisztrációs jegy
Dolg. bérlet utas
Tanuló bérlet utas
6 év alatti utas
65 év feletti utas
Díjmentes utas
Elővét jegyes utas
Közl. tanuló bérlet
Közl. dolg. bérlet
Jegyfüzet
Sztornó
Egyedi ok
Kezelői hiba
Elővételi pénztári alkalmazású jegykiadó pénztárgép jellemző jegyféleségei:
Helyközi menetrend kötet
Helyijárati menetrend
Bérletigazolvány
Bérletigazolvány kitöltési díj
Műanyag tok
E-jegyhordozó betétdíj
Ülőhely foglalási (biztosítási) díj

Helyközi Dolg. ¼ éves bérlet
Helyközi Dolg. ½ éves bérlet
Helyközi Dolg. éves bérlet
Helyközi Tanuló ¼ éves bérlet
Helyközi Tanuló ½ éves bérlet
Helyi Ált. bérlet ¼ éves biztosítással
Helyi Ált. bérlet ¼ éves biztosítás nélkül
Helyi Ált. bérlet ½ éves biztosítással
Helyi Ált. bérlet ½ éves biztosítás nélkül
Helyi Ált. bérlet éves biztosítással
Helyi Ált. bérlet éves biztosítás nélkül
Helyi tanuló ¼ éves bérlet
Helyi tanuló ½ éves bérlet
Helyi Nyugd. ¼ éves bérlet
Helyi Nyugd. ½ éves bérlet
Helyi Nyugd. éves bérlet
Megjegyzés:
A dolgozó bérlet megnevezés helyett a teljes árú bérlet megnevezés használt.
A helyijárati jegyféleségek közlekedési nemenkénti féleség elkülönítéssel sokszorozódhatnak.
Az elővételi pénztári pénztárgép a járműfedélzeten kiadható jegyféleségek kiadására is képes.
Kiegészítő adatállományok: azon adatállományok, amelyek a jegykiadógép vagy jegykiadó pénztárgép vagy utas önkiszolgáló automata papír
vagy e-jegy rendszerbeli használhatóságát kiteljesítik, az alap funkció kiegészítését szolgálják. Az OBU adatállománynál feltüntetettek és még:
Vevő analitika: számla, egyszerűsített számla kibocsátás gyorsításához, pontos adattartalmának elősegítéséhez vevő név, cím adatbázis,
amelynek eleme lehet a vevő elektronikus számla fogadási e-mail címe
Ha a jegykiadógép vagy pénztárgép mellett OBU is elhelyezett a járműfedélzeten, akkor a kiegészítő adatállomány megoszlik a gépek és az
OBU között.
Jegyárusító automata: Utas önkiszolgálással működő, kezelőszemélyzet felügyelete nélküli papír- és/vagy e-jegy árusító berendezés. A
jegyárusítás készpénzfizetés vagy bankkártya használat ellenében történhet. Az automata akciólista szerinti feltöltésre is képes. Nem
megszemélyesített értékhordozó típusú kártya árusítására (betétdíjának beszedésére) és a kártya visszaváltására egyaránt alkalmas lehet.
Univerzális jegyárusító automata funkcionális részei:
Kezelő szerv: lehet egyedi nyomógomb, érintőfelület, vonalkód olvasó, beszéd értő mű
Kijelző szerv: LCD, LED, e-papír, mint vizuális kijelző és hangszóró akusztikus kijelzéshez vagy ezek kombinációja
Díjbeszedő szerv:
Készpénz elfogadó: érme és bankjegy vizsgáló, elfogadó
Készpénz helyettesítő elfogadó: bank kártya, vásárlói klub kártya, elektronikus pénz- vagy díjtárca (értékhordozó utas média díjtárcája)
kezelő
Pénztároló: a fizetett összeg gyűjtője, amely lehet csak gyűjtést végző vagy visszaadásra is képes. A gyűjtés érménként általában
címletenként, míg a bankjegyeknél vegyesen.
Visszajáró kezelőszerv:
Készpénz visszaadó: érme esetleg bankjegy visszaadó (e-jegyrendszerben a visszajáró az utas médiára is tárolható)
Kiszolgáló szerv:
Papír jegyrendszerben: jegynyomtató mű, előre nyomott jegyadagoló mű (pl.: helyijárati jegyhez)
Érték hordozó utas média alapú e-jegyrendszerben: díjtermék feltöltő, esetleg díjtermék hordozó kiadó
Segéd egységek:
tápegység (kiegészítve UPS-el, esetleg napelemes utántöltővel)
temperáló egység (szabadtéri felállításnál)
távfelügyeleti egység (jelző vezetékes vagy kommunikációs protokollos (pl.: Internet) kapcsolatú),
behatolás (ajtónyitás, vagy rezgés) érzékelő,
helyi riasztás jelző (villogó, sziréna),
el nem vett bizonylat bevonó/gyűjtőmű
Megelőzést szolgáló funkcionális egységek:
A segéd egységek közé sorolható olyan egységek a melyek a támadások egy-egy speciális esetét igyekeznek kivédeni.
Köztes tároló: az automaták biztosítanak egy olyan funkciót, hogy a készpénzfizetési folyamat közben a vásárlás
megszakítható (befejezhető) pl.: elegendő pénz mennyiség hiányában. Ekkor a már betáplált pénz mennyiség
visszaadásra kerül. Azon célból, hogy azokat a pénz példányokat kapja vissza a jegyvásárló, amiket betáplált, a
pénzvizsgáló egységek után egy úgynevezett köztes tároló iktatható be, amelybe gyűlik az elfogadott pénz (külön az
érme, külön a bankjegy), a fizetés eredményessége esetén az érme a szelektorba, majd onnan a tárolóba kerül,
eredménytelensége esetén pedig a visszaadóba. (A bankjegy általában szelektálás nélkül tárolt.)
Rejtekút: különösen a folyamatos szalagból dolgozó nyomtatójú automatánál alapvető fontosságú a jegy kinyomtatása közben

annak közvetlenül kézzel (vagy közvetve eszközzel) való elérésének megakadályozása. Ugyanis a nyomtatás alatt álló
jegypapír megmozdítása a felirat eltorzulását eredményezi (Ha a torzulás az érvényesség megállapítását kizárja, akkor
egy menetjegy legalább az első ellenőrzésig használható „bérleté‖ válik). A vágás előtti jegypapír szalag kihúzása
további visszaélések alapanyagául szolgálhat.
Alapvető működés:
Az automata működése 4 fázisból áll:
A vásárolni szándékozott díjtermék és a vásárlandó mennyiség pontos meghatározása a kezelőszervek valamelyike vagy több együttes
használatával. Az automata a kijelző szervei segítségével interaktív módon részt vesz a pontos adatok meghatározásában. A
kiválasztott értékek kijelzésével. A meghatározott vásárolandók árát tételenként és összességében is kijelzi.
Ezt követi a fizetés művelete, amikor a vevő az összesen díjat az automatába táplálja készpénz, vagy készpénz helyettesítő eszköz
segítségével, vagy ezek kombinációjával. A fizetés az esetleges visszajáró készpénz vagy elektronikus (az utas médiára történő)
visszaadás műveletével ér véget.
Következő a vásárlás bizonylatolása, amely történhet magával a papíralapú jeggyel egyben (maga a jegy a bizonylat) vagy attól külön. A
külön bizonylatolás esetén, ha ez a külön (utazásra, elszámolásra) nem használható bizonylatot a vevő nem veszi el, akkor azt az
automata begyűjti (magába visszahúzza).
Végezetül a vásárolt jegy papír alapú kiadása vagy utas médiára töltése.
Kiegészítő működés:
Hotlista kezelés. Az automata csoportos, családi vagy egyszerűen Internetes vásárlás során az értékhordozó típusú utas médiára előre
kifizetett, de annak távolléte miatt fel nem töltött (vagy papír alapú rendszerben ki nem adott) jegyet feltölti (kiadja) az utas média
UID számának beolvasása vagy vásárlói, eseti kód megadása után.
E-jegy display. Az utas számára megmutatja az utas médián tárolt érvényességeket, díjtárca tartalmat.
Utas média visszaváltás. Amennyiben az e-jegy rendszer biztosítja és az automata felkészített az utas média visszaváltására (úgy szerkezeti
egység, mint program vonatkozásában), akkor a visszaváltott utas média betét díját (letéti összegét) mint a díjfizetésből visszajárót
ugyan úgy adja vissza.
Felépítés követelményei:
Az automata funkcionális egységeinek kialakítását döntően befolyásolja az üzemeltetés kialakításának kiszolgálása és a várható támadások
elhárításának igénye.
Üzemeltetéshez alkalmazkodó szerkezet:
A legegyszerűbb kialakítású az azonos funkciót ellátó automaták közül az az automata szerkezete, amelyet egyetlen személy mintegy
pénztáros üzemeltet. Ebben az esetben az automata burkolatának nyitása után annak minden szerkezeti része, a benne tárolt töltetek (jegy,
visszajáró) és a beszedett pénz közvetlenül hozzá férhetően helyezhető el. Kollektív (társasági szintű) üzemeltetésnél ez a kialakítás
kétkulcsos, úgynevezett bizottsági (jegyzőkönyvezett) eljárással nyitható töltetei utántöltése, vagy a bevétel ürítése céljából. Ez a szerkezeti
felépítés nagy hiányossága, hogy javítási igény felléptekor az automata tartalmát teljesen ki kell üríteni, ez az eljárás megelőzhető, ha a
szerkezeti részek a laikus üzemeltethető által egyszerűen cserélhetőek és így a hibás részegység javításához szerviz ellátót nem kell igénybe
venni.
Legbonyolultabb szerkezetet igényel az ATM-hez hasonló üzemeltetés, amikor is az üzemeltető személyzet lényegében csak dobozokat
cserél az automatában. A dobozok tartalmának átvizsgálása, töltése-ürítése védett, ellenőrzött központi helyen történik. Az ilyen kialakítású
automatában a töltetek, a fizetésre használt bankjegyek, érmék olyan dobozolásúak, hogy azokhoz sem a töltő-ürítő, sem a javító személyzet
nem fér hozzá. Minden egység zárt dobozszerű kialakítású. Minden doboz saját áramforrással, processzorral ellátott, ami nyilvántartja a
benne lévő tartalom változását, az automata megbontása esetén a kiadó vagy beszedő nyílásait bezárja.
Támadások megelőzése:
A támadások megelőzése több irányból történhet, egyik a védelmek beépítése (robusztus szerkezet, külső-belső kamera, rezgés-, nyitás
érzékelő, biztonsági szolgálathoz-, rendőrséghez bekötött riasztó). Másik a minimális töltetek használata (gyakori töltés/ürítés) ez az eljárás
élőmunka igényes, ám a gyakori felkeresése az automatának lehetőséget nyújt kisebb tisztogatások elvégzésére, amellyel üzemzavar
megelőzhető. Harmadik a támadásra „ingerő‖ funkciók elhagyása, központosítása. Ilyen a készpénzforgalom mellőzése, bankkártya, vásárlói
klub kártya, értéktárca, PayPass fizetés alkalmazása. Ha van készpénzforgalom a nagycímletes kis értékű vásárlás korlátozása (ekkor nem
kell bankjegyet visszaadni), vagy a visszaadás korlátozott csak bankkártyára, utazási kártya értéktárcájába történik visszaadás, ha ezek közül
semmi nincs az utasnak, akkor nagyobb mennyiségű visszajáró pénztárban kapható vissza.
Egyszerű használat:
A különféle automaták használati idejének jelentős része a kezelő által a vásárolni szándékolt féleség kiválasztása. Különösen igaz ez a
helyközi és távolsági utazási jegyek automatából történő vásárlása esetén az utazási viszonylat kiválasztására. A manuális kezelést gyorsító
eljárások vagy a több darab, de egyszerűbb felépítésű automata egy helyen történő felállítása gyorsabb kiszolgálást eredményez
Kezelésgyorsítás:
Interneten előre lebonyolított vásárlás után akciólistás papír jegykiszolgálást vagy e-jegy feltöltés megvalósítása,
papír jegyrendszerben a jegyre 2D-s vonalkóddal ráírt jegyféleség és viszonylat alapján újabb jegykiadás (ugyan azon vagy vissza
irányú utazásra)

e-jegy hordozóra inicializált féleség és viszonylatra történő menet- vagy bérletjegy váltás
Egyszerű jegyautomata (egy bonyolult minden funkció ellátására felkészített automata helyett több eltérő elemi funkciót ellátó automata)
előnye egy helyett egyszerre több utas kiszolgálás lehetősége, hátránya az utast irányítani kell a megfelelő automatához. Egyszerű kialakítású
jegyautomata:
Töltet nélküli automata, amely e-jegy feltöltésre alkalmas bankkártyás fizetéssel vagy akciólistás feltöltéssel,
Helyijárati menetjegy árusító automata, készpénzfizetéssel, a kezelése a db szám beállításra és a fizetésre korlátozódik
E-jegy feltöltő automata, amely készpénzfizetésnél a visszaadás helyett az értékhordozó kártyára tölti a visszajárót (ami onnan egy
újabb fizetésnél felhasználható ez szerver alapú e-jegy rendszerben is használható)
Egyszerű, gazdaságos felépítés:
Az utas önkiszolgáló jegyárusító automaták szerkezetének egyszerűsítését (ezzel a piacképes ár kialakítását) a részegység gyártók egyre
inkább alkalmazzák. Az automata üzemeltetők is törekednek a gazdaságosságra pl.: az automatába kerülő érmékhez kapcsolódó költségek 2
Euró cent körül alakulnak, ezért az érme készpénz töltést-ürítést igyekeznek minimalizálni. Komplett egységbeépített érmevizsgáló,
szelektáló, tároló és visszaadó részegységeket tartalmazó modulok terjedőben vannak. Az ilyen részegységbe általában cső tárolókat építenek
be, amelyek a fizetett érméket úgy tárolják (akár több száz db-s mennyiségben), hogy abból az automata által visszaadás lehetséges.
Az értékes, biztonsági elemekkel ellátott papír jegy nyomtatást váltó nyomtatóval valósítják meg, ami biztosítja a jegypapír maradéktalan
felhasználását (a váltó nyomtató addig nem nyomtat, amíg a másikban van papír). Nem kell az üzemeltetőnek még használható jegypapír
töltetet cserélni.
Támadások az automaták ellen:
Az automaták, mint nyilvános üzemű eszközök iránti jellemzően két okból indítanak támadást.
Egyik a haszonszerzés. Ez megnyilvánulhat
a töltetek és a bevételek megszerzésére irányuló betörés jelegű művelettel vagy
a pénzvizsgáló rész becsapási kísérlete házilagos gyártású bankjeggyel, érmével vagy
az elfogadott pénz visszahúzása a pénz cérnázásával vagy
kampós, csíptetős acél dróttal a bedobó és kiadó nyílásokon benyúlás pénz vagy jegy elérése, kihúzása céljából (esetleg kombinálva
mikro kamerával, fényforrással)
Másik a károkozás (az oktalan vandalizmus). Ez jelentkezhet
a külzet rongálásában karcolás, grafiti, folyadékkal leöntés vagy
a működésre alkalmasság gátlásában pl.: résekbe nem odavaló tárgyak, folyékony ragasztó, gyúlékony anyag vagy csak szennyeződés
bejuttatása
a rendeltetésszerű használatot akadályozó beavatkozásban, amikor a visszajáró tartóba olyan szennyeződést (gusztustalan anyagot pl.:
élő hal csali) helyeznek, amely a visszajáró elvételétől visszatartja az átlagos automata használót.
A díjlerováshoz és jegykiszolgáláshoz kapcsolódva:
Az utas önkiszolgálású jegyváltás, jegykezelés a ’70-es években kezdődött. Az ideológiai alapja –ma visszatekintve-, kimondva,
kimondatlanul az a tétel volt: a kapitalizmus mértéktelenre duzzasztott szolgáltatási szférája sem tudja felszívni a rendelkezésre álló
munkaerőt (munkanélküliség van), addig a fejlettebb társadalom (a szocializmus) a termelő erők frontján végtelen munkaerő kapacitást
igényel, ezért a szolgáltatásban „elpocsékolt‖ munkaerőt minden rendelkezésre álló eszközzel ki kell váltani. Ez az elv a menetrendszerű
közúti közlekedésben legyen az városi, helyközi, vagy távolsági megszüntette a kalauz munkakört (kivéve a vasúti közlekedésben, ott ma is
funkcionál a jegyvizsgáló).
Méregdrága a magyarhoz mérten a svéd munkaerő, ám pl.: Stockholmban a bevezetett elektronikus jegyrendszer mellett ma is egyaránt
kalauz kezeli a papír és az e-jegyeket. Nem kell fel- vagy leszállás közben a csomag/táska cipelése, a gyermek kézen fogása mellett jegyet
kezelni (különösen nem leszállás után, a jármű külső oldalán). Kényelmesen (az utastérben az álló helyzetnél biztonságosabban)
elhelyezkedik az utas az ülőhelyen, és amikor jön a kalauz, akkor átnyújtja a papír jegyét vagy e-jegyhordozóját kezelésre.

A belföldi közúti személyszállítás jegyrendszere és jegygépe:
A közlekedési jegykiszolgálás gépesítését eleinte a munkaerő kiváltás motiválta. A ’90-es évektől a veszteségek lefaragása, a kalauz bérek
megtakarítása is szemponttá vált. Később a kötelezőnek tekintett jegy előállító gép pénztárgépesítés. Az e-jegy, mint korszerű vagy, mint
környezetkímélő jegyrendszer jelent meg, de széleskörű szolgáltatói előny elvárás, utas igény vagy politikai elhatározás nincs a bevezetésére.
A jegyrendszer korszerűsítés (pl.: e-jegy bevezetés) nem halad, mert:
Nincs kialakított (tudományosan megalapozott, politikai támogatottságot élvező) elmélet az elérendő célokról.
A tarifa rendszer nem nyújt alternatívát az egyéni közlekedéssel szemben, nehézkessé teszi az intermodális utazás egyszerre történő
jegyvásárlását
A jelen állapotok intelligens rendszerre történő leképezése (gépesítése, elektronizálása) nem kecsegtet bevétel- vagy utas szám
növekedéssel
A rendszerek tekintetében nincs egyesség a nagy szolgáltatók között:
Az elmúlt másfél-két évtizedben külön-külön elképzelések mentén lett kigondolva a három nagy menetrendszerű személyszállítási

szolgáltató egység (BKV-BKK, MÁV és a Volánok) jegyrendszer és jegykiszolgálás elképzelése. Egységesség az ELEKTRA Hungaria
elgondolásban testesült meg. A BKK által bevezetés alatt álló helyijárati jegyrendszer (3D vonalkód, e-jegy) vélhetően a másik két
szervezetre is hatással lesz (kapcsolódás várható a bevezetett rendszerhez).
A Volánok jegykiszolgálás gépesítését befolyásoló
szervezetek:
NGM – NAV: mint az ÁFA törvény és a számviteli törvény szakmai gondozója, a pénztárgép használatra kötelezettek körének
rendeleti szabályozója
NFM: mint szakmai felügyeletet gyakorló, a közszolgáltatási szerződést kötő fél
MNV Zrt: mint a tulajdonosi érdekek képviselője
elvárások:
A jegyek területét érintő döntéseknél a döntéshozóknak tekintettel kell lenni a hivatásforgalmi utazók igényeire, amelyek az utazások
költségének lekönyvelési lehetőségére irányulnak.
Egyik igény az utazási díj fizetési bizonylat költségkénti könyvelésének lehetősége. Ez ma kizárólag számla illetve egyszerűsített
számla (készpénzfizetési számla) alapján lehetséges.
Másik igény az ÁFA tartalom visszaigénylésének lehetősége. Ez szintén csak számla vagy egyszerűsített számla alapján lehetséges.
Ezért az ÁFA és a számviteli törvények éppen érvényes a jegy elszámolásra vonatkozó rendelkezéseit ki kell elégíteni.
Mindkét igény kielégíthető a pénztárgép használat helyett:
kézi számla kiállítással (ami időigényes és nem korszerű) vagy
számítógépes eszközzel
elektronikus számlaküldéssel, vagy
számlázó program által kinyomtatott számlával.
A pénzügyi kormányzat korábbi követelménye
1990.-ben az APEH meghirdette a pénztárgépé minősítés első fórumát, ahová pályázni lehetett gyártó-forgalmazó vállalkozásoknak. Ekkor a
menetrendszerű közúti közlekedés számára kialakított pénztárgépünket többek között „az alkalmazásra javasolt terület nem tartozik a
bizonylatolási kötelezettek körébe‖ indokkal utasította el.
A pénztárgépesítés első lépcsőjében hozott 24/1994. PM rendelet a menetrendszerű szárazföldi közlekedést (más kivételekkel együtt) a
bevétel bizonylatolásra pénztárgéppel kötelezettek köréből, mint kivételt kiemelte. Ugyanakkor a rendelet a „mobil pénztárgép‖ megnevezést
ismerte. A pénztárgépesítése a helyközi menetrendszerű közlekedés jegykiadógépeinek az előző bekezdésben írt utas oldali igények
kielégítése céljából vált általánossá a Volánok körében. A nagyvasúti és helyijárati közlekedésre jellemző elővételi, jegypénztári jegyváltás
alapvetően nem pénztárgépesített bevétel bizonylatolású. A közlekedés szempontjából szervesen beilleszkedett volna az államháztartással
történő elszámolások rendszerébe, ha a menet és bérletjegyek (különösen a személyhez kötöttek, nevesítettek) költség elszámolási és ÁFA
visszaigénylési alapot képeztek volna.
A 2008. jan. 01. napjával hatályos ÁFA törvény eltörölte a nyugta adás, pénztárgép használat alóli eseti, egyedi mentességeket –így a
Volánok részére korábban kiadottakat is- mentesség helyett a kötelezetteket határozta meg. 2008. január 1-től alaphelyzetben sem a
menetrend szerinti személyszállítás (mint tevékenység), sem a közlekedési társaság, -így a Volán sem- (mint szolgáltató) nem tartozik a
pénztárgép használatára kötelezettek körébe.
A szolgáltatás elszámolt költsége és a tényleges igénybevétel viszonya:
A jegy önmagában, mint utazási szerződés funkcionál, a fennálló törvénykezési és rendeletalkotási gyakorlat szerint azonban az adóalany a
költségei között csak a nevére, címére kiállított számlát, egyszerűsített számlát könyvelhet le. Egy lekönyvelt utazási költség esetében, ha pl.:
a számlán „20km övezeti, havi bérlet‖ szerepel csak következtethető mely hónapra szólt a bérletjegy, az hogy honnan hová egyáltalán nem
állapítható meg, mint ahogy az sem, ki volt az a személy, aki utazott. (Nagyobb pályaudvaron, bérletváltási időszakban, némi szemlélődés
során látható olyan számlát kérő jegyvásárló, aki már a pályaudvaron felkínálja a bérletszelvényét egy tényleges utasnak megvásárlásra). A
személyhez kötött bérletjegy könyvelhetősége tisztább viszonyokat teremthetne az elszámolás területén.

Jegy előállító gép használat – nevesített jegy:
Jegykiadógép használat elleni (a pénztárgépesítés követelménye melletti) döntő érv a jegy költség könyvelhetőség és az ÁFA visszatérítés
iránti hivatás forgalmi utazói igény kielégítése. Gazdálkodó szervezet számára a papír alapú számla elszámolása mellett lehetséges
elektronikus számla elfogadása, lekönyvelése. Az ÁFA törvény –ma is- biztosítja a számla kibocsátás elektronikus úton történő
lehetőségét, mindössze a vevő elektronikus számla fogadó nyilatkozata szükséges (abban megadva a hivatalos e-mail címét).
Az elektronikus számlaküldés alapja egyszerűen a jegykiadógép bevétel elszámoláshoz beküldött (vagy kiolvasott, lefejtett) adata. Az
elektronikus számlaküldés szükségességének jelzéséhez mindössze egy új jegytípus, a nevesített jegy bevezetése szükséges. A nevesített
jegy megnevezés egy olyan jegyet takar, amelynek kiadásakor arra a vevő neve, címe is rögzítésre kerül. A nevesített jegy az e-jegy rendszer
esetében is használható a díjfizetéskori számla, vagy egyszerűsített számla kiállítás mellőzése céljából.

Új pénztárgépi követelmények:

A NAV kapcsolatú pénztárgépeket előíró 3/2013. sz. NGM rendelet a korábbi, műszakilag egységes szerkezetű adóügyi memóriát, amelyet a
pénztárgép központi egysége (számítógépe) közvetlenül vagy elektronikus naplófájl egységen keresztül kezelt megszüntette. Helyette
bevezette az online kapcsolattartó AEE és a direkt kapcsolat nélküli AVAM modult. Az AEE modul a stabil elhelyezéssel üzemelő (amely
lehet egy vásárba kitelepült üzem is) bevétel beszedés bizonylatolást végző eszközök kötelező eleme. Az AVAM modul pedig az üzemközben
folyamatosan változó helyen üzemelő bizonylatoló eszközök kötelező eleme.
A szárazföldi menetrendszerű közlekedésben a bevétel bizonylatolásra a 3/2013. sz. NGM rendelet nem írt elő pénztárgép vagy
taxaméter alkalmazást. Viszont „ha mégis pénztárgéppel teljesíti nyugtaadási kötelezettségét egy szolgáltató, akkor az általa üzemeltetett
pénztárgépnek meg kell felelnie a pénztárgépekre előírt jogszabályoknak…‖. Ebben az összefüggésben pénztárgépnek csak az nevezhető
(csak az lehet), amely a 3/2013. sz. NGM rendeletnek minden tekintetben megfelel, a megfelelőségét a rendelet szerinti vizsgálatot végző
szervezet tanúsítja, de nem zárja ki a rendelet, hogy az a gép, amely alapvetően jegyet állít elő (jegykiadógép) és nem készpénz bevételi
bizonylatot, annak pénztárgépnek kell lennie, mert az ilyen gép jegy előállító gép, nem pedig pénztárgép. Tehát a jegykiadógépnek nem
kell megfelelnie a pénztárgépekre előírt jogszabályoknak. Kérdés lehet még, hogy az átvett viteldíj nem vonz-e maga után nyugtázási
kötelezettséget? Erre nézve iránymutatónak tekinthető az előrenyomtatott (nyomdai előállítású) jegyek kiadása (jegytömbből kitépése),
amely esetben a jegyár átvétele külön bizonylatolást (nyugtázást, számlázást) nem von maga után.
Más vélekedés szerint a géppel történő, főként bevétel bizonylatolási célzattal végzett jegykiadásra pénztárgépet kell használni, ami a 3/2013.
NGM rendelet mellékletének GE pontjában nevesített is, sőt az e-jegy kiadása (kiszolgálása) akár szerver alapú, akár értékhordozó utas
média estében egyértelműen bevétel bizonylatoló gép segítségével kell, hogy történjen, tehát a gép pénztárgép kell, legyen. A rendelet nem
tiltja a pénztárgépesítését egy jegy előállító gépnek (lásd előző bekezdés), de nem is mondja ki, hogy egyes célfunkciós gépek (akár
számítógép alapúak, akár nem), ha alapvetően nem bevétel bizonylatolás céljára használtak olyan adóalany által, aki pénztárgép
használatára nem kötelezett, akkor a gépnek kötelezően pénztárgépnek kell lennie, másként mondva: lehet pénztárgépesítés nélküli a
jegygyártó (jegykiadó) gép.
A rendelet mellékletében vázlatosan megadott a menetrendszerű közlekedés pénztárgépesített jegykiadógépének követelménye, amely
kötelezően AEE modult tartalmaz. A rendelet logikáját követve viszont, a földrajzi elhelyezkedését üzemközben változtató taxaméterhez
hasonlóan AVAM modullal kellene, hogy felszerelt legyen a jegykiadó pénztárgép. Különösképpen áll ez az esetben, ha a viteldíj
megállapítás nem a díjszabási (képzett) km távolság alapján, hanem a menetrendi km érték szerint (mint a taxinál) történik.

Törekvés a pénzkezelés mellőzésére
Több elgondolás jelent meg az elmúlt évek során a járműfedélzeti bevételbeszedés megszüntetését megcélozva azonban ezen törekvések
korlátozás, csökkentés jelleggel funkció képesek. A készpénzes menetjegyvásárlásra még olyan széleskörű e-jegyes rendszerben is szükség
(ezért lehetőség is) van, mint Londonban pl.: egy emeletes autóbuszon. A Volánok egyes helyközi, elővárosi vonalain, járatain
megszüntethető a bérletárusítás, míg más vonalakon ez nem szüntethető meg, mert léteznek olyan utazási viszonylatok (különösen közeli
városok között) ahol az utazási viszonylatok egyik végpontja tipikusan valamelyik autóbusz pályaudvar, ahol bérletváltásra lehetőség van és
léteznek olyan utazási viszonylatok (akár számottevő utasforgalmúak), amelyeknek egyik végpontján sem üzemel elővételi pénztár vagy
bizományos jegyárus.
Törzsutas kártya, amely akár szolgáltatónként egyedi –lényegében- e-jegy kártya. Feltöltése elővételi pénztárban vagy utas önkiszolgálással
automatánál, kioszknál esetleg internetről, otthonról lehetséges. Leutazása (felhasználása) utas önkiszolgálással.
Mobil jegy, amely egy mobil telefon alkalmazás segítségével váltható meg és használható fel.
Pay-pass fizetés, amely különösen helyijáratban egyszerű, egymozdulatos virtuális fizetést és utazási jegy váltást biztosít.
Jegyárusító automata, amely jellemzően pályaudvari, forgalmas belvárosi papír vagy virtuális e-jegy váltást biztosít a legkülönfélébb fizetési
módok mellett.
Internetjegy, amely az utas által Interneten váltható meg (rendelhető, kifizethető), majd utas által kinyomtatható (pl.: QR-kóddal
elektronikusan leolvashatóvá, kezelhetővé téve) vagy akciólista jelleggel pályaudvari (vagy más nagy utasforgalmú helyi) utas kiszolgáló
eszközzel (jegykiadó automatával, e-jegy display-el) papíralapon megjeleníthető vagy értékhordozó e-jegy kártyára feltölthető. A szerver
alapú rendszernél az Internetes jegyvásárlás automatikusan megjelenik az utast (vagy a birtokában lévő utazásra használható eszközt)
azonosító ID-hez rendelten, a vásárláson túl további teendő nincs – csak a felhasználás.

A technika fejlődésével járó követelmények:
A személyszállító haszongépjárműveken megjelenő újabbnál újabb kezelő és kijelző felülettel rendelkező eszközök előbb-utóbb egyetlen,
egységes, közös, multifunkciós HMI egységen keresztül lesznek kezelhetőek (hasonlóan a személygépjárművekhez). A jegykiadógép
könnyedén megválhat a kezelő/kijelző felületeitől, pénztárgépesített változata nehézkesebben.

Az Európa Unió preferenciája:
Az Európa Unióban a 2014-2020. évek időszakában kiemelten támogatott cél az Unió légiesített belső határain keresztül történő rendszeres
utazás feltételeinek megteremtése. Amelyhez szükségszerűnek tűnik egy olyan eszköz kifejlesztése, amely egyszerre képes kiszolgálni a

belföldi és a nemzetközi közlekedést (tehát a jegyviszonylattól függően Áfa tartalommal, vagy Áfa tartalom nélküli jegykiadást valósítana
meg), illetve biztosítani volna képes a jegykiadógép a különféle pénznemekben történő tarifálást, párhuzamosan annak különféle
pénznemben történő kifizetésével. (pl.: a Budapest-Újvidék vonalon a határtól euróban számolt tarifát a Szabadkán felszálló utas Újvidékig
kiegyenlíthesse forintban is.)

E-jegy és pénztárgép:
A magyar menetrendszerű közúti, helyközi és távolsági közlekedés esetében használatos járműfedélzeti jegykiszolgálási eljárás (a
pénztárgépesített jegykiadógéppel történő utas jegyellátás) alapvetően azt jelenti: egy e-jegy rendszer bevezetése esetében a nem
materializált, elektronikus menet- és bérletjegyek (akár érték hordozó kártyás e-jegy vagy mobiltelefonos jegy vagy szerver alapú jegy)
használata történik, a jegy csak virtuálisan létezik. A pénztárgépes e-jegykiadás viszont azt kívánja meg, hogy a jegyváltás ellentételezése
(a díjfizetés) bizonylatolásra kerüljön, tehát a papír felhasználás megmarad. Jelenleg a jegykiadó pénztárgépek működése olyan, hogy a
bizonylat maga a jegy, ebből következően, ha a jegy előállító gép e-jegy rendszerben pénztárgép marad, akkor a papír felhasználás
tekintetében szinte semmi változás nem következik be.
Abban az esetben, ha az e-jegy bevezetése pénztárgépesítés nélküli jegygéppel történne, meg a jegyhez egyáltalán nem kapcsolódna
papírbizonylat (környezetvédelem). A hivatásforgalmi utazás jegyeinek könyveléséhez használható lenne az ÁFA trv. 174. § (1) szerint
kibocsátható elektronikus számla. Az elektronikus számla alapja egy ez idáig nem használt jegyforma, a nevesített jegy lehetne, amely
alapján a jegy előállító gép adatainak bevétel feldolgozásakor, kezelő-feldolgozó személyzet közreműködése nélkül, automatikusan küldhető
az elektronikus számla. A nevesített jegy a mai papír alapú jegyrendszerben is funkció képes, használható lehetne.
A járműfedélzeti e-jegygép vélekedések szerint utas önkiszolgáló automata, amelynek a működése az utas által a géppel kommunikációs
kapcsolatba hozott utasmédia hatására kezdődik meg. A jegy feltöltés, az érvényesség vizsgálat, a jegykezelés és az utazásregisztráció
művelet automatikusan történik meg.

A jegykészítés gépe:
A menetrendszerinti közösségi közlekedés tarifálása, jegyrendszere, bevétel beszedési eljárása és más vonatkozó előírások, rendeletek a
közlekedési kormányzat által előírtak, meghatározottak. Míg a pénztárgépek követelményei minősítési rendszere a pénzügyi kormányzat
kezében van. A korábbi évek pénztárgépesített jegykiadógépeire kötelező, közlekedési kormányzati követelmények kielégítése nehézkesen, a
pénztárgép programjának újravizsgáztatásával volt megvalósítható. Pl.: a 2009-ben követelményként megjelent a térítésmentesen utazók
kötelező utazásregisztrációs jegy követelményhez szükséges program módosítás engedélyezését alig sikerült a kötelező bevezetési határidőig
elérni.
Praktikusságot szem előtt tartva a jegy- és bérletrendszer követelményeit meghatározó tárca (vagy annak szakmai intézete)
hatáskörében, felügyeletében (minősítés, engedélyezés) lennének megfelelő helyen a jegy kiszolgálás műszaki eszközei.

Volán bevétel beszedési helyzet:
Ami kialakult:
A 2010. évtől folytatott beszerzési politikája a Volán társaságoknak egy integrált eszköz irányába fejlődött, amikor is a jegykiadógép iránt
támasztott alapkövetelmény volt a papír és e-jegy kiszolgálási igényé. Párosulva (integrálva) a fedélzeti vezérlő, az OBU egység mérő és
kijelző funkcióival valamint egy beépített kommunikációs egységgel (GSM, WiFi, esetleg Bluetooth). Az e-jegy követelményt az irreális
ITSO konform rendszer törölte le a beszerzésekből, a pénztárgépet a 3/2013 NGM rendelet, megmaradt az OBU és a kommunikációs egység.
Ami bekövetkezhet:
A járműfedélzeti jegykiadógépbe beszerelt (integrált) kommunikációs egység GSM modulja a Volán társaság szerverein futó
háttérfeldolgozó rendszerei felé továbbítja a jegykiadás (és egyben a teljesült bevétel) adatait, egy pénztárgépesített jegykiadógép
AEE modulja a saját GSM-én keresztül lényegében ugyanezen adatokat (továbbíthatja) a NAV szerverein futó háttér rendszerek
felé. Valahol ez felesleges párhuzamosság lenne.

E-jegy
E-jegy: elektronikus jegy.
A papír alapú jegyet helyettesítő (feleslegessé tevő) elektronikus adattárolás elvét használó feltölthető, kezelhető, ellenőrizhető,
regisztrálható utazásra szolgáló virtuálisjegy. Fő jellemzője a felhasználás (vagy lejárat) utáni nagyszámú újra tölthetőség. A papír
alapú rendszerben a jegyek 1-2 esetben felülbélyegzéssel újra érvényesíthetőek (növekvő visszaélési kockázat mellett).
Egyes szakirodalom által e-jegynek nevezett az elektronikusan leolvasható egy vagy kétdimenziós vonalkód nyomatot (QR vagy
DataMatrix kód) hordozó papírjegy.
Gyakran e-jegyként nevezi a köznyelv a PayPass fizetési technológiát is.
Az elektronikus adattárolás elvét használó e-jegy lehet kártya vagy más formájú kialakítású. Anyaga tekintetében készülhet papír vagy
plasztik alapanyagból. Az adattárolást történhet:
az utas média által hordozott (benne foglalt) chipben digitálisan, ez az úgynevezett értéktároló utas médiát használó rendszer,
amely lehet:
kizárólag közlekedési felhasználásra szolgáló (ELEKTRA Hungaria kártya)
társult alkalmazású (NEK vagy EMV kártya),
adattároló chipet emuláló, NFC technológiás mobil vagy más készülék.
egy központi adattároló (egy szerver) felhasználásával szerver alapú e-jegy rendszer. Ekkor a díjtermék díjának kifizetése a
szerveren elraktározott adatbázisban tárolt. Az adatbázisban a fizetés egy kódhoz rendelt. Az utas csak ennek a kódnak a
gyors kiolvasását biztosító utas médiával rendelkezik, a kód megjelenhet:
vonalkód nyomatban,
mágnes csíkban tárolva,
egy kifejezetten utazási célra vagy más célú felhasználásra szolgáló kártya UID kódja formájában.
Az e-jegy alkalmazás lehet utas megszemélyesítéssel vagy megszemélyesítés nélkül. A megszemélyesített alkalmazás az utas
személyéhez kötött jegyek használatát biztosítja.
A megszemélyesítés történhet közvetlenül pl.: a kártya formájú utas média külzetére felvitt arcfényképpel. Vagy digitálisan tárolt
fényképpel, amely az UID-hez rendelten kerülhet előkeresésre, megjelenítésre (pl.: ellenőrzéskor).
Az e-jegy a ’80-as – ’90-es évek fordulójától napirenden van a Volán társaságoknál.
1993 decemberében egy kisgépesítés fejlesztési értekezleten összegezték a kialakult álláspontokat. 1995-re megszületett a Finn
BUSCOM proximity kártyás e-jegy rendszere melletti döntés (bevezetni szándékolta a Dunántúl összes Volán társasága és a
Szabolcs Volán). Az 1996-tól fokozódó gazdasági nehézségek, a megugró infláció a finanszírozás forrását, a kedvezményes
Finn hitelt –ezzel együtt a BUSCOM gépeket- elérhetetlenné tették. BUSCOM e-jegy alkalmazás Mohács térségében indult
meg.
Ezt követték más lokális kísérletek, mint pl.: az EMKE utazási kártyája.
Az ELEKTRA Hungaria országos, átfogó rendszerének elméleti kidolgozása 2002.-ben indult el. Első alkalmazása 2005.-ben
kezdődött meg. A 2006.-tól jelentkező magyar gazdasági lehetőségek elzárták az e-jegyre fordítható forrásokat.
2010. év végére az e-jegy tekintetében követelményként jelent meg az ITSO rendszerhez kapcsolódás (minősítés, tagkénti
belépés, jogdíjfizetés) egy ITSO konformnak nevezett nem létező megoldással.
2011.- ben felmerült a Kentkart török rendszer átvétele bevezetése, de elrendelve nem lett. Az ITSO követelmény rendszer
2012. februárban egy NFM miniszteri levéllel felfüggesztésre került.
Társ utas: Az e-jegy rendszer nyújtotta lehetőség az e-jegy hordozóra telepíthető menetjegy tömb vagy díjtárca multiplikált használatára. Az
e-jegy hordozóra végzett feltöltések segítségével az e-jegy hordozó birtokosa mellett további személy(ek) jogosult utazása biztosítható, ha az
e-jegy rendszer (és a kezelő készülékek) felkészült az egy felszálláshoz tartozó többes kezelésre. Az e-jegy hordozó birtokosa és a vele együtt
utazó társ utas lényegében egy utazó csoportot képez.
E-jegy pilotok: a megkezdés sorrendjében
Eszközgyártó

e-jegyhordozó típus

felhasználási terület

alkalmazási cél

Buscom

Buscom proximity

Mohács

városi bérlet

EMKE

T.I. TIRIS

Szeged-Kübekháza

helyközi bérlet

EMTEST

Mifare 1k

Mór

városi bérlet

R&G

Mifare 1k

Siófok

városi bérlet

EMKE

EH 2.2 Mifare 1k

Székesfehérvár, Mór

helyközi bérlet

EMKE

EH 2.2 Mifare 1k

Kecskkemét-Helvécia

helyközi bérlet

Infosys

EH 2.2 Mifare 1k

Borsod megye

bérletváltó kártya

Fara ASA

EH 2.2 Mifare 1k

Hajdúszoboszló-Balmazújváros

helyközi bérlet

Mifare Desfire

Szolnok

városi bérlet

Mikro-elektronika

E-jegy pilotok tapasztalatai:
Intermodális felhasználás nem valósult meg, izolált területen történt az üzemelés
Helyközi közlekedésben a társszolgáltatók számára nem követelmény az e-jegy elfogadás, utas használhatott papír bérletjegyet
Az utas számára az e-jegy kezelésének elmulasztása nem volt szankcionálható
A helyközi papír bérletkezelés egy művelet, az e-jegy bérletkezelés két művelet
Személyhez kötött, kedvezményes vagy időtartam érvényességű jegy felhasználás csak személyzetes ellenőrzéssel működtethető.
ELEKTRA Hungaria: a „cél egy olyan, az EU előírásainak megfelelő országos kártya követelményrendszer kidolgozása, amely
gyártótól és gyártmánytól függetlenül lehetővé teszi a közlekedési kártyák használatát a helyi, környéki (szövetségi) és hely közi
közlekedésben (valamint a parkolásban), és amelyet ’ELEKTRA Hungaria’ néven jelölhetünk. … Az ELEKTRA Hungaria nem a
közlekedési kártyák, kezelőkészülékek, feltöltő automaták, stb. tárgyiasult rendszere, hanem a kártyaalkalmazás szabványszerű , elvi
keretrendszere a kártya- és eszközképességek, a díjtermékek típusai, az adatok szerkezete és formátuma, az eszközök használata stb.
vonatkozásában. Az ELEKTRA Hungaria keretrendszere azt a célt szolgálja, hogy az országban különböző helyeken és időben
megvalósuló (rész) rendszerek használói egyazon chipkártyával, mint díjhordozóval, legyenek képesek utazni (+parkolni)‖.
Az ELEKTRA Hungaria egy értékhordozó típusú érintésmentes kártya használatán alapul.
ELEKTRA helyazonosítók (települések, megállóhelyek). Az ELEKTRA rendszerében
ELEKTRA Hungaria azonosítók:LOCI
a LOCI bizonyos intervallumai nem csak megállóhelyeket képeznek le, hanem bizonyos közigazgatási határokat is
azonosíthatnak (a helyi közlekedés jogosultságának kezelésére).APUB (LOCI)
ELEKTRA
helyi
közösségi
közlekedéssel rendelkező helységazonosítók (részhalmazát képezi a LOCI és TRAV azonosítóknak) ZONE
ELEKTRA forgalmi – érvényességi övezetekTRAV
ELEKTRA
utazási
viszonylat/érvényességi
területazonosítók. Összevont azonosító rendszer a szolgáltatási területekre, övezetekre, övezetközi utazásokra és a
megállóhelyközi utazások azonosítására.SETL
ELEKTRA települések azonosítói Az APUB, LOCI, TRAV
település, közigazgatás azonosításához felhasznált KSH szám alapú település azonosító kód. A Transmodel szabvány
alapú hálózatleképzés esetén a közigazgatási rendszer kódjai kiváltják.SERV
ELEKTRA
szolgáltatások
azonosítói (az utazási viszonylatokon igénybe vehető, idő adattal rendelkező járat/vonat/menet azonosítására
szolgál)DISC
ELEKTRA kedvezményjogosultsági típus és fajtakódok. Az egyes kedvezmény jogosultságok
ELEKTRA kódrendszere.DDOC ELEKTRA kedvezményigazoló dokumentumtípus kód. A kedvezmény jogosultságok
igazolását biztosító dokumentumok azonosító rendszere.FARE ELEKTRA díjtermék típuskódok. Az egységes
besorolást és ellenőrzést tipizáló ELEKTRA kódrendszer.STOP ELEKTRA megállóhelyek. Fizikai megállók ELEKTRA
leképzése, a Transmodel szabványú hálózatábrázolásban a STOP STOP AERA kiváltja.LINE ELEKTRA
viszonylatvezetés (vonal/mező/járat egy vonalvezetése)
E-jegy csoportok: az ELEKTRA Hungaria díjtermék katalógus (UTMUTATO_1_0_2006_09_01.pdf) szerinti díjtermék kód csop ortok
közlekedési nemek szerint:
001-119 helyi és szövetségi (+komp-) díjtermék típusok (ld. ott a 4. táblázat)
120-199 vasúti díjtermék típusok (ld. ott az 5. táblázat)
200-255 autóbuszos díjtermék típusok (ld. ott a 6. táblázat)
Vonalkód (Barcode): adat jelölés vonalak segítségével (egydimenziós vonalkód). 1974- től használt (Magyarországon 1984-től). Gépek
által optikailag leolvasható kód céljára fejlesztették ki. Többféle kódrendszer alakult ki. Az egydimenziós vonalkód 10 -es nagyságrendű
karakter kódolására használható.
A közlekedésben és az iparban elterjedt kódolási forma az Interleaved 2 of 5 (átfedéses 2 az 5-ből kód). Ez a kód csak kétféle vonalból
áll (egyik az alap vastagságú –ez a vékony vonal-, a másik ennek háromszorosa). Csak számokat ábrázol. Minden szám 5 vonalból áll,
kettő mindig vastag három mindig vékony. A vonalak közötti köz is vagy egységnyi (vékony) vagy annak háromszorosa (vastag), í gy 5
vonal és 5 köz 2 számot rejt. Az adatnak páros számú számjegyből kell állnia (vagy elöljáró nullával feltöltve – párosra kiegészített).
Vonalkód alapú e-jegy: Jellemzője az egyszer felhasználhatóság. Lényegében a többi e-jegy technológiától ebben az egyben
különbözik. Az optikailag leolvasható vonalkód (a papír alapú jegyrendszer vizuális jelzéseihez hasonlóan)
azonosító számot, általában sorozat és szelvényszámot (mint az érték szelvény),
jegyféleségi kódot,
területi vagy viszonylati érvényesség jelölést,
időtartam érvényességet és
kibocsátó azonosítót) tartalmaz.
A vonalkód látszólag egyszerűen (fénymásolással) hamisítható, azonban a vonalkód jellemzően a hagyományos jegyre rányomott,
amelynek biztonsági elemeit nem lehet fénymásolással átvinni a másolatra.
A vonalkód biztosítja, vagy támogatja:
az érvényesség gépi (akár utas önkiszolgáló) ellenőrzését,
az utazás regisztrációt (ezzel megalapozva a bevétel megosztást is),
bérletjegy esetén az újabb vásárlását:
elővételi bizományosi értékesítésnél a féleség és viszonylat (érvényességi terület) alapján történő újabb bérletjegy kiadását
gyorsítja,
utas önkiszolgáló automata esetén az utas általi féleség és viszonylat (érvényességi terület) beállítását váltja ki
A vonalkód készülhet egyszerre az érték szelvény nyomdai előállításával. Ez az eljárás jellemző a fix érvényességi területű, fixárú

(tipikusan helyijárati) jegyekre. Az ilyen vonalkód a kereskedelemben használt termékjelölő kóddal teljesen azonos funkciójú. Készül het
azonban külön a nyomdai előállítástól a vonalkód. Ekkor egy biankó értékszelvény állított elő nyomdailag. A vonalkód nyomás a z
értékszelvény értékesítésekor vagy érvényesítéskor egy arra alkalmas, gyors nyomtatóval készíthető el. Ha érvényesítéskor a vonalkóddal
együtt rányomtatott az értékszelvényre a jegy ára, az érvényesség kezdet napja, hónapja (vagy órája) és az érvényesség t erülete
(viszonylata), akkor árváltozáskor az értékesítésre nem került készlet selejtezése, mint veszteség elkerülhető.
EAN (European Article Numbering): európai termékszámozás. Az EAN társaságot 1977.-ben Belgiumban alapították. 2005.-ben az
EAN-ből alakult a GS1 szervezet
Az EAN olyan vonalkód rendszer, amely az eredeti 12-jegyű Észak-Amerikában fejlesztett Universal Product Code (UPC) rendszer
kibővítése. Az EAN-13 vonalkódban 13 számjegy jelöli az illető terméket. Ezen számsorozat utolsó jegye egy ellenőrző szám, ami egy
speciális algoritmus eredményeképpen adódik az első 12 számjegyből.
GTIN (Global Trade Item Numbers): globális termékazonosító számok. Az UPC, EAN, és a JAN (Japanese Article Number) számokat
együttesen nevezik GTIN kódoknak.
GEPIR (Global Electronic Party Information Register): a GS1 kódok egy kereshető, elosztott adatbázisa.
Kétdimenziós vonalkód: (2D vonalkód) az egydimenziós vonalkód kiterjesztése két dimenzióba. A 2D vonalkód leolvasása képalkotási
technológia segítségével történik. A 2D kód, mint új technológia elfogadott, bevezetett ipari szabványok támogatják a gyors elterjedését.
Halmozott kódok
Ezek a kódok úgy jönnek létre, hogy az egydimenziós vonalkódból több, vékony szeletre hasított vonalkód kerül eg ymás tetejére. A
legismertebbek a Codablock, Kód16k, Kód49, PDF417. Valamennyi képes 100-as nagyságrendű információ kódolására.Mátrix kódok
A mátrix kódok meglehetősen kevéssé emlékeztetnek a hagyományos vonalkódokra. A mátrix kódban vonalak helyett világos és sötét
cellákból építkeznek. Négyzeteket használnának a kódoláshoz, melyek elrendezése mátrixszerű alakzatot követ. Legismertebbek Maxicode,
DataMatrix, QR-kód. Ezres nagyságrendű információ kódolására képes.
QR-kód (Quick Response Code): gyors válasz kód, egy kétdimenziós vonalkód (tulajdonképpen pontszerű, négyzet alakú cellákból áll, az
elnevezés a gyors visszafejtés lehetőségére utal). A QR-kód a Reed-Solomon hibajavítást használja a kódolásra. 1994-ben kifejlesztve
japánban. 2000 júniusában ISO/IEC 18004 nemzetközi szabvány.
Németországban, több városban is ilyen kódolással nyomtatnak vonaljegyet a tömegközlekedési eszközökön. A legtöbb mobiltelefon is képes
értelmezni.
Jó tulajdonságai:
bármilyen irányból készülhet róla fénykép vagy szkennelt kép, nem kell törődni a kód helyes tájolásával. A QR-kódból eldönthető
milyen irányban kell a kód pontjait értelmezni, feldolgozni, még akkor is, ha a kódbélyegről készült kép teljesen ferde.
a kód skálázhatósága, amit a Verzió 1-től Verzió 40-ig tart. A megkülönböztetés a különböző adattárolási és hibatűrési tulajdonságokat
jelöli.
Hibajavítási képesség:
Level L 7% hiba vagy veszteség visszaállítási képesség
Level M 15% hiba vagy veszteség visszaállítási képesség
Level Q 25% hiba vagy veszteség visszaállítási képesség
Level H 30% hiba vagy veszteség visszaállítási képesség
Tárolási képesség:
Számokból
max. 7089 karakter
Alfanumerikus karakterekből
max. 4296 karakter
8 bites bináris értékből
max. 2953 karakter
DataMatrix kód: egyik legelterjedtebb 2D vonalkód. 2000-ben vált nemzetközi ISO/IEC 16022 szabvánnyá, melyet 2008-ban az ISO/IEC
TR 24720 szabvány követett. 2004-ben a GS-1, a globális szabványok terén működő nemzetközi szervezet a DataMatrixot hivatalos GS-1
standard -ként ismerte el. A DataMatrix kód négyzet vagy téglalap alakú, (esetleg kör, a felületre való felviteltől függően). Maga a tárolható
információ mennyisége a kód méretétől függ.
A 144x144 ECC-200 DataMatrix kód adattárolási maximális mérete:
3116 numerikus,
2335 alfanumerikus vagy
1556 bináris karakter.
A kód hibafelismerő és javító algoritmusa segítségével elolvashatóak olyan kódok is, amelyek össze vannak karcolva, foltosak, koszosak.
20%-ban hiányos kódok is helyesen olvashatóak. A nyomtatási kontrasztnál sincsen komolyabb követelmény megadva, ezért még a
gyengébb minőségű kódokat is biztonsággal beolvassák a mai modern kódolvasó eszközök.
Egyre elterjedtebb az autóiparban, elektronikai alkatrészeknél és az gyógyszeriparban. Mindez azért, mivel a QR-kódhoz képest sokkal
kisebb méretben is nagyon jól olvasható. A DataMatrix kód már 2-3 négyzetmilliméteres méretben is kb. 50 karakter tárolására alkalmas.

BKK-BKV jegy vonalkód: az EAN/UCC128 szabványnak megfelelő kódtartalom 2D DataMatrix vonalkódban megjelenítve, 2010. év
végétől használt.
Például, ha a BKK-BKV egy gyűjtőjegyére rányomtatott azonosítószám (sorozatszám): 030, a sorszám pedig: 055188, akkor a vonalkód
tartalma: (01)05999075200017(10)030(21)055188. Ez a hosszú számsor egydimenziós vonalkódban nem férne el a jegyen.
A példa szerinti vonalkód tartalma:
a (01) jelzi a feldolgozó rendszernek, hogy termékkód (GTIN) következik,
a 05999075200017 maga a termékkód (régi EAN13, ma GS1-13 kód, amely előtti 0 jelzi, hogy ez GTIN termékkód). Ez a kód
azonosítja a gyártót és az árú féleséget.
az 599 magyar gyártó azonosítója,
a 9075200017 a gyártó és az áruféleség típus azonosítója
a (10) jelöli, hogy utána következő szám az áru sorozat száma
a 030 a sorozatszám,
a (21) jelöli, hogy utána következő szám az áru sorszáma
a 055188 a sorszám
Chip alapú e-jegy: Hordozó elembe (jellemzően plasztik kártya) beültetet saját UID-vel rendelkező chip digitálisan tárolja a díjterméket
vagy az utazásra szolgáló szabad egyenleget. Szerver alapú rendszerben az azonosító kód maga az UID lehet.
Smart card vagy proximity card (Intelligens kártya): Az utas média, amely a papíralapú jegyet, bérletet kiváltó e-jegyet hordozó
(értékhordozó) kártya, amelyen az e-jegyek (díjtermékek) tárolhatóak. Az intelligens kártya integrált áramkört (chipet) tartalmaz. A chip
korlátozott intelligenciával rendelkezik aritmetikai műveletek végzéséhez és EEPROM-mal adatok tárolására. A lehetséges 100%-os
biztonságú adat tárolási ciklusok száma tipikusan 100.000, írási művelet körüli.
A kártya elektronikus jelcsatlakozása történhet érintőfelülettel, vagy érintésmentesen rádiófrekvenciával. Az érintés mentes kapcsolatú
kártyákból jellemzően két frekvencia elterjedt a LF (120-150kHz) és a HF (13.56 MHz), de már ma is gyártottak 10Ghz-ig különböző
nagyfrekvenciás típusokat is. Az elérhető kommunikációs távolság (kiolvashatósági távolság) a frekvenciával arányosan növekszik.
Az utas személyéhez rendelt kedvezményes díjtermék csak megszemélyesített kártyára telepíthető (inicializálható). A megszemélyesítés az
utazási igazolvány funkció megvalósítása. Személyhez nem kötött kedvezményű díjtermék nem megszemélyesített e-jegyhordozóra is
telepíthető.
SSC (Super-Smart Card): szuper intelligens kártya. Olyan intelligens kártya, ami tartalmaz egy billentyűzetet és egy vizuális képernyőt,
lehetővé téve a felhasználónak, hogy együttműködjön a kártyán belüli feldolgozási funkciókkal.
Megszemélyesítés: jogosult felhasználóhoz kötése egy utazási jegynek (jegy és az utas egymáshoz rendelése). Elvileg az előre fizetett jegy
bárki által szabadon felhasználható, azonban a közlekedésre (pl.: a színházhoz, múzeumhoz, strandhoz mérten) speciális kedvezmények
jellemzőek, amelyek tipikusan egy-egy személy részére érvényesek.
A megszemélyesítést az alanyi jogú kedvezmények biztosítása és az egy utas számára adott időtartamon belüli korlátlan számú utazást
biztosító jegyféleségek nyújtása tette szükségessé. A megszemélyesített jegy át nem adható (nem átruházható) más utas számára. Az
időtartamon belüli utazási szám után, de még az időtartamon belüli további utazásokhoz biztosított utazási kedvezmény rendszerben a jegy
megszemélyesítése az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében elengedhetetlen.
Papír alapú rendszerben a papír jegyhez egy utas fényképes, utas névvel ellátott igazolvány szolgál a megszemélyesítéshez, ennek az
igazolványnak a számát kell a jogosult felhasználónak a jegyére ráírnia. E-jegy rendszerben pl.: az értékhordozó vagy az azonosító (ID)
kártyára vihető fel a jogosult használó arcfényképe vagy tárolható az ellenőrző készülékekben (virtuális megszemélyesítés).
Megszemélyesített és nem megszemélyesített kártya: Az intelligens kártyán vagy a szerver alapú rendszerben a szerveren tárolt díjtermék
(jegy) féleségtől függően a kártya megszemélyesítésre kell, hogy kerüljön, vagy a megszemélyesítés elmaradhat. A megszemélyesített
kártyára bármiféle díjtermék, amelyre a kártya birtokosa jogosult feltölthető. A nem megszemélyesítettre csak olyan díjtermék tárolható,
amelynek használata nem személyhez kötött.
A megszemélyesítés lehet vizuálisan látható vagy rejtett (virtuális), amely csak a jogosult ellenőrző személy előtt jeleníthető meg láthatóan.
Megszemélyesítés eljárása: Elterjedt eljárás a birtokos arcfényképének, nevének (esetleg más adatainak) felvitele a kártya külzetére. Ez az
eljárás egyszerű vizuális ellenőrzést biztosít a kártyát utazásra használó és a jogosult kártya birtokos azonosságának megállapításához.
Megjelenítő készüléket igényel, ha a kártya chipjében vagy a rendszer szerverének adat állományában tároltak a jogos birtokos adatai.
Az ujjlenyomat, írisz kép vagy véna térkép szerinti birtokos azonosítás minden esetben a kártyahasználó együttműködését és egy készülék
használatát igényli. Ezen azonosítások általános állampolgári nyilvántartásokban nem használtak így az adott személy az azonosító adatok
ismeretében sem fedhető fel, más nyilvántartásokkal összefüggésbe nem hozható. Olyan esetben, amikor egy meghatározható, de be nem
azonosítható személy számára szól a kedvezmény (pl.: egészárú havibérlet), akkor az anonimitás biztosítható. Ha viszont a személy
beazonosítottsága az alapja a kedvezménynek (pl.: tanuló), akkor a személynek az „összevezetése‖ a nyilvántartásban szükséges a
kedvezményeivel, vagyis az anonimitás nem biztosítható a teljes rendszeren belül (de a kártya alapján közvetlenül az adott személy és az ő
személyes adatai továbbra sem megállapíthatóak).
Kártya méret szabvány: ISO/IEC 7810 szabvány 4 féle kártya méretet definiál. Az ID1 85.60mm x 53.98 mm (3.370 × 2.125 inch),

köznapi elnevezése bankkártya méret. Az ID000 25 x 15 mm ez a SIM kártya méret.
Mágnes csík alapú e-jegy: A mágnes csíkos rendszernél az utas média jellemzően egy papírból vagy plasztikból készült, mágnes csíkkal
ellátott bankkártya méretű eszköz. Tárolási és működési elve megegyezik a mágnes csíkos bankkártyáknál használt technológiával.
Értéktároló típusú rendszerben maga a kártya tárolja a díjtermékeket, vagy az utazásra használható szabad egyenleget. A papírjegyekhez
képest mindenképpen előnye, hogy újratölthetőek, így akár több alkalommal is használhatóak. Szerver alapú rendszerben csak azonosító
kódot tárol a mágnes csík.
A mágnes csík adat tartalma kriptográfiai módszerekkel védhető, ennek ellenére másolása (klónozása) egyszerű.
Érték hordozó utas média alapú e-jegyrendszer: Az e-jegy és értéktárca közvetlenül az e-jegy hordozón tárolt. Az értékhordozó kártya
jellemzője az egycélú felhasználás pl.: közlekedési kártya. Ami ettől még elfogadható más célra pl.: trafik áru, virág és hasonlók vásárlására
ekkor a más termékek jegy értékben számolhatóak el (az egyikújság ára pl.: 1.37 helyijárati menetjegy, míg a másiké pl.: 2.2 menetjegy ára,
és így tovább)
Az e-jegy maga egy adatként létező virtuális objektum. Az értelmezése (melyik adat érték mit testesít meg) tetszésszerinti lehet. Ezért
megállapodások, ajánlások (lásd: ELEKTRA Hungaria), vagy szabványok kötik meg az értelmezést).
Az e-jegyet egy chip (integrált áramkör = IC) tárolja. Az IC tároló elemében (memória) mint adat tárolt az e-jegy. Az IC jellemzője
egy elektronikusan kiolvasható azonosító szám az UID. A chip elektronikus elérése (megszólaltatása) nyílt szabvány szerinti ezért
az adat tartalma (az e-jegy) kereskedelmi forgalmú író-olvasó egységekkel kiolvasható, módosítható. Az illetéktelen értelmezés,
adat módosítás kizárása érdekében az adat (az e-jegy) adatvédelmi kulcs segítségével titkosításra kerül. A kulcs birtoklása nélkül a
tárolt adat nem értelmezhető.
Az e-jegyet tároló chipet egy hordozóba építik be. A chip kezelhetetlenül piciny és sérülékeny volta miatt csak beépítve (hordozóba
ültetve) tehető alkalmassá emberi kézbevételre (használatra). Az e-jegy hordozó praktikus kialakítása az ISO 7810 szerinti
bankkártya méretű kártya, amelyre vizuálisan értékelhető azonosító szám (kártyaszám) és más utas adatok vihetőek fel.
A feltöltő, kezelő, ellenőrző készülékek a tárolt adat kiolvasása segítségével működnek. A feltöltés és kezelés adatai az e-jegy hordozóra
visszatárolásra kerülnek. A visszatárolás eredményeként a kezelés megtörténtének helye, időpontja ellenőrzéskor megállapítható. A feltöltést
végző (a díjbeszedő) adatai az e-jegyhordozóról kiolvashatóak.
Az e-jegy hordozóra feltölthetőek a birtokos személyes adatai, kedvezményjogosultságai, azok lejáratai. Ha az e-jegy hordozó kártya formájú
a birtokos arcfényképe, és más személyes adatai a kártya felületére (külzetére) nyomtathatóak. A nyomtatás az eltávolíthatóság kizárása
érdekében az e-jegy hordozó plasztik anyagának felületébe diffundálással készül.
Hivatásforgalmi utazásra használt értékhordozó utas média estében a számlázáshoz vevő név, cím (vagy annak a szolgáltatói
vevőanalitikában használt azonosító kódja) és elektronikus számla fogadáshoz e-mail címe is a hordozón tárolt.
Világviszonylatban a közlekedési alkalmazásokkal együtt több milliárdos példányszámban elterjedt értékhordozó média a Mifare 1k (vagy
classic) kártya. Bár doktorandusz jelöltek már 2009.ben bemutatták feltörését ma is gyártják, használják több milliárd példányban. Az ITSO
kivette az ajánlott (minősített) médiák közül. A Philips NXP a chipben lévő hibát javítva fejlesztette ki a Mifare PLUS X kártya chipjét.
A közlekedésben használt a Marin EM 4100 (korábban H4100) alacsony frekvenciás (125kHz) RFID chipje is, amely szerver alapú e-jegy
megoldáshoz RF-tag ként hordoz azonosító kódot.
Azonosítókód hordozó utas média alapú e-jegyrendszer: Az e-jegy központilag egy szerveren tárolt. Az utas mindössze egy azonosító
kódot tartalmazó e-jegy hordozót birtokol. Az azonosító kód használatra épülő szerver alapú e-jegy rendszerben az utazáshoz
elengedhetetlenül szükséges gyors azonosító kód kiolvasás egy RFtag (RFID) chip azonosító UID-jének használatával oldható meg.
A szerver elérés, vissza irányú adatforgalom egy másodperc alatt kell, legyen, hogy a kezelő készülék elfogadható időn belül elfogadó vagy
elutasító jelzést képes legyen kiadni. Internet kapcsolattal vezetékes vagy WIFI pl.: pályaudvaron ez a gyorsasági elvárás teljesíthető úgy beengedő
kapunál, mint járműfedélzeten.
A szerver alapú e-jegy rendszer segítségével mindazon lehetőségek megvalósíthatóak, mint az értékhordozó alapú e-jegyrendszerrel. A szerver
alapú e-jegy rendszer azonosítókód hordozója külső megjelenésre teljesen azonos lehet az érték hordozó közlekedési kártyával.
Kihelyezett szerver alapú e-jegyrendszer: A kihelyezett szerver alapú e-jegy rendszer közlekedési alkalmazás szempontjából teljesen azonos a
központi szerver rendszerre épülő azonosítókód hordozó alapúval. Az eltérés abban jelentkezik: a központi szerver kihelyezetten multiplikálva
tárolja az adatokat (az adatbázisról készített másolat: a replika) és csak időnként (naponta, óránként, érvényesség feltöltésenként) történik
kommunikáció az e-jegy kezelő (elfogadó, feltöltő, ellenőrző) készülékek és a központi szerver között. Ezt a lehetőséget a készülékek
gigabájtokban mérhető gyors elérésű adattárolása teremtette meg.
A kihelyezett szerver alapú rendszer biztosítja a központi szerverrel való kapcsolat megszakadása esetén is az utazási jogosultság biztonságos és
kellően gyors megállapítását.
E-jegy elterjesztés: Az e-jegy elterjesztése a menetrendszerű közúti közlekedés országos hálózatára tekintettel a következő, az ELEKTRA
Hungaria közforgalmú közösségi közlekedés számára kialakított értékhordozó kártya rendszerre definiált feltételek szükségesek:
Kártya kibocsátó (megszemélyesítő), közlekedési szolgáltató, jegyárusító és közúti ellenőri funkciót ellátók egységes országos közlekedési
gráf képzése, értelmezése használata. (2012-ben az egységességre a menetrendi és a díjszabási km távolság értelmezés egymás melletti
létezése jelent veszélyt.)
A közlekedési gráf megállóinak egységes megnevezése, azonosítása (kódolása).

Egységes díjtermék értelmezés és díjtermék kódolás alkalmazása.
Értékhordozó kártya azonos keret szerkezetének használata. Adatok azonos szerkezete, értelmezése és kriptográfiai titkosítása.
Országos, egységes utas média, kezelőkészülék és operátor (szolgáltató, jegyárusító, ellenőrző) nyilvántartás, egységes adatszolgáltatás,
kölcsönösen elfogadott bevétel megosztási modell hiánya nem kizáró feltétele az e-jegy elterjedésnek, de meglétük előnyök hordozója úgy az
utasok, mint az operátorok, mint az ellátásért felelős részére.
E-jegy alkalmazás: Az e-jegy alkalmazás úgy az értékhordozó kártya, mint a szerver alapú rendszerben lehetséges:
egyszeres felhasználhatósággal, ekkor a kártya egy felszálláskor érvényesen csak egy esetben használható, (ha a felszállást követően detektált
utazási érvényességen belül újra (újabb) felhasználási állapotba kerül a kezelő készülékkel a kártya, akkor a készülék hibajelzést ad), vagy
többszörös felhasználhatósággal ha ismételt felhasználást tapasztal a készülék, akkor utastárs(ak) utazási díj fizetéseként értelmezi azt (tipikus:
helyijárati utazás). Ismételt felhasználással járó kezelést végző készülék külön hang és vizuális kijelzéssel kell, hogy tájékoztassa az utast, az
utastárs utazását biztosító menetjegy vagy menetdíj felhasználásról (praktikusan jóváhagyó gomb vagy kezelő felület érintéssel kerül érvényre az
utastárs utazás érvényesítése (míg az első kezelés – érvényes esetben nyugtázható egy „csippantó‖ hangjelzéssel).
E-jegy kezelő készülék vizsgálati logikája: Az érték tároló e-jegy hordozóval kapcsolatba kerülő kezelőszemélyzetes (pénztárgép) vagy utas
önkiszolgálású jegykezelő automata készülék (validátor) a kezelési logikája (működési algoritmusa) mentén értékeli az e-jegyhordozón talált
adatokat. Szerver alapú alkalmazásnál regisztrálja a felhasználást és később intézkedik a jóváírás tekintetében (kredit rendszerű alkalmazás) vagy a
készülékben tárolt (kihelyezett, időnként aktualizált szerveri adat állomány) alapján végez kezelést (elfogadást).
Első kezelés egy járaton:
A közlekedési jellegnek (helyi v. helyközi) megfelelő érvényes bérlet díjtermék keresése a kártyán, ha talál a kezelés visszaírása a
kártyára
Ha nem talál, akkor a közlekedési jellegnek megfelelő jegytömb vagy egyedi díjtermék keresése a kártyán, ha talál a kezelés
visszaírása (a jegy felhasználás rögzítése) a kártyára.
Ha nem talál, akkor díjtárca díjtermék keresése a kártyán, ha talál, akkor utas önkiszolgáló automata esetén a jegyár levonása és a (a
jegy vásárlás rögzítése) a kártyára. Kezelőszemélyzetes készülék esetén a kezelő részére a jegyváltási kötelezettség jelzése.
Második vagy többedik kezelés ugyanazon járaton:
a közlekedési jellegnek megfelelő jegytömb vagy egyedi díjtermék keresése a kártyán, ha talál a kezelés visszaírása (a jegy
felhasználás rögzítése) a kártyára.
Ha nem talál, akkor díjtárca díjtermék keresése a kártyán, ha talál, akkor utas önkiszolgáló automata esetén a jegyár levonása és a (a
jegy vásárlás rögzítése) a kártyára. Kezelőszemélyzetes készülék esetén a kezelő részére a jegyváltási kötelezettség jelzése.
Jegykezelés: A kezelés két fázist takar egyik az érvényesség vizsgálat (validálás), a másik az utazás számba vétele, nyilvántartása (regisztrálás).
Érvényesség vizsgálat: A papír alapú jegyrendszerben a menetjegy és az utazási db szám érvényes bérletjegyek kezelés kötelesek,
amelynek megtörténte a jegyen látható nyommal jár így az vizuálisan ellenőrizhető. Az időtartam érvényességű bérletjegyeken nem kell
kezelési nyomot hagyni.
E-jegy rendszerben a papír jegyrendszerrel azonos kezelés elegendő.
Szerver alapú rendszerben az ellenőrzés megkezdése előtt a szerverről (a kihelyezett adatokat tartalmazó készüléktől) le kell kérni, vagy a
jármű (jármű szerelvény) összes jegykezelő készülékéből ki kell nyerni az adott járat megkezdésétől az összes jegykezelési és regisztráció
azonosító kódját.
Jármű fedélzeti ellenőrzés kezdetekor a kezelő készülékek működését egységesen fel kell függeszteni (blokkolni).
Számbavétel: Az esetben, ha cél pl.: a bérletes bevétel szolgáltatók közötti szolgáltatás arányos megosztása és/vagy a térítésmentes utazások
szolgáltatás mennyiségének megállapítása, akkor a bérletes és/vagy térítésmentes utazások megkezdésekor is kötelezővé kell tenni az utazás
regisztrációját. (A térítésmentes utazás regisztrációjához a jogosultakat e-jegy hordozóval fel kell szerelni). Az utazás regisztrációja az
értékhordozó kártyára a regisztrációval egy időben visszaíródik, ezért az ellenőrzési műveletnél a menetjegykezeléshez hasonlóan a
regisztráció megtörténte is közvetlenül az e-jegy hordozóról megállapítható. Szerver alapú rendszer esetében a kezelő készülék(ek)ből
nyerhető ki a regisztráció.
Díjtermék: Az utazásra jogosító jegyek, bérletek, díjtárcák elektronikus leképezése, melyek az utas médián vagy a háttér szerveren vannak tárolva.
A díjtermék egy keret, amelybe a betöltés a díjtermék egy vagy több példányú kifizetésével valósul meg. A lefogyasztás (kitöltés, a felhasználás) az
utazásra érvényesítéssel valósul meg.
Díjtárca: Szolgáltatások igénybevételére feljogosító, meghatározott körön belül elfogadható, nem valódi elektronikus pénzt tartalmazó entitás.
Az úgynevezett mikrofizetések körében történő alkalmazásra került bevezetésre. Jellemzően értékhordozó típusú kártyán kialakított. Nem
pénzintézeti, hanem szolgáltatói hatáskörben tölthető és lefogyasztható.
Az értékhordozó kártyán tárolt díjtárca értékből az e-jegyhordozón tárolt díjtermék megújítható. A díjtárcából lefogyasztás ellenében a díjtermék
betölthető. Szerver alapú e-jegyrendszerben a művelet a szerveren tárolt adatokon hajtódik végre ugyanezen közlekedési alkalmazást
megvalósítva.
Konverzió: Díjtermék és díjtárca közötti áttérés. Tipikusan csak értelmezés kérdése az e-jegyrendszerben a tárolt befizetések mit jelentenek. Ha
pl.: a vásárolt jegy visszaváltható (akár névértéken, akár kezelési költség vagy más díj levonása mellett, akkor az a díjtárcába áttölthető. És
viszont.
Konverzió egyféle kivitele az is, ha más társult alkalmazók pl.: trafik árukra, parkolásra elfogadják a közlekedési kártyán (vagy a szerveren) tárolt
díjtárcát vagy menetjegyet. Ekkor a közlekedési szolgáltatáson kívüli szolgáltató vagy termék árus a közlekedési szolgáltató egy közlekedési

jegykezelő készülékét használja termékei díjának beszedéséhez. A termék ára fizetőeszköz alapegységben (forint) vagy közlekedési jegy árban
(helyijárati menetjegy) kifejezett egész vagy törtszámú mennyiséggel. A közlekedési e-jegy rendszert működtető ekkor a közlekedésen kívüli
elfogadóhoz kihelyezett saját készülékén rögzített összeget a közlekedési szolgáltatáson kívüli e-jegy elfogadók számlája alapján fizeti ki.
E-jegy eszközök: Hardver és szoftver eszközök, amelyek segítségével az e-jegy alkalmazás megvalósítható és előnyösen működtethető a papír
alapú jegyrendszerhez mérten.
Nyilvántartások, amelyekbe felvezetett az összes legális rendszer elem. Így a szolgáltatók, az e-jegy termékforgalmazók, a kártyával felszerelők
és ezek összes készülékének valamint az utas média (értékhordozó kártya) példányok adatbázisai.
Értékelő rendszer. A jegy költségek, jegyár bevételek és jegyár kiegészítések elosztási rendszere, amely a végzett munkák, nyújtott szolgáltatások
arányában történik. Az elosztási rendszer lehet két vagy többoldalú megállapodáson alapuló, vagy az ellátásért felelős (állam, önkormányzat)
akarata szerint kialakított. Az elosztás legproblémásabb pontja a ténylegesen nyújtott szolgáltatási tevékenység megállapítása (pl.: az utas kezeli-e
az e-jegyét minden utazáskor) illetve különösen az időtartam érvényességű bérletjegy bevétel elosztás arányának megállapítása.
Adatforrás. A végzett szolgáltatás mennyiségről (utazás regisztrációból induló) különböző csoportosítások és szétválogatások szerint az ellátásért
felelős részére rendszeres tájékoztatás elkészítése.
Biztonsági elemek. Kriptográfiai eszközök az értékhordozó kártyára tárolt adatok és a nyilvántartások, értékelő adatok továbbításához. A
kriptográfiai kulcs, amely a biztonság eleme megjelenhet adat fájlban tárolás formájában vagy külön kulcshordozó elembe telepítve.
Díjterméki információk. A díjtermék értelmezés paraméterei. A feltöltéshez, érvényesség ellenőrzéshez kapcsolódó adat állományok.
díjtermék féleségek leírásai (típus, érvényesség)
tarifa értékek (a díjszabás rendszere, díjszabási tételek)
közlekedési gráf (menetrendi hálózat) leírása mezők, vonalak járatok – indulási idők
megálló adatok (megnevezés, GPS koordináta, érkezési/indulási idők, km távolság)E-jegyhez kapcsolódó szerkezeti eszközök
kezelő személyzetes
megszemélyesítő eszköz
utas kártyával felszereléséhez
ellenőri készülék
e-jegy érvényesség
és kezelés ellenőrző
jegykezelő pénztárgép
érvényesség vizsgálathoz,
feltöltéshez
kártya monitor
rendszeren kívüli szolgáltató
segítségére
díjtermék sztornírozó
visszaváltás dokumentáló
utas önkiszolgáló
automata, díjtermék feltöltő
kp fizetéses
vagy akció listás feltöltéshez
e-jegy kezelő készülék
peroni v. fedélzeti
érvényesség vizsgáló
az utas önkiszolgáló peroni jegykezelő készülék tartozéka a beléptető kapu, amely az érvénytelen jegyes utas utazási térbe jutását gátolja,
típusai:
forgókaros (tripod)
pillangószárnyas (flap)
lengőajtós (pivoting)
csúszó szárnyas (retracting)
kártya display
kártya tartalom
kijelző utas bizonyosságra
akciólista feltöltő
iskola v. népes munkahely eszköze
Megszemélyesítés e-jegy rendszerben: A megszemélyesítési művelet a papír alapú rendszer bérletigazolvány kiállítási funkciójának felel meg.
Az értékhordozó vagy szerver alapú kártya rendszerben a személyhez kötött kedvezmény igénybevételére jogosult személyhez rendelése a
kártyának és a kártyára telepítése vagy a szerveren tárolása a jogosult személy által élvezett kedvezményeknek. Ez a folyamat a kártyakibocsátó
(a rendszerbe beléptető) felelőssége alá tartozó folyamat. Ezt követően az érték hordozó kártyát konfigurálják, biztonsági paramétereit feltöltik,
titkosító kulcsait beállítják. A folyamat végén az értékhordozó kártya visszavonhatatlanul felhasználói módba kerül.
A megszemélyesítés eljárásai:
Elő megszemélyesítés: Tömeges méretben végzett (jellemzően gyártó művi vagy kártyakibocsátói, aki lehet szolgáltató is) művelet, az
értékhordozó intelligens (e-jegy hordozó) kártya felkészítése a befejező megszemélyesítésre. Az ELEKTRA Hungaria, ITSO
keretrendszer (shell) vagy ha alternatív, országos kompatibilitást biztosító, gyakorlatban alkalmazható és kormányzati elfogadottságot
élvező, kötelező előírás, szabvány lép érvénybe, annak megfelelő (vagy más) rendszer telepítésével.
Az értékhordozó kártya elektronikus chipjébe az alkalmazási keret betöltése, díjtermék inicializálása
A kártya szabad felhasználású (pl.: reklám oldalának nyomtatása)
Befejező megszemélyesítés:
A jogosult felhasználó személyes adatainak a szerveralapú rendszer kártyájához rendelése vagy az adatok elektronikus betöltése (a
számlázási címmel együtt) az érték hordozó kártya chipbe
A jogosult felhasználóhoz kapcsolódó kedvezmények, azok érvénytartamának kártyához rendelése vagy betöltése a kártya
chipjébe

A jogosult felhasználó által igénybe venni kívánt díjtermékek kártyához rendelése vagy telepítése (be vagy feltöltése) a chipbe.
A jogosult felhasználó adatai (fénykép is) rányomtatása a kártya külzetre.
A jogosult felhasználó adatainak az értékhordozó kártyába tárolásával párhuzamosan adatállománybeli felvétele is megtörténik. A szerver
alapú rendszerben adat tárolás az azonosító kódhordozó eszközön nem történik, csak a központi szerveren.
Virtuális megszemélyesítés: A megszemélyesítés egy lehetséges eljárása, amikor akár az értékhordozó, akár csak az azonosító kódhordozó
eszköz (pl.: kártya) közvetlenül a külzetére nyomtatott megszemélyesítéssel nem ellátott. A jogosult személy adatai a háttér rendszerben
elektronikusan tároltak és csak a felhatalmazott ellenőrző személy készülékén kerül összerendelésre a jogosult felhasználó a személyes
adataival (és fényképével). Ez az eljárás egységes kártya külzet alkalmazás miatt olcsóbb, valamint bármely kártya visszaválthatóvá és újra
kiadhatóvá válik ebben az alkalmazási rendszerben.
Külzetileg nem megszemélyesített, de személyhez rendelt kártya használatára lehetőséget teremt a 2004. évi XXXIII. tv. 2011. évi
módosításában a CCI tv. 256§ (4) bekezdése alapján beiktatott a 2/c §, amelynek 3. pontja szerint:
„személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben az utazásra jogosultság azonosítása céljából és az (1) bekezdés szerinti
célból jogosult a (4) bekezdésben meghatározott személyes adatnak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezelésére”
A (4) bekezdés a) pontjában az érintett személy „természetes személyazonosító adata‖ kifejezés szerepel, amely egyértelművé teszi,
hogy az arcfényképe is adatkezelés tárgya lehet.
Ezen értelmezés alapján az értékhordozó vagy szerver típusú kártya személyhez rendelhető olyan formán, hogy annak külzetén a
jogosult felhasználójára utaló adat nincs, ám a kártya azonosítója (UID-je) alapján a kezelőszemélyzetes e-jegy készülék
(jegykiadógép, ellenőri gép) képes megjeleníteni a jogosult személy arcfényképét és adatait.
Ezen eljárás szerint működő közlekedési e-jegy rendszer és az ahhoz kapcsolódó készülékek egy olyan kártyaalkalmazást tesznek lehetővé,
amelynél a kártya külzeti nyomtatása egységes (leszámítva egy megjelenő, folyamatosan növekvő azonosító sorszámot), így nagy tömegben,
olcsón előállítható. Ez esetben az elektronikus inicializálás jelenti a díjtermék féleség mintegy megnyitását a hordozón (az érvényesség majd
a díjlerovás alkalmával kerül a díjtermékhez rendelésre).
A kártya megszemélyesítése kizárólag az UID-hez rendelt elektronikus adattárolással történik (ezek a jogosultsági adatok, a jogosult
személyt azonosító arcfénykép és név megnevezés, lakcím, hivatásforgalmi felhasználásnál számlázási cím), amely jelentősen csökkenti az
utas kártyával felszerelésének időtartamát, és olcsóvá teszi a kártyát (tekintve a személyes adatok egyedi rányomtatásának elmaradását). A
kártya a külzetére nyomtatott adatok változása okán nem válik felhasználásra alkalmatlanná, ez okból cserélni nem kell. Ezen eljárás szerinti
kártyaalkalmazás szerves velejárója az érvényesíthető betétdíj, mert a kártya göngyöleg jellegű, ami biztosítja annak visszaválthatóságát
(akár egy pályaudvari automatával is), majd újra felhasználhatóságát.
Díjtermék telepítés (inicializálás): A személyes jogosultság alapján igénybe vehető díjtermék telepítése a megszemélyesítéskor vagy azt
követően az értékhordozó intelligens kártya tényleges díjtermékkel való ellátása. Szerveralapú rendszerben az azonosító kódhoz rendelése
adott díjterméknek. A művelet nem jár pénzügyi tranzakcióval.
Kártyaaktiválás: Biztonságot növelő eljárás, különösen központosított kártya ellátás esetén, amikor a kedvezményre jogosító díjtermék
inicializálásra (telepítésre) kerül. Hasonló a bankkártya ellátásnál alkalmazott eljáráshoz. Ekkor a használóhoz kiküldött kártya a használatba
vételt mutató nyilvántartásba ezzel az aktiválás művelettel lép be. Aktiválás személyes, telefonos vagy internetes ügyintézéssel végezhető.
Érvényesítés: Az intelligens kártyára inicializált díjtermék érvényességi idővel vagy felhasználási darabszámmal történő ellátása. A
tranzakció pénzügyi művelettel járhat. Az intelligens kártya legalább egy díjtermékének utazási felhasználásra alkalmassá (érvényessé)
tétele.
SAM (Secure Access Module): Az érték tárolásos e-jeggyel (annak hordozójával) kapcsolatba kerülő elektronikus eszközökben használt,
titkosítást és biztonságot növelő hardveregység. A SAM modul hordozza az érték tárolás mit adat értelmezését lehetővé tevő kriptográfiai
kulcsot. A SAM modul a mobiltelefonok SIM kártyájával azonos kártya (ISO 7810 ID000 méretű).
Kriptográfiai kulcs: Az –általában- ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) eljárás szerint generált kulcs információ, amely
egy kulcs párban testesül meg. E kulcs segítségével a nyilvántartásba nem vett rendszeren kívüli (jogosulatlan) eszközök kizártak a nyílt
eljárással elérhető, hozzáférhető adatok értelmezéséből.
Key management: kulcskezelés. A kulcs biztonságos előállítása, hozzárendelése személyekhez, a kulcs terjesztése és cseréje a titkosító
rendszerben.
Kulcstelepítés: Történhet egyenesen az alkalmazó eszközt működtető szoftverbe közvetett vagy közvetlen módon betelepítéssel, vagy
áttételesen fizikailag elkülönülő hordozóra (SAM modul) telepítéssel. Az eszközben a kulcs csak és kizárólag a belecsatlakoztatott SAM
modulon keresztül érhető el.
Kulcs csere (kulcsváltás): A biztonságot valamely okból nem szolgáló kulcs cseréje. Az értékhordó típusú e-jegy rendszerben a hordozó
(pl.: kártya) tartalmazta adatok kiolvasás utáni értelmezése a régi kulcs szerint, majd az új kulcs szerinti titkosítást követő visszatárolása. Az
eljárás követelményei idősorrendben:
A teljes rendszer minden egyes eszközébe az új kulcs telepítése, a régi mellé.
Az e-jegy hordozók „átkulcsolási‖ időszaka. Ha érvényesség feltöltéskor történik a kulcs csere, akkor az éves bérletek lejárati (újra
feltöltési) idejéig használni kell mindkét kulcsot.
A régi kulcs (hordozó) bevonása.

Kereső lista (hot list): Más néven tiltólista (black list/deny list) Az e-jegy rendszerben ismertté vált illegális eszközök (pl.: elveszett ejegyhordozó, eltulajdonított kezelő/feltöltő eszköz) e-jegy alkalmazásból kizárása, előfordulásukkor (vagy a velük végzett műveletet
tartalmazó e-jegyhordozóval találkozáskor) a kezelőszemélyzet figyelmeztetése a keresettségre, az érvénytelenségre.
Akció lista (halasztott érték feltöltés): Az értékhordozó típusú e-jegyhordozó alkalmazása esetén a díjlerovás, majd a megváltott jegy ejegyhordozóra telepítésének (a feltöltésnek) azon eljárása, amikor a díjlerováskor az e-jegyhordozó nem áll rendelkezésre. A rendelkezésre
nem állás okai:
Nem a jogosult használó (birtokos) végzi a feltöltést
Családi bérletváltás (egy fő veszi meg a többi családtag részére a jegyet)
Munkáltatói bérletváltás
Nem értékesítési helyen történik a feltöltés (interneten keresztüli vagy mobil fizetés)
Az akció lista letöltése minden egyes feltöltésre alkalmas rendszer eszköz részére megküldésre kerül (elővételi pénztárosi, bizományosi és
járműfedélzeti készülékek, utas önkiszolgáló automaták, esetleg ellenőri készülékek). Az akció lista alapján végezhet a készülék önállóan
feltöltést, vagy az akció listás feltöltési eset megállapításakor a háttér rendszer szerverére bejelentkezés és annak jóváhagyó nyugtázása után
(kártya klónok esetében is biztosítva az egy díjlerovásra az egy feltöltést)
Jegy érvényesség: Úgy papír, mint e-jegy rendszerben az egyes jegyféleségekre jellemző érvényességi idők vonatkoznak.
Előre váltott menetjegynél (ide sorolva az időtartam érvényességű és időtartomány érvényességű pl.: csúcsidőn kívüli érvényességű jegyeket)
általában egy adott járaton (vonaton) történő utazást biztosít a szolgáltató, különösen, ha helyfoglalás is tartozik a jegyhez. A helybiztosítás
nélküli jegy érvényessége egy adott időpontig áll fenn (adott időtartamon belül az utazást meg kell kezdeni), az utazás megkezdésétől viszont
egy időpontig be kell fejezni az utazást (beleértve az átszállás vagy megszakított utazásfolytatás kezdeményezést is)
Előre váltott bérletjegynél (idesorolva a napszakra vagy teljes napra érvényes jegyeket is) általában a feltüntetett érvényességi időtől vagy a
közzétett időtől érvényes az utazásra az érvényesség lejártáig, ami lehet időtartam vagy utazási szám
Jegy érvényességi kritériumok:
Utazási igazolvány jellegű követelmények
Kedvezményes vagy személyhez kötött érvényességű jegyeknél:
Jogosult személy általi utazás (kezdeményezés, folytatás)
A jogosultságot igazoló dokumentum érvényessége (e-jegyhez tárolt érvényesség le nem járta)
személyhez nem kötött e-jegy esetén is vizsgált követelmények:
Érték hordozó kártyán tárolt e-jegy esetén a hordozó (a kártya) használhatósági idején belüli időpont
Tiltó listán van-e a hordozó, vagy az érvényesség feltöltő eszköz
Időtartam érvényességi követelmények:
Időtartam érvényesség úgy, mint az előreváltott menet és bérletjegyeknél taglalt.
Az érvényesség esetileg hosszabbodhat az érvényesség lejáratkor torlódó munkaszüneti napok vagy bármi más rendeleti vagy
üzletpolitikai okok miatti érvényesség hosszabbítás következtében.
Érvényesség kezdetkori érvényesség előrehozás rendeletileg (pl.: előrehozott tanév, félév kezdet) vagy üzletpolitikai okokból.
Viszonylati vagy területi érvényesség:
Az utazásra igénybe venni kívánt járat közlekedési útvonalán még a jegy érvényességi területén belül legalább egy
menetrendszerinti megállóhely legyen. Ez a kritérium érvényes a viszonylati és az övezetes városi érvényességű jegyekre
egyaránt.
Egy adott Z útvonalon viszonylati érvényességű (A és B pontok között érvényes) jegy alapértelmezési esetben érvényes az A és
B pontok között a Z útvonalnál minden rövidebb útvonalon.
Üzletpolitikai okból az A B közötti Q rövid útvonalra érvényes jegy elfogadható teljes üzem időben vagy egy üzemidő
szakaszban A B közötti, más hosszabb útvonalon (pl.: a rövid úti zsúfoltság csökkentés érdekében)
Autorizáció (engedélyezés): A szerver alapú rendszerben a kártyakibocsátó (azonosító kód kibocsátó) vagy a nevében eljáró engedélyezési
központ által a közlekedési felhasználás (díjlerovás) lehetségességére vonatkozó tranzakciós kérésre adott válasz. Az engedélykérés
papíralapú tranzakció esetén, telefonon, POS terminál, illetve jegykiadó automata esetén automatikusan, elektronikus úton történik. Az
autorizáció egyenleg, limit, és kártya (azonosító kód) státusza (tiltott, lejárt, blokkolt, stb.) alapján történik. A pozitív autorizáció egyben
fizetési megbízás is a kártyabirtokos részéről.
Autentikáció (beazonosítás): Egy szolgáltatást igénybevevő személyazonosságának igazolása független forrásból. Banki vagy egyéb
távügyintézésnél használatos eljárás, ahol előre rögzített adatokkal vetik össze a bejelentkező által frissen megadott adatokat.
Biometria: Személyek egyedi fizikai, testi jellemzőit (ujj- és tenyérlenyomat, DNS, hangmintázat, szem retinája, az arc formája stb.) mérő
és rögzítő, s ezeket az adatokat azonosításra (biometrikus azonosítás) és hitelesítésre felhasználó automatikus eljárás.
IKF (NJSZT IKF): a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság keretében működő Intelligens Kártya Fórum hivatalosan 1997-ben
alakult. Előtörténete az „Elektronikus pénztárca és egészségügyi IC-kártya‖ címmel 1995 júniusában tartott kétnapos konferenciáig vezethető
vissza. Az NJSZT IKF a magyar intelligenskártya-piac fejlődésének ösztönzése, a szakmai érdekegyeztetés előmozdítása érdekében a
gyártók, a forgalmazók és a felhasználók képviselőit tömörítő szervezet, amelynek az a célja, hogy az alkalmazási lehetőségeket felvonultató
szakmai napjain, ajánlásain és kiadványain keresztül bemutassa az intelligens kártyák hasznosságát a közigazgatási, a civil és az üzleti
szektorban egyaránt.

2011.-ben a működését felfüggesztette.
Előzménye az 1984.-ben az MTA és az OMFB által patronált Aktív Memória Kártya Gazdasági Társaság (AMK GT) létrejötte. Az AMK GTtől függetlenül működött az UniCard Egyesület Rónai Tibor vezetésével. Az IKF tevékenységének felfüggesztése után kezdődött az
Informatika a Közösségi Közlekedésért Egyesület szervezése, alapítása a ROP első körének e-jegy és ITS követelményeire tekintettel (de
széleskörű célkitűzéssel).
INFOKÖZ: Informatika a Közösségi Közlekedésért Egyesület. Társadalmi szervezet, azzal a céllal, hogy a magyarországi helyi és helyközi
közösségi közlekedés színvonalának emelése érdekében modern informatikai, telematikai és kommunikációs technológiák fejlesztését
összehangolva, azok együttműködését elősegítve, e-technológiák üzembe helyezése érdekében közös erőfeszítéseket tegyen. Az IKF
tevékenység szüneteltetésével előállt űr részbeni betöltésére jött létre 2012-ben.
EMV kártya: Mágnes csík helyett elektronikus chipet tartalmazó bankkártya az EMV szabványt kidolgozó Europay, Mastercard és Visa
társaságokra utal az elnevezés. Az EMV kártya chipje, mint adat tároló biztosítja a mikrofizetések kivitelezését anélkül, hogy minden egyes
bankkártyás fizetésnél a bankkal kellene kapcsolatot létesíteni. (Az érintés nélküli fizetés eljárásának angol elnevezése PayWave vagy
PayPass). A közlekedésben menetjegyváltás megvalósítható az EMV kártyás mikro fizetéssel, helyi közlekedésben az egységdíjas tarifa utas
önkiszolgáló jegykezelő készülékkel egyszerűen és gyorsan elvégezhető. Az EMV kártya társ alkalmazásként, mint értékhordozó kártya
közlekedési bérletjegyet tartalmazhat.
Mobil jegy: A jegy funkció ellátása mobil telefon segítségével. Megtakarítva a jegy előállítás költségét és kényelmessé téve a megvásárlását.
A mobillal realizálható jegy lehet pl.:
a parkolójegyhez hasonló SMS küldéseken alapuló (az érvényesség az előfizetési időpontban kezdődik),
a mobil NFC technológiás egysége emulálja a közlekedési kártyát (úgy viselkedik kezelés, feltöltés szempontjából, mint egy valós ejegy hordozó kártya)
szerver alapú e-jegy alkalmazásnál a mobil azonosítója az UID-hez hasonlóan viselkedik (a mobil azonosítójához rendelhetőek
közlekedési szolgáltatás előfizetések – jellemzően: időtartam érvényességű szolgáltatások),
vonalkódos jegyrendszerbeli, (vagy szerver alapú e-jegy rendszerben változó azonosító kódos alkalmazáshoz):
egydimenziós vonalkód: a papírjegy képének a rajta lévő vonalkóddal együtt MMS jellegű szolgáltatással az utas mobiljára
küldve, amelynek kijelzőjén kijelezve azt az érvényesség vizsgáló optikai szkennere leolvasni képes,
kétdimenziós vonalkód: azonos a repülő jegyeknél használatos 2D-s QR-kódú vonalkóddal, de nem utas által papírra
nyomtatva, hanem a mobiljának kijelzőjén megjelenítve.
ITSO (Integrated Transport Smartcard Organisation): az Egyesült Királyságban (UK) létrehozott kormány támogatású szervezet
szabványok kidolgozására, amelyek
az egyszerű (automatánál, interneten, stb váltható jegyet – feltölthető díjtárcát, automatikus kedvezménynyújtást, stb tesznek
lehetővé),
gyors (egy mozdulatos elektronikus jegykezelést biztosítanak),
átjárható (intermodális, többféle közlekedési mód, eszköz igénybevételét, átszállásos utazáshoz egyszerre történő jegyváltási
lehetőséget nyújtanak),
biztonságos (tárolt adat és kommunikált adat kriptográfiai módszerrel védett eljárásait) és
ellenőrizhető közlekedést (utas mozgást) és az ezzel járó
szolgáltatási teljesítmény közel pontos mérését (intermodális utazás bevételének szolgáltatók között a valós teljesítmény nyújtás
alapján való megosztását) tűzik célul.
ITSO nem megfelelés: A 2009-2010. évi ROP forrásszerző pályázati célkitűzésbe foglalt ITSO alkalmazás teljesítésére megnevezett ITSO
konform követelményrendszer nem megfeleléssel bírt (az elgondolások nem kivitelezhetőek). A módszertani útmutató és más értelmezések
nem nyújtottak kielégítő megoldásokat. Így pl. az alkalmazandó értékhordozó kártya esetében:
Az utas média céljára kizárólagosan kijelölt Mifare PLUS X 4K kártya a megvalósítás időpontjában még nem rendszeresített az ITSO
által
A Mifare PLUS X 4K kártya gyártója 7 bájt hosszú UID vel gyártja a kártyát, az ITSO rendszere a megvalósítás időpontjában 4 bájtos
UID-t használ
Az ITSO konform követelmény rendszer előre bocsátotta a security level 1 szintű biztonsági kulcs használattal induló alkalmazást,
amelyet az üzemelés során 3-as szintre kell emelni. A Mifare PLUS X 4K kártya biztonsági eleme azonban csak olyan későbbi
kulcs alkalmazást enged meg, amely mindig az előzővel együtt kerül betöltésre. (Az emelt biztonsági szint kulcsa nem része a
közbeszerzésre kiírt szállítási terjedelemnek.)
2012 februárjában –egy miniszteri levéllel- az ITSO konform rendszer beszerzése (ezzel létrehozása) felfüggesztésre került.
Prepaid: előre fizetett. Az előre fizetési eljárás során a szolgáltatás igénybevevő a díjra szánt összeget befizeti. A rendszert működtető a
kapott összeget kezeli (akár befekteti, forgatja, igény esetén visszafizeti). Ha a rendszerműködtető és a közlekedési szolgáltató funkció
elválik egymástól, akkor a szolgáltató vállalkozás az ilyen típusú előre fizetésnél az utazást követően igényli a befizetett összeget kezelő
vállalkozástól a számára járó viteldíjat. Így az utas szempontjából előre fizetés a szolgáltató szempontjából utó díjbeszedésként
jelentkezik.PAYG (Pay as you go) „Menj, majd fizess”: Szerver alapú e-jegyrendszerben vagy EMV alkalmazásnál, amikor az utasnak egy
utólagos elszámolási egyenlege van. Az utazás(ok) elszámolása utólag az utas pénzszámláján vezetett egyenleg terhére történik. Az utólagos
elszámolás fedezetének biztosítása céljából óvadékként funkcionáló letét is megkövetelhető az utas pénzszámláján. A letét meghatározott
szint alá csökkenése vagy lefogyása a kártya önműködő kizárását (hot listára helyezését) váltja ki.PIA (Pay in advance) „Fizess előre”: A

hagyományos jegy előre váltás alapján történő utazás. Az utas közösségi közlekedési szolgáltatások igénybevételéhez szükséges
díjtermékeket az utazás megkezdése előtt vásárolja meg.
iziSHOP® - Mobil vásárlás bankkártyáról: egy újszerű mobil fizetési szolgáltatás, mellyel mobiltelefonon keresztül bankkártya kontójára
lehet vásárolni. A vásárlások nem a telefonszámla vagy előre feltöltött egyenleg terhére, hanem a mobiltelefon tulajdonos bankszámlája (Visa
vagy MasterCard bankkártya -debit vagy credit-) terhére történnek. Mindehhez előzetes szerződéskötésre nincs szüksége, csupán egy
regisztrációra, ami Java-képes vagy Androidos mobiltelefonon percek alatt elvégezhető.
Közlekedési szolgáltatás esetében történő főként időalapú jegyek előreváltása során kényelmes eljárás biztosított. A vásárolt jegy úgy
személy által végzett ellenőrzésre, mint elektronikus regisztrációra (vonalkód) alkalmas. A beszedett díj szolgáltatóhoz juttatása a fizetés
eredményeként bekövetkezik, az utazási szolgáltatás tényleges igénybevételétől függetlenül.
ATM (Automated Teller Machine): Bankjegykiadó automata. Cash dispenser (készpénzadagoló) néven is ismert.
POS terminál (Point of Sale Terminal): A kereskedőknél vagy egyéb elfogadóhelyeken felszerelt, a bankkártyával kezdeményezett
tranzakciók lebonyolítására alkalmas elektronikus berendezés (elektronikus kártyaolvasó), amelyhez PIN kód beviteli billentyűzet (PIN
PAD) tartozik. Az adat forgalom adat hitelesítési kódjának kiszámításához tartozó kulcsot egy becsatlakoztatott SAM modul hordozza.
EFTPOS (Electronic funds transfer at point of sale): az árukért és szolgáltatásokért való fizetés technológiája és gyakorlata a vásárlás
helyéről indított elektronikus pénzátutalással.
AFC (automated fare collection): Automatizált menetdíj beszedési rendszer, röviden elektronikus jegyrendszer.
ETM (Electronic Ticket Machine): elektronikus jegykiadógép
ETM POST (ETM Point of Sales Terminal): elektronikus jegykiadógép kártya feltöltő egységgel.
Validator: érvényesség vizsgáló, érvényesség megállapító. Utas önkiszolgálással működő e-jegy kezelő készülék.
CCS (Central Computer System): központi számítógép rendszer (értsd: közlekedési szolgáltatói, vállalati összesítő feldolgozó, kiértékelő
számítógép)
DCS (Depot Computer System): telephelyi számítógép rendszer (értsd: a közlekedési szolgáltató üzemegységi számítógépe)
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard): A Payment Card Industry Security Standards Council által meghatározott
szabvány, amely technikai és operációs biztonsági előírásokat tartalmaz (pl.: kártyabirtokos adatainak tárolása, feldolgozása). Célja: a
kártyaelfogadó szervezetek ellen elkövetett csalások, adatlopások, egyéb biztonsági fenyegetések minimalizálása. Megjelent 2004.
Előzményei:CISP (Cardholder Information Security Program) 2001. készíttette: VISASDP (Site Data Protection) 2002. készítette:
MasterCard
Smart paper: A jelenlegi papíralapú jegynél magasabb biztonsági szinttel rendelkező, az érintés nélküli technológiát használó, papíralapú
utas média. Az ELEKRTA Hungaria PSC típusú értékhordozó kártyának (papír kártyának) felel meg. Az elnevezés félrevezető, az
elektronikus chip és az antenna egy szabványos plasztik lapba ültetett pl.: Mifare Ultralight 512 bit.
PayPass (fizető igazolvány, funkciója szerint: gyors fizetés): egy olyan innovatív fizetési technológia, amelyet a kisebb összegű vásárlások
gyors lebonyolítására fejlesztettek ki. A technológiát a MasterCard® Worldwide 2002-ben vezette be. A fizetés úgynevezett egy érintéses
eljárású, a PayPass fizetésnél nincs szükség arra, hogy a kártyát lehúzzák a POS terminálon, a tranzakció engedélyezéséhez elegendő a
kártyát a terminálhoz érinteni. 5000 Ft alatti összegek esetében még a PIN kódra sincs szükség, az 5000 Ft fölötti vásárlásoknál a szokásos
módon meg kell adni a 4 jegyű PIN kódot.
A PayPass műszaki eszköze egy érintésmentes kapcsolatot biztosító intelligens kártya (értékhordozó típusú bankkártya) vagy egy RFTAG.
Későbbiekben az NFC technológia is bevonható az alkalmazásba. Az eszközök 112 bites DES titkosítást használnak.
PayPass funkcióval ellátott eszközök:
A MasterCard PayPass vagy Maestro PayPass bankkártya,
amely hagyományos bankkártya is egyben, a PayPass fizetés elfogadására nem alkalmas POS terminálokon hagyományosan
használható.
A MasterCard PayPass funkcióval ellátott karóra
A MasterCard PayPass funkcióval ellátott Laks karóra már elérhető Magyarországon is. A MasterCard PayPass chip egy kis kártyán
található, amelyet az órába kell dugni. Ezután az órát kell közelíteni a terminálhoz (MasterCard PayPass leolvasóhoz), és a fizetés már
végbe is ment.
A MasterCard PayPass funkcióval ellátott matrica
Egy RFTAG érintés nélkül kommunikáló eszköz, amely egy öntapadós felületű matricába épített. A MasterCard PayPass funkcióval
ellátott matricák szinte bárhová felragaszthatóak – például telefonra, kulcstartóra, pénztárcára –, így mindig kéznél vannak. Az OTP
PayPass™ TaPassz fantázia néven vezeti be a matricát.
Coustomer Media (utas média): utas és közlekedési díjtermék vagy díjtárca hordozó vagy csak beazonosító (szerver alapú rendszer)
eszköz, amely általában elektronikusan leérezhető, esetleg bele adat is visszaírható. Az utas média lehet:
Vonalkód jelölés papír vagy plasztik lapon.
Mágnes csík plasztik lapon.
Plasztik lapba épített azonosító kód (ROM jellegű) vagy értéktároló (RAM jellegű), passzív (saját áramellátás nélküli) vagy aktív

(belső akkumulátoros) chip, amely érintőfelületen vagy antenna segítségével kommunikál.
Öntapadó felületű korlátozottan flexibilis matrica (RFTAG)
Virtuális eszköz NFC technológiával ellátott általános használatú készülék (pl.: mobil telefon)
NFC (Near Field Communication): a technológia egy kis hatótávolságú rádiófrekvencia alapú vezeték nélküli kommunikációs szabvány,
amely a chipen tárolt adatok kis távolságú átvitelére szolgál. A felhasználása során az NFC chippel felszerelt eszközt néhány centiméterre
kell tartani attól a készüléktől, amely a tárolt adatot (legyen az utalvány összeg, személyi azonosító vagy közlekedési menetjegy) leolvassa és
értelmezi. Az NFC alkalmazás pl.: egy értéktároló típusú közlekedési kártya rendszerben a közlekedési kártya emulációját valósítja meg (úgy
érzékeli a kezelő készülék, mintha egy valós kártya lenne).
Transponder: rádiófrekvenciás azonosításnál használt, kisméretű, passzív vagy aktív címke, amely egy kérdező impulzusra rádiófrekvenciás
jelekkel képes válaszolni. Egyszerű processzora is van, amely feldolgozza a kérdést, és a saját memóriájából kikeresi a válaszinformációt. A
címkén található memória lehet beégetett, egyszer vagy többször is újraírható.
RFID (Radio-Frequency IDentification): azonosítási eljárás, amely során fizikai vagy vizuális kontaktus nélküli korlátozott hatótávolságú
táv-azonosítás történik. Ehhez az azonosítandó személyt vagy tárgyat fel kell szerelni egy ún. transzponderrel azaz jeladóval, amivel az adott
távolságon belül lehet kommunikálni. Ezt a jeladót az RFID eszközökkel kapcsolatos szabványokban Proximity Coupling Device-nak
nevezik. A jeladó egy egyedi azonosító számot (azonosító kódot) képes sugározni, ha olvasó hatáskörébe kerül.
A transpondert hordozó eszközbe telepítik. A hordozó eszközös transzpondert „electronic tag‖-nek (elektronikus címke, elektronikus bélyeg)
nevezik. Az „electronic tag‖-ek családjába tartoznak az érintés nélküli intelligens RFID kártyák is, amiket más néven „smart card‖-nak (okos
kártya vagy intelligens kártya) is neveznek. Tekintve, hogy gyakran a gyárilag beállított azonosító kód sugárzása mellett adat tárolásra és
korlátozott kriptográfiai műveletekre is képes számítási kapacitással is rendelkeznek.
Rf címkék jellemzői:
Tokozás:
Dry-inlay
Papír fedőrétegű
Műanyag fedőrétegű
Wet-inlay
Kemény burkolatú tag
Kemény burkolatú metal tag
Működési frekvencia: LF, HF UHF, mikrohullám
Memóriakezelés:
Csak olvasható (RO) - gyártáskor írják meg
Egyszer írható sokszor olvasható (WORM)
Többször írható és olvasható (RW)
Táplálás:
Passzív (csak az antennán vett jel az áramforrás)
Fél-passzív (az IC-je számára beépített eleme van. Megszólalási ideje kisebb, mint a passzívé.)
Aktív (saját eleméről akár 10 évig működik. Az azonosító számát szüneteket tartva sugározza)
UID (Unique Identifier Number): egyedi azonosító szám, amely egy elektronikus eszközhöz rendelt. Ez alapján lehetséges az eszközöket
azonosítani. Az alkalmazási felhasználás során az eszköz az általa művelet (tárolás, módosítás, továbbítás) alá vont adathoz hozzácsatolja a
saját UID számát biztosítva, hogy később beazonosítható legyen a műveletvégző eszköz. E-jegy rendszerben az értékhordozó kártya is saját
UID-vel rendelkezik. Szerver alapú alkalmazásnál egyedül az UID kerül felhasználásra (a jogosultságok, előfizetések az UID-hez rendeltek).
ITSO rendszerben kártya UID 32 bit (4.294.967.926, db eltérő UID lehetséges). Mifare PLUS X 4K kártya UID 56 bit.
Kriptográfia: rejtjelezés. Egy kommunikációs folyamat során továbbított nyilvános üzenetet akkor kell titkos(ított)nak (rejtjelezettnek)
tekinteni, ha a feladó olyan formá(tum)ban küldi, melyet olvasni vagy fogadni többen is tudnak, de megérteni csak a fogadók egy beavatott
csoportja. Ezt a lehetőséget az ún. kulcs biztosítja. A kulcs a rejtjelező eljárás egy olyan paramétere, amelyet csak a küldő és a beavatott
fogadók, a címzettek ismernek. A többi fogadó általában ismeri a rejtjelezés algoritmusát, illetve annak főbb elemeit, de nem ismeri a
kulcsot. E nélkül pedig nem tudja, a rejtjelezett szöveg konkrétan milyen függvény alkalmazásával állt elő, és kénytelen egy általában
végtelen nagy függvénycsaládon belül keresgélni. (Ez néha elméletileg is, gyakrabban azonban szimplán csak gyakorlatilag, lehetetlenné
illetve túlságosan költségessé teszi számára a visszafejtést).
Private key: személyes kulcs. Az aszimmetrikus titkosításnál az a kulcs, ami a nyilvános kulcs párja. Amit a publikus kulccsal titkosítanak
az a hozzá tartozó privát kulccsal fejthető meg.
Public key: nyilvános kulcs. Az aszimmetrikus titkosításnál az a kulcs, ami a személyes kulcs párja. Az üzenet küldője ezt közli a
többiekkel, hogy lehetővé tegye nekik az általa küldött, privát kulccsal titkosított biztonságos üzenetek elolvasását.
Secret key: titkos kulcs. A szimmetrikus titkosító algoritmusban használt kulcs, ahol ugyanazt a kulcsot használják a titkosításhoz és a
visszafejtéshez.
Nyílt vagy nyilvános kulcsú rejtjelezés vagy titkosítás: más néven aszimmetrikus kulcsú titkosítás egy olyan kriptográfiai eljárás

elnevezése, ahol a felhasználó egy kulcspárral – egy titkos és egy nyilvános kulccsal rendelkezik. A kulcsok megjelenési formájukban
függvények. A titkos kulcs titokban tartandó, míg a nyilvános kulcs széles körben terjeszthető. A kulcsok matematikailag összefüggnek (mint
függvények egymás inverzei), ám a titkos kulcsot gyakorlatilag nem lehet meghatározni a nyilvános kulcs ismeretében. Egy, a nyilvános
kulccsal kódolt üzenetet csak a kulcspár másik darabjával, a titkos kulccsal lehet visszafejteni. 1975-ben Diffie és Hellman dolgozta ki az
aszimmetrikus kulcsú titkosítást.
Egy gyakorlati hasonlítással érzékeltetve az inverz függvényeket, mint titkosító kulcsokat: egy angolul egyáltalán nem tudó személy számára
egy magyar szó angolra lefordításához az angol–magyar szótár – mint a titkos kulcs függvény – használható magyar–angol szótárként is. Pl.:
az ablak szó jelentésének megtalálásához, elég „csak‖ sorra nézni az angol–magyar szótárban (ábécérendben szereplő) angol szavakat, amíg
a magyar jelentések között elő nem kerül az ablak kifejezés. Mivel ez az angol-magyar szótárban csak a window-nál fog bekövetkezni,
megállapítható: egy inverz függvényre, azaz egy magyar–angol szótárra van szükség a gyakorlatban a magyarról angolra fordításhoz.
PGP (Pretty Good Privacy): nyilvános kulcson alapuló titkosítási eljárás. Az eljárás első verzióját Philip R. Zimmermann készítette el
1991-ben. Ma a PGP a világon a legelterjedtebb mód adatok megvédésére (elrejtésre a kíváncsi szemek elől).
A PGP e-mail-ek vagy adatfájlok nyilvános kulcsú titkosítását teszi lehetővé. Távol lévő, akár ismeretlen emberekkel való biztonságos
levelezésre ad módot anélkül, hogy azokkal előzőleg biztonságos csatornán kulcsot kellene cserélni. A címzett nyilvános kulcsával titkosított
leveleket csak a kulcs pár titkos felével rendelkező, azaz a címzett tudja elolvasni.
128-bites kulcsszavakat használó PGP 6.0 változata. nem-kommerciális célokra az internetről ingyen letölthető.
PKI (Public Key Infrastructure): nyilvános kulcsú titkosítás eljárása, használt elnevezése még: Public Key Cryptography.
Az évszázadok óta ismert legtöbb rejtjelezés szimmetrikus: a titkos üzenet olvashatóvá tételéhez ugyanazokat a lépéseket kell fordított
sorrendben végrehajtani, mint az eredeti szöveg titkosításához; és a két lépéssor elvégzéséhez ugyanaz a titokban tartandó információ (kulcs)
szükséges. Amint a kulcs kiszivárog, az üzenet titkossága megszűnik, bárki visszafejtheti.
A nyilvános kulcsú titkosítás alapötlete (Whitfield Diffie és Martin Hellman 1976-ban publikálták) a következő: vegyünk egy olyan
függvényt (ún. csapdafüggvényt (trapdoor function)), amely bizonyos információ ismerete esetén nagyon egyszerűen invertálható, az
információ hiányában viszont gyakorlatilag az összes lehetőség végigpróbálgatására vagyunk utalva, jobb módunk nincsen. Egy ilyen
függvénnyel egyszerűen kettéválasztható az eddig egyetlen kulcs egy nyilvános (mindenki által ismert) és egy titkos (csak a tulajdonosának
ismert) kulcsra: a függvénnyel kódolt üzenetet a tulajdonos (és csak ő) egyszerűen visszafejtheti, mindenki másnak marad a leghosszabb út.
A rákövetkező évben, 1977-ben publikálta Ron Rivest, Adi Shamir és Leonard Adleman a hármójuk monogramjáról RSA-ként ismert, máig
legnépszerűbbnek számító ilyen csapdafüggvényt.
RSA: Az RSA-eljárás nyílt kulcsú (vagyis „aszimmetrikus‖) titkosító algoritmus, melyet 1976-ban Ron Rivest, Adi Shamir és Len Adleman
fejlesztett ki (az eljárás az elnevezést nevük kezdőbetűiből kapta). Ez napjaink egyik leggyakrabban használt titkosítási eljárása. Az eljárás
elméleti alapjait a moduláris- és a prímszámelmélet egyes tételei jelentik. Az RSA algoritmusa arra épül: a nagyon nagy számok nem
faktorálhatóak hatékonyan. A kód feltörése az elérhető számítógép teljesítmények mellett túl hosszú időt venne igénybe.
MAC Message Authentication Code: üzenethitelesítési kód (ISO 9797). Legegyszerűbb esetben az üzenet (az adat) tartalmából hitelesítési
eljárással képzett kód, amely az adathoz csatolásra kerül. Az üzenet fogadó a hitelesítési eljárás ismeretében tudja eldönteni a kapott adatból,
hogy az adat átviteli hibát vagy illetéktelen adatmódosítást nem szenvedett el. ELEKTRA Hungaria utazási kártya rendszer esetében az
ECDSA 160 aszimmetrikus digitális aláíró algoritmus használata előírt, a MAC hossza 32 bit.
Digital Signature: digitális aláírás, elektronikus aláírás. A digitális aláírás a nyílt kulcsú titkosító rendszerek egy lehetősége elektronikus
dokumentumok, adatok hitelesítésére. Egy matematikai algoritmussal készített kódsorozat, melyet a hitelesíteni kívánt üzenetek végéhez
csatolnak. Biztosítja, hogy egy digitálisan aláírt üzenet olvasója ellenőrizni tudja egyrészt az üzenetet küldő személyazonosságát, másrészt az
üzenet sértetlenségét. A küldő privát kulcsával készül és annak publikus kulcsával lehet ellenőrizni eredetiségét. Dokumentumfüggő, azaz ha
bármilyen változtatás történik az aláírt üzenetben, akkor a digitális aláírás nem fejthető vissza. A digitális aláírás a dokumentum egy jellemző
kivonatát, ellenőrzőösszegét tartalmazza, amely MD algoritmussal (hash függvény) kerül előállításra. (ez általában SHA-1 vagy MD5.)
A digitális aláírás függvénye a dokumentumból (üzenetből) egy fix hosszúságú bitsorozatot készít. Ehhez hozzáfűzésre kerül az aláíró neve
vagy azonosítója, az aláírás ideje, az MD algoritmus neve, és amit még fontosnak tart a dokumentum kibocsátója (aláírója) – értsd: a majdani
küldője. Ezt követően a kibocsátó kódolja a dokumentumot a titkos kulcsával. Az így előállt kód csak a kibocsátó titkos kulcsával állítható
elő és csak az ő nyilvános kulcsával olvasható el. Ezt a kódot csatolni kell az üzenethez.
Ha címzett vagy akárki, aki meg akar bizonyosodni az üzenet hitelességéről, annak el kell készíteni az üzenetről egy ellenőrzőösszeget,
ugyanazzal az MD algoritmussal, amit az aláíráskor is használtak, és dekódolnia kell az aláírást a küldő nyilvános kulcsával. Az üzenetben
található kódot össze kell hasonlítani az újjal. Ha megegyeznek, akkor biztos, hogy a küldő írta alá az üzenetet, és az nem változott meg
mióta alá lett írva, (feltételezve, hogy nem került illetéktelen kezekbe a titkos kulcs).
CAM (Card Authentication Method): Kártyahitelesítő módszer.
CEPS (Common Electronic Purse Specification): közös elektronikus pénztárca specifikáció. 1998 júniusában készült abból a célból, hogy
meghatározza az elektronikus pénztárcarendszerek iránti követelményeket.
E-cash: elektronikus pénz. Hitelesített érték, amit elektronikusan tárolt kód képvisel.
Cryptanalysis: A titkosítás megfejtése az adatok elemzésével, anélkül hogy tudnánk a kulcsot, amivel a titkosítást végezték.

Data Integrity: adatsértetlenség. A sértetlen adatot nem módosították, vagy törölték engedélyezetlen módon.
DSS (Digital Signature Systems): távoli hitelesítésre használt aszimmetrikus titkosító, visszafejtő rendszer.
DES (Data Encryption Algorithm): adat titkosító algoritmus. A Data Encryption Standard szabványban meghatározott titkosító algoritmus.
Szimmetrikus kulcsú titkosítási eljárás, blokk-rejtjelező, 64 bites blokkokat használ és 56 bites kulcsot (64 bites blokkos rejtjelezés, vagyis a
nyílt szöveg egy 64 bit méretű blokkjához rendel egy ugyanekkora rejtjeles blokkot). A DES a legelterjedtebb szimmetrikus rejtjelező, az
USA-ban készült kormányzati felhasználásra. Az algoritmust 1977-ben hozták nyilvánosságra. Idejétmúlt algoritmus, a felváltására már több
alternatíva is van pl.: a háromszor egymás után alkalmazott DES, vagy más alternatív algoritmusok (AES, IDEA, CAST, BLOWFISH). A
DES kiterjesztése a 3DES, mely jóval nagyobb biztonsági szintet szolgáltat.
DES3, 3DES (Triple DES): Három DES titkosítás alkalmazása ugyanazon blokkon, legalább két különböző kulcs segítségével. Ennek
következtében a kulcstér mérete és a kódolás minősége jelentősen javul. Középen találkozásos támadás során 2^112-re csökkenhet a DES3
erőssége az eredeti 2^168-as erősségről, de még így is biztonságosnak mondható.

Az e-jegy és a jegygép viszonya
E-jegy teljességgel alkalmas a papír jegy kiváltására. A magyar menetrendszerű közúti közlekedés esetében használatos jegykiszolgálási
eljárás, a pénztárgépesített jegykiadógéppel alapvetően azt jelenti: egy e-jegy bevezetése esetében a nem materializált, elektronikus menet- és
bérletjegyek (akár érték hordozó kártyás e-jegy vagy mobiltelefonos jegy vagy szerver alapú jegy) használata történik, a jegy csak virtuálisan
létezik. Pénztárgépes jegykiadás viszont azt kívánja meg, hogy a jegyváltás ellentételezése (a díjfizetés) bizonylatolásra kerüljön, tehát a
papír felhasználás megmarad. Jelenleg a jegykiadó pénztárgépek működése olyan, hogy a bizonylat maga a jegy, ebből következően, ha a
jegykiadógép e-jegy rendszerben pénztárgép marad, akkor a papír felhasználás tekintetében szinte semmi változás nem következik be.
Abban az esetben, ha az e-jegy bevezetése pénztárgépesítés nélküli jegykiadógéppel történne, meg a jegyhez egyáltalán nem kapcsolódna
papírbizonylat (környezetvédelem). A hivatásforgalmi utazás jegyeinek elszámolásához használható lenne az ÁFA trv. 174. § (1) szerint
kibocsátható elektronikus számla. Az elektronikus számla alapja egy ez idáig nem használt jegyforma, a nevesített jegy lehetne, amely
alapján a jegykiadógép adatainak bevétel feldolgozásakor, kezelő-feldolgozó személyzet közreműködése nélkül, automatikusan küldhető az
elektronikus számla. A nevesített jegy papír alapú jegyrendszerben is használható lehetne.

Általános számítástechnikai eszközök
Kibernetika: a természetes és mesterséges rendszerekben lejátszódó irányítási folyamatoknak, az ezekhez kapcsolódó információk
gyűjtésének, továbbításának, tárolásának és felhasználásának általános törvényszerűségeit kutató tudomány.
Informatika: Az informatika alapvető aspektusa a tudást meghatározni, megszerezni, megosztani és hasznosítani a való világ különböző
szervezeteiben. A tudásmenedzsment az informatikai menedzsment kulcskérdése. A társadalmi, etikai, gazdasági, politikai és kulturális
vonatkozások sokdimenziós perspektívát nyitnak az informatika előtt. Idekapcsolódik az információpolitika, a kulturális sokszínűség, a
társadalmi változások, a szellemi tulajdon, a magánszféra, a cenzúra és az információ szabadságának kérdése. Végül az informatikának
foglalkoznia kell azzal is, hogyan lehet ezen a területen alkalmazni az értékelés eszközeit és módszereit
Adat: olyan szimbólum, amelyek tárgyak, események és környezetük tulajdonságait reprezentálják. Az adat megfigyelések eredményeként
jön létre. Származási helye az adatforrás, az innen származó adat a nyers adat. Pontossága az adatforrásra jellemző pontossággal azonos. Az
adatot a felhasználásához, használható (azaz releváns) állapotba, formába kell hozni. Az adatoknak nincsen jelentése (értelme) vagy értéke,
mivel nincs kontextusuk, és nem rendelkeznek interpretációkkal.
Információ: olyan jelentéssel bíró szimbólumok összessége, amelyek adatokat tartalmaznak és olyan új ismereteket szolgáltatnak az
értelmező számára, hogy ez által annak valamilyen bizonytalanságát megszüntetik. Az információ formattált adat, amely a valóság
reprezentációja, úgy formált/szervezett, hogy emberi lények (a befogadók) számára értelmezhető, felhasználható és hasznos legyen. Tudás
nélkül az információ, az ismeret nem vagy igen korlátozottan hasznosítható, a birtokosa következtetések levonására nem képes, valójában
nem tudja mire használható az, aminek a birtokába jutott. (az információ, mint például a tőzsdei adatok tudás és háttér ismeretek nélkül
bizonytalanul használhatóak fel)
Bit (binary digit): bináris szám. Bináris rendszerekben a legkisebb ábrázolható adategység. Egy bit, két lehetséges érték egyikét veheti fel,
amelyek elnevezése:
aritmetikai értelemben: 0 vagy 1,
logikai rendszerben: hamis (fals) vagy igaz (thrue),
elektronikai jelszintként: L (low) vagy H (high).
A logikai és az elektronikai elnevezések esetén viszonyítási alaphelyzet az értelmezés alapja. A feltüntetett értékek a „pozitív logika‖ szerint
megadottak, a „negatív logika‖ szerint az értelmezések fordítottak (ennek az anomáliának az eredete a tranzisztoros áramkörökhöz köthető,
amikoris először PNP tranzisztorok voltak használatban, amiket később felváltottak a jobb paraméterekkel rendelkező NPN tranzisztorok,
ahol a tápfeszültség ellentétes polaritású.)

Baud: a számítógépes hálózatok átviteli sebességének mérőszáma, kb. megegyezik a másodpercenként átvitt bitek számával (7 vagy 8 bit
jelent egy karaktert). Villamos jelként: az átviteli csatorna másodpercenkénti állapotváltozásainak száma.
Byte: bitek egy csoportja (elfogadott magyaros írása: bájt). A csoport tartalma jelölhet:
logikai jeleket (állapot információkat, pl.: üzemkészség, működési hiba) vagy
aritmetikai értékeket (azaz számokat), amelyek lehetek bináris vagy binárisan kódolt decimális (BCD) számok, vagy
karakterek kódjait. A csoport hossza pl.: az Európai Telex Kód szerint 5 bites, az amerikai változat 7 adat bites vagy 7 adat +1 paritás
bites vagy 8 bites.
A számítástechnikában a 8 bites bájt terjedt el. Az adattárolók, a processzorok, az adatbuszok jellemző paramétere az egy idejű (pl.: egy
elemi olvasási művelettel elérhető) bitek száma. Ma használatos a bitsoros vagy a bájtos illetve a bájt többszörösének elérése (pl.: 32 bites,
64 bites busz).
Az IBM a ’70-es évektől definiálta a bájt mellett fél bájt (4 bit) és a szó méretet is, a szó 4 db 8 bites bájtból állt. (Megnevezett egysége volt
még a félszó (16 bit) és a dupla szó (64 bit))
Bináris prefixum: bináris előtag (nagyságrend jelölő előtag). A számítástechnikában (és az abból szerteágazó tudományokban) a tároló
kapacitások nagyságának jelölésére szolgáló előtag a kettő hatványait veszi alapul. Ezért az 1 kbit 1024db bitet jelent. A műszaki gyakorlat is
ezt az értelmezést támogatta (pl.: a ferrit memóriákat bit struktúrában címezték és írták/olvasták a szerkezete a ferrit mezőnek négyzet alakú
volt, 8x8 elemes mező 64 ferrit elemet, míg a 32x32 elemes mező 1024 ferrit elemet (ferritgyűrűt) tartalmazott).
Mára kaotikus helyzet állt elő (vannak gyártók, akik az 1000-es, míg mások az 1024-es értékeket használják. IEC (nemzetközi
elektrotechnikai bizottság) 1998-as cikke közzétett egy véglegesített bitre és bájtra egyaránt ajánlott új jelölésrendszert:
SI (decimális)
jel

név

IEC (bináris)
érték

jel

név

érték

k

kilo
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10001

Ki

kibi
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M

mega
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Mi

mebi

220
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G

giga
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tera
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Ti

tebi
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P
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pebi
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E

exa
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Ei

exbi
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Z

zetta
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10007

Zi

zebi
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10247

Y

yotta

1024
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Yi

yobi

280

10248

Digitális: valamely változó jelenségnek, vagy fizikai mennyiségnek diszkrét (nem folytonos), felaprózott logikai mennyiségekkel vagy
megszámlálhatóan, számokkal meghatározható, leírható értékeinek halmaza.
Digit: a latin digit, digitus szavakból ered. A szavak jelentése ujj (számolás az ujjakkal), mert akkoriban az ujjakat lehetett használni diszkrét
számolás céljára.
A „digitális‖ szót leggyakrabban a számítástechnika és az elektronika területén használják, különösen azokon a területeken, ahol a való világ
információit, mint logikai mennyiségeket konvertálják át dimenzió nélküli bináris számokká, amelyeken logikai és aritmetikai műveleteket
lehet végrehajtani. Manapság e digitális megnevezést felváltja az „e-„előtag.
Computer: számítógép. Számítógépnek nevezett minden olyan berendezés, amely képes bemenő adatok (input) fogadására, ezeken
különféle, előre beprogramozott műveletek (programok) végrehajtására, továbbá az eredményül kapott adatok kijelzésére, kivitelére (output),
amelyek vagy közvetlenül értelmezhetőek a felhasználók részére vagy más berendezések vezérlésére használhatóak.
Fontos kritérium az, hogy ugyanazon programmal, ugyanazon bemenő adatok alapján mindig ugyanazon kimenő adatokat állítsa elő, azaz
hogy determinisztikusan működjön, erre utal a „gép‖ szó. Az adat jelentése: egy érték, amely mennyiségi vagy minőségi jellegű tartalom,
jelentheti valaminek a létét/hiányát, bekövetkeztét/elmaradását vagy számosságát. Az adat értelmezése csak annak ismeretében lehetséges, ha
ismert mit jellemez (mit ír le).
A számítógép analóg vagy digitális értékekkel való műveletvégzésre alkalmas felépítésű. A hétköznapi használatú gépek digitális
szerkezetűek. A digitális számítógép a működési elve alapján logikai gép, elemi logikai műveletek elvégzésére alkalmas elektronikai

szerkezetből áll. Az aritmetikai műveletek logikai műveletek sorozatából valósulnak meg.
A számítógép szerkezete „vasa‖ a hardver. A működését a program, a szoftver határozza meg. A hardveren közvetlenül végrehajtható
program a gépi kód. A gépi kód ember számára kezelhetőbb formája az assembler. Az assembler programot csak gépi kódra fordítás után
tudja értelmezni, végrehajtani a hardver. A hardver intelligenciájának növelése céljából a hardver képességeit egy a számítógépbe belsőleg
tárolt szoftver, a firmware működik. A korszerű számítógépeken a programozást és a felhasználást úgynevezett magas szintű program
nyelvek és operációs rendszerek teszi hatékonnyá.
A szabadon programozható más néven univerzális számítógépek mellett cél programmal működő beépített (vagy beégetett) szoftverű gépek
is nagy számban használtak. Klasszikus példa erre a számológép, a kalkulátor vagy a távvezérlő. Célprogramos számítógép van az
elektronikus fényképező és video felvevőben, a mobiltelefonban, de még az automata mosógépben és a járművek fedélzeti elektronikájában
is. Gyakran a firmware mint cél program nem „beégetett‖, hanem cserélhető (lásd: szoftver tuning).
Számítástechnika korszakai:
Alapok kiépítése: a gépesíthető számolás-számítástechnika beigazolása
Gyakorlati megoldások: Az életben felmerülő, rutinjellegű kombinációs feladatok elvégzésére szolgáló mechanikus
eszközök. Így: hajózáshoz csillagállás táblázatok előállítására, szövet készítéséhez szövőszék mintázat vezérlés (Jackard),
népszámlálási adatok összegzésére, rendezésére (Hollerith), lőelem képzés (Juhász)
Elméleti alapok: pl.: kiszámíthatóság elmélet (Thuring), helyes út az elektronikus digitális gép (Atanasoff),
Naumann elvek (First Draft címen jelentette meg)
1. Számítógép részei: vezérlő-, aritmetikai logikai-, memória-, be és kimeneti egység
2. a számítógép működését a programja határozza meg
3. program és adat tárolás ugyanazon tárolóban
4. a tároló azonos méretű rekeszekből (cellákból) épül fel, minden rekesz önálló címmel címezhető meg
5. a program utasításai egymásután helyezkednek el a tárolóban
6. a program utasításainak folytonossága ugró utasításokkal megszakítható
7. utasítás fajták: aritmetikai, logikai, átviteli, ugró, egyéb
8. adatok, címek, utasítások binárisan kódoltak
Main frame időszak: szekrénysor (klasszikus main frame) mérettől a komód (midi, mini számítógépek) méretig terjedő, eleinte csak
gépi nyelven programozott, operációs rendszer nélküli, majd operációs rendszerrel ellátott számítógépek korszaka. Az áramköri
technológia az elektroncsövestől az integrált áramkörösig terjedt.
PC korszak: a mikroprocesszorokkal, mikro vezérlőkkel épített gépek korszaka. A mikroprocesszor megjelenésével hatalmas
választékban jelentek meg a piacon a PC-k. Később az IBM PC és az IBM kompatibilis PC-k kerültek szinte monopolhelyzetbe.
Jelentős piaci pozícióban az Apple Computer maradt. A konstrukciók az asztali gép kialakítástól a tablet méretig terjednek.
Beépülő számítástechnika: a számítógép, mint alkatrész, a rajtafutó programmal egy-egy eszköz szerves részévé válik, a számítógép
és programja mintegy az eszköz intelligenciáját testesíti meg. Kialakuló irányzatai:
Ubicomp (Ubiquitous Computing): természetes, mindenütt jelen lévő számítástechnika. Korábban ezt a kifejezést elsősorban
olyan értelemben használták, hogy a felhasználót úgy veszik körül a számítógépek, hogy azok szinte láthatatlanok
maradnak a számára. A felhasználó lakásában, a nappaliban (multimédiaközpontként) vagy a konyhában (a hűtőszekrénybe
építve), illetve egyéb helyeken (pl. gépkocsiban) a környezet természetes részévé válik a számítógép. A hagyományos
kezelőfelületek helyett, a menüsorok helyett az ubicomp szellemének megfelelően lehet olyan felületeket is teremteni,
amelyek egyszerűen, természetesen, világos és egyértelmű parancsokkal irányítják a szoftvert. Ennek köszönhetően a
felhasználó már szinte nem is érzékeli, hogy hagyományos szoftveres környezetben mozog.
Pervasive Computing: mindent átható számítástechnika. Ez az eljárás integrálja a számítástechnikát a környezettel,
ellentétben azzal, ha a számítógépek a környezettől elkülönülő objektumok. Ennek az elméletnek a támogatói azt várják
ettől az eljárástól, hogy ha a számítástechnikát beágyazzák a környezetbe, akkor a felhasználók természetesebb módon
léphetnek interakcióba a gépekkel, mint eddig.
MIPS (Million Instructions Per Second): másodpercenkénti egymillió utasítás. A processzorok sebességének egyik mértékegysége.
Main frame: nagygép. Az 1950-1970-ig terjedő időszak gépei. Jellemzően utólagos adatfeldolgozási célokra készültek. A feldolgozáshoz az
adatokat adatrögzítésnek nevezett folyamattal a papír bizonylatról adathordozóra (lyukkártya, lyukszalag, mágnesszalag) kellett rögzíteni.
Gép gyártók: IBM, Burroughs, Control Data Corporation, General Electric, Honeywell, NCR, RCA, és a UNIVAC.
Mini computer: az elnevezés a 1960-as években kifejlődött tranzisztoros, majd integrált áramkörös relatíve kis gép méretekre utal. Jellemző
típusa a DEC PDP-8 és a PDP-11 folyamatirányításra kialakított real time gépei. A KFKI EFO az 1970-es években a TPA (tárolt programú
analizátor) programja keretében a PDP-8-nak megfelelő TPA 1001-et gyártotta. (később az integrált áramkörös változata TPAi jelzéssel, majd
a mikroprocesszoros változata TPA-L jelzéssel készült). A PDP-11-et a KFKI az 1980-as években kezdte el gyártani TPA 1140 jelzéssel.
Néhány év múlva a szegedi 3S kisszövetkezet is előállította)
Az 1970-es évek végétől a Volán 10. sz. Vállalatnál (Szeged) adatfeldolgozási és mérésautomatizálási célra a PDP-8/E mikroprocesszoros
változata készült TENV néven. Egy példányát 1981.-től adatfeldolgozásra (közalkalmazotti bérszámfejtés) használta Szeged város
Tanácsának Számítástechnikai Osztálya. A TENV egykártyás kialakításban a fékdiagnosztikai szabadalom hasznosításaként készült DigiBrake fantázianevű mérő-kiértékelő készülékbe került beépítésre.

Szuper számítógép: az adott kor legnagyobb számítási teljesítményű nagygépei. Az 1970-es évek közepétől a szuperszámítógép
szinonimájává vált a tervezőjéről (Seymour Cray) elnevezett CRAY számítógép. Több egyre fejlettebb változatai készültek az évek során, a
példányszáma egyedi, ára igen magas. (A számítási teljesítmény emelésének ígéretes elgondolása volt a ’90-es évek elején a sejtprocesszor
alkalmazás. Legendi Tamás elképzeléseit a Cellware Kft. igyekezett realizálni.)
PC (Personal Computer): személyi számítógép. A mikroprocesszorok megjelenésével széles körben megindult számítógépek kifejlesztése.
Első PC 1974-ben az Altair 8800 volt. Számottevő példányszámban gyártott típusok: Sinclair ZX80, Commodore PET, Apple I, Atari ST és
mások. Magyarországon a HT 1080Z, a Videoton gépe mellett a Microkey PRIMO személyi számítógépe is forgalomba került több ezres
példányszámban. Ezen kezdeményeződéseket a ZX Spectrum és a Commodore 64 olcsó árával, több szolgáltatásával felülmúlva
ellehetetlenítette.
Legnagyobb karriert az IBM PC futott be. Első változata a PC XT (1981) egy 4,775 MHz-es Intel 8088 processzor alapú, 16 kB memóriájú,
160 kB floppyval bővített, 80x25-ös karakteres MGA képernyővel és a szabványos irodai írógép billentyűzettel. Több generációja került
sokmilliós darab számban eladásra, az évek során számtalan után gyártó is megjelent, (legelső reverse enginering után gyártó a Compaq
volt). A nem IBM gyártmányú PC-k jelölésére az IBM kompatibilis PC kifejezés lett használva. Összeszerelés jellegű IBM kompatibilis PC
gyártást a Csepeli Transzformátor Gyártól kezdve sok magyar cég végzett az idők során. A kezdeteknél az SZKI, a Műszertechnika, a
Videoton voltak a legjelentősebb összeszerelő cégek.
Hordozható PC: hordozható személyi számítógép. Első változata a táskaírógéphez hasonló hord füles kialakítású volt. Neve a lap és a top
angolszavakból állt össze, jelentése: ölre való (ölbe tartható), a használatához. Zsebbe tehető hordozható PC a notebook (jegyzetfüzet)
elnevezést kapta. A laptopok és notebookok számtalan változata van használatban.
PDA (Personal Digital Assistant): digitális személyi asszisztens, más néven palmtop. Mára elavultnak tekinthető. Az első PDA 1984-ben
megjelent Psion, az Organizer II, majd a Psion Series 3, 1991-ben.
Tablet: tábla gép. A táblagép –jelenleg- a legnagyobb olyan kézben használható személyi számítógép jellegű eszköz, amely tényleges
használat közben is mobilisnek tekinthető, kézben használható, speciális támasz (pl. asztal) vagy segédeszköz nélkül. A számítástechnikai
piac legújabb terméke a sci-fi filmekben, mint jövőbeli eszköz már évtizedekkel ezelőtt megjelent. A táblagépekhez hasonlító eszközt az
1968-ban rendezett 2001 Űrodüsszeiában már lehet látni. Ezt követően a Star Trek filmsorozatban jut szerephez, mint egy intelligens eszköz.
(Az adott műszaki-technikai színvonalon nem realizálható a haladást előrevivő, emberi igény kielégítését célzó pozitív fantázia egy példája).
A lehetőségek kialakulásával a fejlesztése két irányzatból indult:
A PC-ből indult egy kompakt eszköz kialakítás irányába a Slate táblagép fejlesztése. Első változatát a Microsoft cég jelentette be
2001-ben, ami 2002-ben került forgalomba, magas ára miatt nem lett sikeres, gazdasági bukás volt.
Másik irány mobil telefonból a PC felé fejlesztés volt. Ilyen eszköz az iPad. Ez az eszköz képességei korlátozottabbak, mint a tablet
PC-é (pl.: nem támogatott szabad egyéni szoftver telepítése)
Nettablet: nettábla gép. A tablet PC egyszerűsített változata, amely az Internet hálózat nyújtotta tárolási és más háttérszolgáltatásokat
használ. A Microsoft nettábláját 2012-ben vezeti be a piacra az Apple iPad konkurenciájának. A nettáblát a Google „fillérekért‖ kínálja.
Áramkör integráció: már az elektromechanikai elemekkel épített eszközöknél felismerték: az építő elemek legyártása mellett azok
összekapcsolása, az áramkör létrehozása a műre nézve egyaránt fontos. Először az egyedi vezetékes kapcsolatokat igyekeztek nyomtatott
áramkörökkel kiváltani. Majd a félvezetők eleve kicsiny mérete magától értetődően igényelte az egyben legyártható elemi áramköröket.
A tranzisztor (elnevezése a transfer-resistor kifejezésből származik (jelentése: „átengedés-ellenállás‖). A első tranzisztort Walter Brattain
1947. december 16-án állította elő. Az új eszközt 1948. június 17-én szabadalmaztatták. A tranzisztor nevet a távközlési részleg vezetője,
John Pierce később adta az alkatrésznek. Walter Brattain, John Bardeen és William Shockley találmányukért 1956-ban Nobel-díjat kaptak.
Bell Laboratórium dollármilliókat költött a dendrit (elágazó) kristály növeléses technológiával történő integrált áramkör előállítására, de
sikertelen maradt.
Az első ipari előállításra alkalmas integrált áramkört Jack Kilby, a Texas Instruments mérnöke készítette 1958-ban. Az IC gyártás kiindulási
alapja wafer, a szelet. Ezt a szeletet egy tiszta szilíciumot tartalmazó rúdból vágják le. Az áramkört fotorezisztív lakk felvitelével,
megvilágításával, előhívásával, a tisztán maradó rész maratásával, szennyező anyag bediffundálásával (ebből lesz a félvezető), több egymás
utáni lépésben állítják elő.
Integrált áramkör fajták:
Monolit:
Bipoláris:
p-n átmenetes szigetelés
dielektrikumos szigetelés
légréteges szigetelés
Unipoláris:
MOS
FET
Hibrid:
Vékonyréteg
Vastagréteg

Az integrált áramkörgyártás másik úttörője a Gordon E. Moore és Robert Noyce által 1968-ban alapított INTEL. Kezdetben memóriákat
gyártottak, majd 1971. november 15-én mutatták be az Intel 4004 típus jelű első mikroprocesszort. 1981-ben került piacra az Intel 8088,
amellyel az eredeti IBM PC-t gyártotta az IBM.
Számítógép építő elemek: azon jellemző technológiájú alkatrészek, amelyekből a számítógép összeállításra kerül. Általában az adott kor
technikai színvonalának csúcs termékei.
Mechanikus elemű: az „ős‖ számoló/számítógépek jellegzetes építő elemével készült.
Elektromechanikus elemű: a relére (jelfogóra) épült szerkezetű.
Elektroncsöves: feszültség alatti izzó katód felszínéről kilépő, vákuumban mozgó elektronok mozgásának feszültséggel történő
vezérlésével működő kapcsoló elemes.
Félvezetős: szilárd testben árammal (tranzisztor) vagy feszültséggel (FET) vezérelt elektronáramlási effektussal működő kapcsoló
elemű.
IC-s, (integrált áramkörös): egyetlen chipben több tranzisztort tartalmazó logikai áramkörökből (TTL IC) épülő gép. Az első IC-k
logikai kapu áramkörök voltak mai szemmel SSI (Small-Scale Integration = kis integráltsági fokúak). Következő fokozat a közepes
integráltság (MSI, a Medium-Scale Integration), a regiszterek, az 1k alatti RAM-ok, ROM-ok. Amit a még nagyobb kapcsolóelem
sűrűségű IC-k (LSI, a Large-Scale Integration) követtek. A processzorok, mikro vezérlők az igen nagy elemsűrűségű (VLSI, a Verylarge-scale integration) IC-k. Időközben az IC helyett a chip elnevezéssel jelölve ezeket az áramköröket.
Optikai áramkörös: bár létezik már az optikai kapcsolóelem, az optikai erősítő, a jelátvitelben az üvegszálban vezetett optikai jel
legyőzte a vezetett elektromos jeleket, de a miniatürizálás, a gyakorlatban használható logikai áramkörök, számítógépek még újabb
műszaki megoldásokra várnak.
Grafén elemes: a grafén szén nanocső. A grafén a szén harmadik állapot megjelenésének a fulleréneknek a tagja (másik két
megjelenés a grafit és a gyémánt). A grafén egy atom vastagságú szénréteg. A grafén erős (a kevlárnál hússzor erősebb), rugalmas (90
fokba hajlítható), a réteg szélén, ill. a szélétől beljebb kialakított atom hiányok félvezető tulajdonságot hordoznak. A kapcsoló elem
sűrűség meghaladja a használatos technológiákét. A jövő nagy lehetőségének tűnik.
Intelligens integrált áramkörök: nagy kapcsolóelem sűrűségű és nagy kapcsolóelem számú (milliós nagyságok) áramkörök. Jellemzőjük a
programozhatóság, a számítógépre jellemző műveletek, funkciók önálló ellátása.
MP, (mikroprocesszor): a klasszikus számítógép vezérlőegységét és aritmetikai/logikai egységét egyetlen chippel megvalósító
felépítésű.
Microcontroller (mikro vezérlő): mikroprocesszort és memóriákat egyetlen chipben tartalmazó elemmel épülő számítógép.
SoM (System on Module): a SoC felhasználásával épült nyomtatott áramkörös modul pl.: GPS-el vagy 3G egységgel kiegészített
SoC.
SOC vagy SoC (System on a Chip): a teljes számítógép egyetlen chipben.
Számítógép üzeme: azon procedúra (eljárás) ahogyan a számítógép felhasználható
Batch processing: kötegelt feldolgozás. A lyukkártyás gépektől kezdve a ’60-az és ’70-es évek adatfeldolgozó számítógépeinek
üzemmódja. Tipikus számítógép: IBM 360-380 gépcsaládok.
Real time processing: valós idejű feldolgozás. Olyan információ feldolgozás, amit az információ jelentkezésekor rögtön végrehajt a
gép. Jellemző feldolgozás: folyamatirányítás. Tipikus számítógép: DEC PDP gépcsaládok.
Interactive computing: ember és gép kölcsönös, közvetlen kapcsolatán alapuló számítástechnika. Jellemző működés:
szövegszerkesztő, táblázatkezelő. Tipikus számítógép: PC-ktől a legújabb gépekig.
Cloud Computing: felhő alapú számítástechnika, amikor a szoftver a hardveren túlterjeszkedik (kommunikációs hálózatok
segítségével) és a felhasználó sem az általa elindított programot nem tudja, valójában hol fut, sem az elérni vagy tárolni kívánt
adatokról sem tudja fizikailag hol, melyik gépen vannak. A felhőhöz kapcsolódva jelszavaival bárhonnan bármi korábbi programját,
adatát képes elérni, módosítani, stb.
Számítógép építés Magyarországon:
Kezdetben:
Logikai elemek, pl.: Ganz bajai gyára, Dominó 55 vasút biztosító berendezéshez relé alapú elemek (svájci licensz alapján 1955).
Ős számítógépek,MESZ-1, felépítése: relés, építő: Kozma László Műszaki Egyetem (1957), M3, felépítése: elektroncsöves, építő: MTA
(1959)
A kibernetika” kapitalista áltudomány” időszakban: (mérő-elemző készülékek gyártása) KFKI: NTA jelű ferritmemóriás analizátorok,
ORION – EMG: EDS logikai kártyák, TERTA kockák (inverterek, leválasztók, logikai kapuk), Kalmár László
„kibernetikus katicabogár‖
„Elfogadott” számítógépgyártás: KFKI: TPA sorozat (DEC PDP sorozat után). EMG: EMG 830, HUNOR. Vadásztölténygyár: VT1010
(CII licensz alapján), és ESZR rendszerbeli R10, majd ezek változatai.
Mikroprocesszoros korszak: HT 1080, HT PTA 4000, PRIMO, SZKI M08X, KFKI TPAL, Videoton TV Computer, BRG ABC80,
TERTA TAP 34…
Számítástechnika a közúti személyszállításban: már a MÁVAUT időben, 1958.-ban létrejött a Számolóközpont. Feladata menetlevél
adatok rögzítése és az adatok feldolgozása volt. A menetleveleket és a feldolgozás eredményét a menetrendszerinti autóbuszok szállították az
egyes vállalatokhoz. Az AKÖV, majd a Volán adatfeldolgozási kiszolgálása, a számítástechnika általánossá tétele volt a feladata. A Volán
Tröszt vállalataként működött VTE (Volán Tröszt Elektronika) néven. Első vezetője Dr. Tápay Tamás.
Az adat rögzítést eleinte ARITMA gépekkel végezték a számolóközpontban. Később Svéd ADDO és FACIT lyukszalagos gépekkel folyt a

munka. A vidéki vállalatokhoz a ’70-es évek elején megkezdték letelepíteni az adatrögzítést. Ezt követően a menetlevél helyett a lyukszalag
tekercs utazott.
1966.-ban (az embargó és COCOM lista idején) már UNIVAC gépterme volt 1004 és 1050 típusú gépekkel. A UNIVAC 9400 1968-as
megjelenése után néhány évvel már a VTE géptermében működött egy példánya. A ’70-es évek második felére a kiemelt megyeszékhelyeken
lévő vállalatokhoz UNIVAC 1005 dugaszprogramozású gépeket telepítettek (egyesek szerint a vietnami háborús zsákmányból). A gépek
lyukszalag konvertálást, táblázást és adat átvitelt végeztek (4800 Baud akkori csúcssebességgel). 1978-tól (miközben az ESZR program
folyt) a KFKI-tól TPA 11/40 gépeket kezdett a VTE vásárolni, amelyeket a vidéki Volán vállaltokhoz telepítettek. Ezek után nem volt
csodálható, hogy ebben az időben Dr. Tápay szolgálati autója egy BMW volt.
A vidéki telephelyek UNIVAC-ra, majd TPA-ra épülő önállósodásával, később a PC korszak beköszöntével a centralizált adatfeldolgozás
ideje lejárt. A VTE a vállalatirányítási szoftverek készítése irányába fordult.
A PC-k általános alkalmazásba vételével a vidéki telephelyek önálló számítástechnikai egységeinek adat rögzítő, adat kontrolláló és
feldolgozó munkái okafogyottá váltak. A helyi programfejlesztés iránti igény lecsökkent. A képzett hardveres és szoftveres dolgozók
leépítésre, kiszervezésre kerültek vagy önszántukból önálló céget alapítottak. (Így jött létre pl.: a Griff Szoft). A Volánoknál számítógép és
szoftverüzemeltetésre tértek át. (Ma informatikusok és rendszergazdák munkájára van szükség).

Server: kiszolgáló az informatikában olyan (általában nagy teljesítményű) számítógépet, vagy szoftvert jelent, ami más számítógépek
számára a rajta tárolt vagy előállított adatok felhasználását, a kiszolgáló hardver erőforrásainak (például nyomtató, háttértárolók, processzor)
kihasználását, illetve más szolgáltatások elérését teszi lehetővé.
A kiszolgálókat többféleképpen csoportosíthatóak, például:
a funkciójuk szerint, pl.: webkiszolgálók, FTP-kiszolgálók, adatbázis-kiszolgálók;
a kiszolgált kör alapján, pl.: internetes kiszolgálók, intranetes kiszolgálók;
a hardverkiépítésük alapján, pl.: PC szerverek, Main frame szerverek
Proxy Server: közvetítő szerver. Olyan szoftver, illetve az azt futtató gép, amely a felhasználó kliens programjai és egy távoli szerver közé
van iktatva, és részben átveszi annak feladatait. A proxy server rendszerint fizikailag közelebb van, vagy legalábbis nagyobb sebességgel
érhető el, mint a távoli gép, így jobban használható annál. Az Interneten
leggyakrabban átmeneti tárolóként használják, a leggyakrabban lekért állományok a proxy server háttértárolóján is megőrződnek, így
legközelebb már onnan tölthetők le.
Kliens: olyan számítógép vagy azon futó program, amelyik hozzáfér egy (távoli) szolgáltatáshoz, amelyet egy számítógép hálózathoz tartozó
másik számítógép (a szerver) nyújt. A kifejezést korábban csak eszközökre alkalmazták, olyanokra, amelyek hálózaton keresztül időosztásos
nagy számítógépekhez kapcsolódtak, ahol a felhasználó programja futott. Ezek a nagyszámítógép kliensei voltak. A kliens használójának
viszont úgy tűnt a programja a kliensen fut.
Típusai:
Vastag kliens: amely önmaga is képes nagyobb adatmennyiségeken feladatokat végezni
Vékony kliens: minimális erőforrású. A nagy teljesítményű számítógép kezelő-kijelző szerve.
Hibrid kliens: önállóan futtatja a felhasználójának programját, de adat bázisai a nagyszámítógépen tároltak.
Az interneten ma is használják a kliens-szerver modellt, amikor a felhasználó a hálózathoz való kapcsolódással internet protokollon keresztül
egy távoli szolgáltatást vesz igénybe
OSS (Open Source Software): nyílt forrású szoftver. A szoftver forráskódjának szabad hozzáférhetőségét hangsúlyozza. Az open source
kifejezés azonban általánosságban a szellemi alkotásokkal kapcsolatos érdemi, de szellemi alkotások típusaiként eltérő szabad (jogilag nem
korlátozott) felhasználások lehetőségére is utal.
OS (operating system): operációs rendszer. A számítástechnikában a számítógépeknek az az alapprogramja, mely közvetlenül kezeli a
hardvert, és egy egységes környezetet biztosít a számítógépen futtatandó alkalmazásoknak. Az operációs rendszer központ része a kernel
(mag) amit mintegy körülvesz a shell (héj), a felhasználói felület, amely lehet grafikus vagy szöveges felület.
Operációs rendszerek:
DOS (Disc Operating System): A DOS/360-at, vagy röviden DOS-t az IBM 1966 júniusában adta ki. Nagy gépre (Main frame), az
IBM 360-as gépcsaládra készült. Az IBM 360 korának elismert gépe volt. (A KGST országok a ’70-es években ESZR számítógép
családként gyártották. A VIDEOTON gyártotta a legkisebb tagját a családnak, R10 néven). Forráskódja nem publikus. Később OS/360
néven futott. Ezt az operációs rendszert IBM rendszerű, 80 oszlopos lyukkártyákba lyukasztott feladat vezérlő parancsokkal vezérelte
az operátor vagy a programozó. A vezérlő parancsok nyelvét JCL-nak (Job Control Language) nevezték. A programot és az adatokat
tartalmazó kártyákat egyszerűen a JCL kártyák közé helyezték, ezt nevezték kötegnek (batch) majd beolvastatták a számítógép
kártyaolvasóján. A beolvasás ütemében végzett feldolgozás a Batch Processing.CP/M CP/M (Control Program for Microcomputers).
Operációs rendszer, melyet az Intel 8080 mikroprocesszorokra alapozott mikroszámítógépekhez dolgozott ki 1973.-ban Gary Kildall a
Digital Research Inc.-ben. Kezdetben 8 bites Intel 8080 processzorokon fut a single-tasking (nincs párhuzamos programfutás)
rendszer, és max. 64 kilobyte memóriát használ.
PC DOS / MS DOS: a DOS-nak PC-re alkalmas változatát a Microsoft-tól vásárolta meg az IBM. A későbbi tovább fejlesztések az

IBM részéről PC-DOS, míg a Microsoft részéről MS-DOS jelölést kaptak. Több verziója került kidolgozása (pl.: a DOS 8.0 2004ben). Több más szoftvergyártó is készített PC-n futó DOS operációs rendszert.
FreeDOS: szabad forráskódú DOS változat. Alapja a Jim Hall által 1994-ben útjára indított PD-DOS. 2006. szeptember 3-án adták ki
a FreeDOS-t 1.0 verzió számon. Az aktuális az 1.1-es verzió.
Windows: ablakok. Első kiadása: 1985. A Microsoft Corporation gyártotta Microsoft Windows operációs rendszereket, ezekbe
beépítve többfeladatos grafikus felhasználói felületeket, egyes mobiltechnológiákat. A „Windows‖ szó és logó a Microsoft cég
védjegye, a forráskódja nem publikus. Több változata és azok verziója látott napvilágot az évek során.
Linux: egy operációs rendszer. Az OSS, a szabad szoftverek (térítésmentes) és a nyílt forráskódú programok egyik legismertebb
példája. Linus Torvalds 1991-ben kezdte fejleszteni. A Linux elnevezés a Linus személynév és a Unix operációs rendszer névből
összevonással állt elő. A Unix és a GNU projekt felhasználásával készül a Linux-rendszermag, ezért a pontos név GNU/Linux. Az
évek során több 32 és 64 bites változata készült.Magyar fejlesztésű disztribúciók
blackPanther OS
UHU-Linux
Frugalware
Kiwi
SuliX
SKL LiveToolbox
Little Susie feat. KDE3
AtlantisOSFőbb nemzetközi fejlesztésű disztribúciók
Debian
Fedora, Red Hat Linux, CentOS
Gentoo
Arch Linux
Mandriva (régebben Mandrake)
Slackware
SuSE
Ubuntu Linux
Mac OS X: az Apple Inc. saját gépeire fejlesztett operációs rendszere. Steve Jobs NEXT nevű cégének felvásárlása és Jobs Applehez történt
1996-os visszatérése után kezdődött a fejlesztése. A Mac OS X 2001-ben megjelent és azóta is folyamatosan továbbfejlesztett. Verziói:
2001. március 24-én a 10.0-s verzió, azaz Cheetah,
2001. szeptember 25-én a 10.1-es Puma,
2002. augusztus 24-én a 10.2-es Jaguar,
2003. október 24-én a 10.3-as Panther,
2005. április 29-én a 10.4-es Tiger,
2007. október 26-án a 10.5-ös Leopard,
2009. augusztus 28-án a 10.6-os Snow Leopard’,’
2011. július 20-án a 10.7-os Lion jelzésű aktuális főverzió.
2012. február 16-án a Mountain Lion,’ ‚ próba verziója.
A Tigerhez és a Leopard támogatja mind a PowerPC alapú Apple, mind az Intel alapú Macintosh gépeket.
Android: mobil operációs rendszer, amely Linux kernel fölött fut. Fejlesztését az Android, Inc. kezdte meg, amit később a Google
felvásárolt, majd az Open Handset Alliance nevű szövetség vette át a fejlesztését. (A fejlesztők Java nyelven írhatnak alá menedzselt kódot,
az eszközt a Google által fejlesztett Java programkönyvtárakon keresztül vezérelve). Mobilok mellett a tábla gépek (Tablet PC) is használják.
Kiadott verziói:
Android 1.1 (Banana bread)
Android 1.5 (Cupcake)
Android 1.6 (Donut)
Android 2.0/2.1 (Eclair)
Android 2.2 (Froyo)
Android 2.3 (Gingerbread)
Android 3.0 (Honeycomb)
Android 3.2 (Honeycomb)
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
QNX: egy POSIX-kompatibilis, Unix-szerű, valósidejű mikro kernel alapú operációs rendszer. A QNX kernel 2007. szeptember 9-től
ingyenesen hozzáférhető. Legújabb a QNX Neutrino 6.4.x verzió. A QNX Neutrino több platformra is portolt. Többprocesszoros
rendszereket támogatja. A QNX operációs rendszerben a kernel és az eszközmeghajtók, ún. driver-ek memóriaterülete egymástól elszigetelt,
ezért egy driver hibája nem okozhatja a teljes kernel sérülését. Több mint 50 féle típusú gépjármű fedélzeti rendszerében ma már ezt a QNX
CAR elnevezésű, QNX és Flash technológia található meg.
iOS: vagy iPhone OS, OS X iPhone annak az operációs rendszernek a neve, amelyet az Apple Inc. fejlesztett ki az iPhone, iPod Touch és

iPad készülékekre. A Mac OS X-ből származtatták, (Darwin alapokat használ). Az iPhone OS négy fő rétegből tevődik össze:
Core OS,
Core Services,
Media és
Cocoa Touch.
A teljes operációs rendszer alig 240 MB helyet foglal a készülék adathordozóján.
Db (Database): adatbázis. Az adatbázis azonos minőségű (jellemzőjű), többnyire strukturált adatok összessége, amelyet egy tárolására,
lekérdezésére és szerkesztésére alkalmas szoftvereszköz kezel. Két fajtája különböztethető meg, a logikai és a fizikai adatbázis. Az első
adatbázis az 1900-as évek elején az amerikai népszámlálás lyukkártyán rögzített, szögletes perforációk által tárolt adataival jött létre. Az
1960-as évek közepétől kezdett a számítógépes adatbázis elméletileg megalapozott kialakításával az IBM foglalkozni.
Legnagyobb adatbázisok:Klímaadatok Világközpontja (WDCC) A világ legnagyobb adatbázisát (2011.) a német Max Planck Intézet
meteorológiai és klímakutatási részlege üzemelteti. A WDDC 220 terabájtnyi adata online is elérhető.Az USA Nemzeti
Energiakutató Tudományos Számítóközpontja (NERSC) Kalifornia, Oklandban a Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratórium
és az amerikai energiahivatal felügyelete alatt. Adatbázisának mérete 2,8 petabyte, amellyel több, mint kétezer számítógéptudós
dolgozik.AT&T telefonszolgáltatásokat nyújt, amelyhez információt rögzít és tárol. Az adatbázisát 323 terabyte-ra lehet becsülni
(kb.: 1,9 billió adatbázis sor).Google a pontos adatokat a cég üzleti titokként kezeli, az adatbázisa több száz terabyte méretű
lehet.Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) Utah, Bluffdale a tárolt adatok e-mail és telefon kommunikációk felvételei
valamint lehallgató eszközök által rögzítettek. A mérete valahol 1 milliárd terabájt (1021–en bájt) körül létezik, intenzív növekedés
mellett.
DBMS (Database Management System): adatbázis-kezelő rendszer. Több felhasználós, hálózatos környezetben, adatbázisokhoz való
zavartalan, folyamatos hozzáférést biztosító szoftveralkalmazás, amelynek megnevezése: adatbázis kezelő. A felhasználót kiszolgáló
folyamatokat egységesen nézetnek szokás nevezni.
A nézetek kétfélék lehetnek. Egyik nézet féleség az, amikor az adatbázisban tárolt adategységek lekérdezésével, „manipulálásával” történik
meg a felhasználó kiszolgálása egy adatlekérdező, DML (Data Manipulation Language) program használatával. A másik az, amikor az
adatszerkezetek változtatásával, kialakításával, „definiálásával” történik meg a felhasználó kiszolgálása, erre a célra az adatszerkezetet
kialakító DDL (Data Definition Language) program használt. A legtöbb adatbázis-kezelő nyelve mindkét programelemet tartalmazza.
Az adatbázis-kezelők általában a logikai adatbázis kialakítására koncentrálnak. A logikai adatbázisok az adatmodelljük (szerkezetük,
felépítési és működési sajátosságaik) alapján különböztethetőek meg. Az adatbázisokat az adatmodelljük alapján osztályozva: relációs,
objektumorientált, hálós, deduktív illetve ezek elegyítéséből létrejött objektumrelációs, deduktív relációs adatbázis, deduktív
objektumorientált adatbázis-kezelőket lehet megkülönböztetni. A használatos adatbázis kezelők főleg emberi intelligenciát igénylő SQL
alapú rendszerek.
Az Internet fejlődésével újabb lehetőségek kialakítása kezdődött meg. Tim Berners-Lee, az Internet atyja, 1999-ben hirdette meg a
Szemantikus Web programját, amely az XML nyelv elterjedéséhez vezetett. Ennek melléktermékeként megjelentek az ún. XML
dokumentumokra épülő adatbázisok. Az XML adatbázisok nem tipikusan XML struktúrákban tárolják az adatokat. Az XML dokumentumok
lekérdezésére létrehozták a W3C konzorcium ajánlásaként az XQuery és XPath lekérdezőnyelveket. Az XML alapú adatbázisok
elterjedéséhez az adja az alapot, hogy az uralkodó trendek szerint ma nem a felhasználók, hanem szoftverek, (szoftverügynökök) állítanak
elő és dolgoznak fel automatikusan és fél automatikusan lekérdezéseket. Ismertebb adatbázis kezelők:
Gyártó (forgalmazó) és terméknév
Oracle: Oracle Database, BerkeleyDB
IBM: DB/2, Informix, Illustra
Microsoft: MS-SQL
SyBase: SyBase
Borland: FireBird (InterBase)
Computer Associates (CA): Ingres, Jasmine
Progress: ObjectStore
SAP AG: MaxDB
Novell: FLAIM
Nyílt forráskódban elérhető adatbázis-kezelők [
BerkeleyDB
Derby (hasonló az IBM Cloudscape-hez)
FireBird (hasonló az InterBase-hez)
FLAIM
Ingres (hasonló az openIngres-hez)
MaxDB (hasonló az SAPDB-hoz)
MySQL
postgreSQL
SQLite

GIS (Geographic Data System): Földrajzi információs rendszer. Egy olyan számítógépes rendszer, melyet földrajzi helyhez kapcsolódó
adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, elemzésére, a nyert információk megjelenítésére, a földrajzi jelenségek megfigyelésére,
modellezésére dolgoztak ki. Nevezik térinformatikai, geo információs rendszernek is.
SDSS (Spatial decision Support Systems): térbeli döntéstámogató rendszerek. Magyar megfelelője a TDR (Térbeli Döntéstámogató
Rendszer). A GIS és a DSS (a döntéstámogató rendszer) együttes alkalmazása. Gyakran az államirányítás döntéshozatali szintjére gondolnak
az SDSS kapcsán.
Iternetidő: Swatch svájci óragyártó cég indította útjára 1998-ban mint alternatív, decimális formát az idő mérésére. Percek és órák helyett a
napot 1000 egységre, „beat‖-re (e:bít = ütés) osztják. Egy „.beat‖ 1 perc 26,4 másodpercnek felel meg, és azonos a francia forradalom alatt
bevezetett decimális perc hosszával.
Éjfélkor van @000, délben @500. Nincsenek időzónák, helyette a Biel szerinti időt (BMT) használja, a vállalat svájci székhelye után. A
BMT név ellenére az internetidőt nem az elméleti – Biel-en áthaladó – meridiánhoz, hanem a közép-európai (CET) téli időszámításhoz
rögzítették. Ez azt is jelenti, hogy az internetidő nem követi az Európában megszokott téli-nyári óraátállításokat.
Ami az internetidőt formailag leginkább megkülönbözteti a hagyományostól, az a jelölése. Például @248 jelentése: „248 ütéssel éjfél után‖,
ami egyenlő a nap 248/1000-ed részével (0,248), ami 05:57:07,2 BMT. Bár a Swatch vállalat nem határozott meg egy ütésnél kisebb
egységet, a forma könnyedén kiegészíthető század– (@248,91) vagy ezred-„ütésekkel‖.
Ahogy a UTC, az internetidő is ugyanaz az egész világon. Ha egy adott pillanatban az idő 875 ütés (vagyis @875) New Yorkban, akkor
Tokióban is @875. Visszaszámítása hely időre már nem ilyen egyszerű.
Egyezményes koordinált világidő: vagy koordinált világidő (angolul rövidítéssel: UTC) az a hivatkozási időzóna, amelyhez a Föld többi
időzónáját viszonyítjuk. Az UTC a greenwichi középidőt (GMT) váltotta 1961-ben, de máig mindkét jelölést használják, noha a két fogalom
nem azonos. Az UTC használata ajánlott, a GMT mint fogalom elavultnak számít.
Az egyezményes koordinált világidő a nagy pontossággal, a világ 50 különböző laborjában egyenletesen mért nemzetközi atomidőből
(International Atomic Time, TAI) származik. Az UTC csupán annyival tér el a TAI-tól, hogy a Föld lassuló és nem egyenletes forgása miatt
az eltérés kiküszöbölése céljából egy-másfél évente egy szökőmásodpercet adnak hozzá. Ez lehetővé teszi, hogy az UTC 1 másodpercnél
kisebb eltéréssel kövesse a Föld forgásából kiszámolt egyezményes világidőt (UT). Tudományos értelemben az UTC nem tekinthető
időskálának, mivel a szökőmásodpercek miatt nem egyenletesen telik, rendszertelen időpontokban bekövetkező „ugrásokat‖ tartalmaz.
A Föld időzónáit az UTC-hez viszonyítva állapítják meg és mivel a greenwichi középidőt váltotta, az az időzóna maradt a viszonyítási pont.
Az attól keletre eső időzónák pozitív, míg a nyugatra találhatók negatív értékű órával térnek el (vannak nem egész órával eltérő időzónák is).
NTP (Network Time Protocol): számítógépek óráinak szinkronozására szolgáló protokoll.
SNTP (Simple Network Time Protocol): az NTP egyszerűsített változata
PTP (Precision Time Protokol): számítógép órák mikro szekundumon belüli pontosítását biztosító protokoll. Érvényes változata az IEEE
1588-2008.
Time szerver: számítógépek, számítógép rendszerek és hálózatok idő szinkronizálását valósítja meg. NTP vagy PTP eljárás szerint. Egyik
lehetséges megoldása a telepített idő szerver hardver, másik az idő szerver szolgáltatótól származó időpontosítás.
GPS idő: a NAVSTAR műholdakon rubidium- vagy cézium-atomóra van elhelyezve, ezek az oszcillátorok biztosítják az alapfrekvenciát és a
kód elő állítását. A GPS idő nem tartalmazza a föld forgásának lassulását figyelembe vevő szökőmásodperc korrekciót, azt az USDOD földi
állomása felügyelik és koordinálják az UTC idővel. Az UTC és a GPS idő eltérése 100ns-en belüli.
Szökőmásodperc: egy egy másodperces időtartamú ugrás, aminek segítségével a rádió- és tévéállomások által terjesztett időt összhangba
hozzák az átlagos csillagidővel. Ennek következménye a naptárral való összhang, amit csillagászati alapokon állapítanak meg
Az SI másodperc hosszát az átlagos szoláris nap hosszához viszonyította Simon Newcomb, és ezt az 1750 és 1892 közötti megfigyelésekre
alapozva állapította meg. Ennek következtében az SI másodperc pontosan az átlagos szoláris nap hosszának 1/86400-ad része volt 1820
körül. A szoláris nap hossza a föld forgásának folyamatos változása következtében folyamatosan változik, általában lassul ennek
következtében az 1 szoláris nap = 86400 másodperc nem áll fenn. Ennek következtében időnként szökő másodperceket kell beiktatni az atom
órákkal mért időbe.
Szökőmásodperc bejelentése hónapokkal a lehetséges beiktatási dátum előtt történik, többnyire akkor, amikor az UTC és az UT1 közötti
különbség meghaladja a 0,7 másodpercet. Az UTC és az UT1 közötti különbség előírás szerint mindig kisebb kell, legyen 0,9 másodpercnél.
A pozitív szökőmásodperc ideje 23:59:59 UTC után történik, ez után 23:59:60 következik, majd folytatódik a szokásos, következő napi
00:00:00-val. Negatív szökőmásodperc is lehetséges (ha a Föld forgása gyorsulna), ekkor 23:59:58 után 00:00:00 következik, és nincs 59.
másodperc.
A szökőmásodperc beiktatásának rögzített dátuma van: június 30. és december 31. továbbá március 31. vagy szeptember 30. is lehetséges, de
e két utóbbi napot eddig az (IERS) nem tartotta szükségesnek. A bejelentés hathavonta megtörténik, függetlenül attól, hogy szükséges-e
szökőmásodperc beiktatása, vagy sem.
Időbélyeg: igazolja, hogy egy esemény mikor történt meg vagy egy adat mikor állt elő (keletkezett)
CODEC (coder/decoder): magyarul a kódoló/dekódoló. A számítógépek egy idő óta a háztartások szerves részeivé váltak - zenét

hallgatható, film nézhető rajtuk. Hogy mindez megvalósuljon, szükség volt arra, hogy olyan algoritmusokat fejlesszenek ki a programozók,
melyek ezeket a viszonylag nagy erőforrást igénylő feladatokat a lehető legoptimálisabban végzik el. A CODEC-ok olyan programok,
amelyek ezeket az algoritmusokat tartalmazzák. Vannak olyan CODEC-gyűjtemények, melyeket feltelepítve egy számítógépre a legtöbb és
CMC (Computer Mediated Communication): számítógéppel közvetített kommunikáció. A számítógépes hálózaton létező, emberek közötti
kommunikációs formák (levelező listák, hírcsoportok, „beszélgető‖ csatornák stb.) összefoglaló neve.
Telematika: az informatika kibővítése a telekommunikációval, az irányítás- és méréstechnikával.
User Interface: felhasználói felület, kezelőfelület, felhasználói csatoló. Egy számítógépes rendszer vagy alkalmazás azon része, amelynek a
felhasználóval való kapcsolattartás a feladata.
BBS (Bulletin Board System): hirdetőtábla-rendszer szavak kezdőbetűiből. A BBS lényegében egy adatbázis, ahova az arra jogosultak
beírhatnak, és kiolvashatják az előzőleg rögzített információt. Magyarországon az első nyilvános hálózatok BBS-ek voltak; jelentőségük az
Internet és a Web korában csökkenőben van.
APN (Access Point Name): elérési pont, amely az elérni kívánt külső hálózatot
azonosítja,
Dedikált (saját) APN:
A Felhasználó számára egyedileg létrehozott APN, amelyre kizárólag a
Felhasználó által megjelölt végpontok (SIM-ek) csatlakozhatnak.
Corporate (vállalati) APN:
A Felhasználó (valamint partnervállalatai) számára egyedileg létrehozott APN-hez
kizárólag a Felhasználó (valamint partnervállalatai) által megjelölt SIM-ek
csatlakozhatnak.
Automatikus VPN:
a corporate LAN-on kívüli laptopnál már Windows logon előtt megtörténik az automatikus VPN (virtuális magán hálózat) felépítés,
minden forgalom a VPN-en halad át
CDMA (Division Multiple Access): kódosztásos többszörös hozzáférés. A multiplexálás egy formája (nem egy modulációs séma) a
többszörös hozzáférés egy lehetséges megvalósítása, amely nem időosztásos használata a csatornának (mint a TDMA) és nem frekvencia
osztásos (mint a FDMA), hanem az adatokhoz csatornánként speciális kódokat rendel, és kihasználja a konstruktív interferencia
tulajdonságot a multiplexáláshoz.
W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access): szélessávú kódosztásos többszörös hozzáférés. Nem azonos eljárás a CDMA-val.
A Wideband CDMA protokoll szélessávú adatkapcsolatot biztosító mobilkommunikációs protokoll, mely jelenleg 384 kbit/s és 2 Mbit/s
közötti sebességeket támogat. A szélessávú kódmegosztásos többszörös hozzáférési technológiát az NTT DoCoMo fejlesztette ki és ez lett az
alapja a japán 3G-s FOMA rendszernek is.
WAN (Wide Area Network): nagy kiterjedésű hálózat. Nagyobb területet lefedő hálózat, több hálózat összekapcsolódásával
(átjárhatóságával) jön létre. Olyan hálózatok, melyek nagyvárosok, régiók, országok közötti kommunikációt valósítanak meg. A WAN tipikus
megoldásai a telefonhálózatok, mikrohullámú és műholdas kapcsolatok.
Hálózatok:
PAN (személyi hálózat)
VPN (virtuális magánhálózat)
LAN (helyi hálózat)
CAN (egyetemi hálózat)
MAN (városi hálózatok)
WAN (nagykiterjedésű hálózatok)
GAN (globális kiterjedésű hálózatok)
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access): a WiMAX Forum által 2001-ben került kihirdetésre a IEEE 802.16, azaz a
WirelessMAN szabvánnyal történő együttműködésének és megfelelőségének folyamatát. a WiMAX határa 70 Mbit/s átviteli sebesség kis
távolság mellet, de képes az adatátvitelre több, mint 100km távolságra is azonban ekkor jelentősen kisebb sebességgel. Egy megadott
frekvenciában a rendelkezésre álló sávszélesség megosztható több felhasználó között. Magyarországon a WiMAX egyelőre a 3,5 GHz-es
dedikált frekvenciában került kiosztásra.
WWW (World Wide Web): a világot lefedő háló. Háló, mint a pókháló, amelynek minden száláról el lehet jutni bármelyik másikra
(röviden: web vagy világháló). Az Internet mellett ma az egyik leginkább felkapott hálózat. Lényege, hogy a hálózatba kapcsolt
számítógépen publikálni kívánt dokumentumokat, úgynevezett honlapok helyezhetőek el, hogy azokat bárki megtekinthesse, aki a
világhálóra rákapcsolódik. A honlapok leglényegesebb tulajdonsága, hogy más, a világhálón fellelhető dokumentumokra (esetleg ugyanazon
dokumentum más pontjára) utaló mutatókat, kapcsolódási pontokat (angolul link) tartalmaznak. Ezen mutatókat követve megtekinthető a
jelzett anyag. Az ilyen kapcsolódási pontokkal „felnyársalt‖ szöveg a hipertext. Ezek a dokumentumok lehetnek teljesen multimédiásak:
tartalmazhatnak szöveget, képet, mozgóképet, animációt, hangot. Ha a fent említett mutatók is szerepelnek benne, akkor a multimédiás
dokumentum hipermédiás.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines): Web akadálymentesítési útmutató. A tartalom elérés megoldására közzétett iránymutatás.
Elsősorban a fogyatékkal élő felhasználók érdekeit és a kis kliensek, beleértve a nagyon korlátozott eszközök, mint a mobiltelefonok
lehetőségeit szolgálja. A jelenlegi 2.0 verziót az ISO / IEC 40500:2012 szabvány.
URL (Uniform Resource Locator): egységes erőforrás-azonosító vagy más néven webcím. Az interneten megtalálható bizonyos
erőforrások (például szövegek, képek) szabványosított címe. Tim Berners-Lee alkotta meg a World Wide Weben való használatra, de más
internetes erőforrások azonosítására is használják. A jelenleg használt formátumot részletesen leírja az IETF RFC 1738 szabvány.
A webcím egyetlen címben összefoglalja a dokumentum megtalálásához szükséges négy alapvető információt:
a protokollt, amit a célgéppel való kommunikációhoz használt;
a szóban forgó gép vagy tartomány nevét;
a hálózati port számát, amin az igényelt szolgáltatás elérhető a célgépen;
a fájlhoz vezető elérési utat a célgépen belül.
HTML (HyperText Markup Language): hipertext jelölő nyelv. A World-Wide Web hipertext oldalainak leírására szolgáló szabványos
nyelv, az SGML egyik egyszerűsített majd továbbfejlesztett változata. A HTML nyelven írt állományokat (jellemzően) HTTP szerverekkel
szolgáltatják és Web-böngészőkkel jelenítik meg.HTTP (Hypertext Transfer/Transport Protocol) hipertext átviteli protokoll HTML és a
World-Wide Webnél használt egyéb formátumú állományok továbbítására kidolgozott eljárás az Interneten. A Web szerverek és kliensek
közötti kommunikációnál használt adatcsere szabvány.
SGML (Standard Generalized Markup Language): szabványos, kiterjesztett jelölő nyelv. Szöveges állományok belső szerkezetének
(fejezetek, bekezdések, lábjegyzetek stb.) jelölésére használható szabvány. A WWW-nél használt HTML nyelv például eredetileg az SGML
egyik egyszerűsített változata volt
SOAP (Simple Object Access Protocol): egyszerű objektumelérési protokoll. Egy olyan protokoll, amely alkalmas változatos környezetbeli
adatcserék lebonyolítására. Az XML-RPC-től eltérően, ami kifejezetten az RPC-k kezelésére hivatott, a SOAP általános üzenetkezelésre
készült
ASP (Active Server Pages): A Microsoft által kifejlesztett programozási nyelv és specifikáció dinamikus weboldalak létrehozására.
Lehetővé teszi a Windows operációs rendszerek beépített szolgáltatásainak kihasználását és egyéb szkriptnyelvek pl. VBScript, JavaScript,
DHTML használatát. A .NET <dotnet> keretrendszert támogató verziója az ASP.NET.
ADO (ActiveX Data Objects): dinamikus web oldalak létrehozási felülete. Továbbfejlesztett verziója az ADO.NET, mely támogatja a .NET
keretrendszert.
PHP (Personal Home Page): kifejezésből ered, de ma hivatalosan a PHP: Hypertext Preprocessor elnevezést használja. Tulajdonképpen
kiszolgáló oldali parancsnyelv, amit jellemzően HTML oldalakon használnak.
API (Application Programming Interface): alkalmazásprogramozási felület. Olyan programozást és programműködést segítő felület,
amelyen keresztül egy szoftverrendszer valamely komponense szabványos módon tudja igénybe venni (esetleg egy másik rendszer) egy
másik komponensének funkcióit. Az API segítségével egy szoftverkomponens szolgáltatásait anélkül lehet használni, hogy a belső felépítését
és működését ismerni kellene. Az elnevezés arra utal, hogy eredetileg a szoftverrendszer felső szintjén lévő alkalmazási programok
használták ilyen módon az operációs rendszer vagy valamilyen köztesszoftver (például adatbázis kezelő vagy üzenetkezelő) szolgáltatásait.

Ethernet: rendkívül elterjedt vezetékes hálózati technika, mely 10/100/1000 megabit átviteli sebességet biztosít kábelen. Az Ethernet az
1970-es évek elején kidolgozott ALOHANET-tel kapcsolatos fejlesztések eredménye. A nevét az éterről (angolul: ether) kapta (éter = a 19.
századi fizikusok által feltételezett, az elektromágneses sugárzások terjedésére szolgáló könnyű közeg).
Az Ethernet esetén a közeg nem vákuum, hanem egy speciális koaxiális kábel volt, amely akár 2,5km hosszú is lehetett (500 méterenként
egy ismétlővel). A kábelre csavarozott adóvevőkkel legfeljebb 256 gépet lehetett csatlakoztatni. A központi kábelnek, amelyhez a gépek
csatlakoztak sokcsatlakozós kábel (multidrop cable) volt a neve, és 2,94Mb/s-os sebességgel tudott üzemelni. Ez az Ethernet olyan sikeres
volt, hogy a DEC, az Intel és a Xerox 1978-ban megállapodott egy közös, 10Mb/s-os Ethernet szabványban, amely a DIX szabvány nevet
kapta. Ebből jött létre később az IEEE 802.3 szabvány 1983-ban.

A klasszikus Ethernet:
A megnevezés első száma az átviteli sebességet jelöli, az ezt követő Base az alapsávú átvitelre utal. A következő szám, koaxiális kábel esetén
a kábel hosszát adja meg 100 méteres egységekre kerekítve. A klasszikus Ethernet kábelek leggyakoribb típusai:

Megnevezés

10Base5

Kábel

vastag koaxiális

Max.
szegmensho
ssz

Csomópont/sze
gmens

500 m

100

Megjegyzés

Eredeti kábel,

mára idejét múlta
10Base2

vékony koaxiális

185 m

30

Nincs szükség elosztóra

10Base-T

sodrott érpár

100 m

1024

A legolcsóbb rendszer

10Base-F

optikai

2000 m

1024

Épületek között

Gyors Ethernet (IEEE 802.3u):
Megnevezés

Kábel

Max. szegmenshossz

Megjegyzés

100Base-T4

sodrott érpár

100 m

3-as kategóriájú UTP

100Base-TX

sodrott érpár

100 m

Duplex 100Mb/s
(5.kat. UTP)

100Base-FX

fényvezető szál

2000 m

Nagy távolságra,
duplex 100Mb/s

A gigabites Ethernet (IEEE 802.3z) kábelezése:
Max.
szegmenshossz

Megnevezés

Kábel

Megjegyzés

1000Base-SX

fényvezető szál

550 m

Többmódusú fényvezető szál (50 vagy
62,5 mikron)

1000Base-LX

fényvezető szál

5000 m

Egy- vagy többmódusú fényvezető szál
(50 vagy 62,5 mikron)

1000Base-CX

2 pár STP

25 m

Árnyékolt, sodrott érpár

1000Base-T

4 pár UTP

100 m

Szabványos 5-ös kategóriájú UTP

Ethernet UTP kábel bekötése:
Szín
(T568A)

8P8C
(RJ45)

10Base-T
100Base-TX

1000Base-T

1

fehér/zöld

Transmit+

BI_DA+

2

zöld

Transmit-

BI_DA-

3

fehér/narancs

Receive+

BI_DB+

4

kék

Unused

BI_DC+

5

fehér/kék

Unused

BI_DC-

6

narancs

Receive-

BI_DB-

7

fehér/barna

Unused

BI_DD+

8

barna

Unused

BI_DD-

A kábel ereinek bekötése biztosítja, hogy minden készülék csatlakozójának lábkiosztása azonos lehet továbbá az összekötő kábel mindkét
végét azonosan kell bekötni, megelőzve a készülékek és a csatlakozó kábelek összeválogatásának szükségességét.PoE (Power over
Ethernet): tápfeszültség ellátás az Ethernet hálózaton. A PoE technológiát kezdetben a gyártók saját implementációban (egységesség nélkül)
kezdték el forgalmazni, majd később az IEEE 802.3af alatt szabványosították. A specifikáció max. 48V feszültséghez 350mA áramot enged
meg.
„A‖ módban:
1. narancs-fehér:
Ethernet adat (BI_DA +), táp (+)
2. narancs:
Ethernet adat (BI_DA -), táp (+)
3. zöld-fehér:
Ethernet adat (BI_DB +), táp (-)
4. kék:
Ethernet adat (BI_DC +)
5. kék-fehér:
Ethernet adat (BI_DC -)
6. zöld:
Ethernet adat (BI_DB -), táp (-)
7. barna-fehér:
Ethernet adat (BI_DD +)
8. barna:
Ethernet adat (BI_DD -)
„B‖ módban:
1. narancs-fehér:
Ethernet adat (TX +)
2. narancs:
Ethernet adat (TX -)
3. zöld-fehér:
Ethernet adat (RX +)
4. kék:
táp (+)
5. kék-fehér:
táp (+)
6. zöld:
Ethernet adat (RX -)
7. barna-fehér:
táp (-)
8. barna:
táp (-)
LAN (Local Area Network): helyi hálózat, amely egyetlen épületen belül vagy néhányszor tíz kilométer kiterjedésű területen található.
Többnyire irodákban, gyárakban, üzemekben található, és alkalmas szerverek, személyi számítógépek, munkaállomások összekapcsolására,
ezzel lehetővé téve a nyomtatók megosztott használatát, a levelezést és az üzenetküldést
Intranet: valamin belüli hálózat. Az intranet az Internet elterjedésével jelent meg. Az Interneten érkező egyes támadások kivédését
szolgálja. A hálózat helyi hálózat, az Internet-Protokollt használja, de a külvilág (az internet) felé zárt, és csak egy-két átjárón, tűzfalon
keresztül érhető el. A tűzfal szabályozza az intranet külső kapcsolatait. Az intranetet csak a belső szervezet jogosultsággal rendelkező tagjai
használhatják. Tipikus intranet egy vállalat belső hálózata, amit az Internettől tűzfal választ el. Az Internet felől az intranet kiszolgáló
berendezéseit közvetlenül nem lehet elérni, csak a tűzfalon keresztül.
Internet (internetwork): hálózatok közötti kapcsolat. Az Internet olyan globális számítógépes hálózatok hálózata, ami az Internet Protokoll
(IP) révén felhasználók milliárdjait kapcsolja össze és lehetővé teszi olyan elosztott rendszerek működtetését, mint például a WWW (World
Wide Web). Mivel az Internet autonóm hálózatok közötti kapcsolat, ezért nincs vezérlője, nincs központja. Az Internet az egész világot
körülölelő számítógép-hálózat, hatalmas rendszere, amely kisebb számítógép-hálózatokat fog össze, az Internet a „hálózatok hálózata‖.
Internetworking: hálózatkapcsolás. Azt a folyamatot jelenti, amikor több, egymástól különböző felépítésű hálózatot egyetlen internetté
kapcsolnak össze. A kapcsolódás mikéntjét a protokollok szabályozzák. Ennek következtében az összekapcsolt hálózatok képesek az
egymással való kommunikációra. Az első ilyen protokoll-készlet a TCP/IP, amelynek az Internet a létét köszönheti.
IP (Internet Protocol) cím: Olyan azonosító adat, amellyel az Internetbe kötött számítógépek, úgynevezett gazdagépek (host) bármelyikét
egyértelműen azonosítani lehet. Ez az azonosító négy számból áll, amelyeket egymástól pont választ el.
FTP (File Transfer Protocol): az Internet egyik igen régi, fájlok átvitelére szolgáló authentikált protokollja, TCP csatornán keresztül. A
bejelentkezés során a jelszavak kódolás nélkül mennek át a hálózaton. Helyette más, pl.: SSL-es FTP, SCP biztonságosabb protokoll
használható.
WAIS (Wide Area Information Service): nagyterületű információszolgáltatás. A Z39.50 szabvány első népszerű megvalósítása és

kibővítése az Interneten. A kliens-szerver elven működő WAIS különböző típusú, elsősorban bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisokban
való egységes és egyidejű keresést tesz lehetővé, és a találatok relevancia szerint rendeztethetők vele, és a legjobbak segítségével a keresés
tovább finomítható. Újabban internetes keresőrendszerekbe építik be a WAIS szoftverének elemeit.
Neural Network: neurális hálózat. Az emberi agy, illetve idegsejtek működését modellező, mesterséges neuronokból álló, párhuzamos
működésű architektúrák.
Router: útvonalválasztó. Az internet-hálózatoknak fontos eleme (hardver vagy szoftver), amely két, esetleg több hálózat között tartja fent a
kapcsolatot. Az első routert William Yeager alkotta meg 1980 januárjában a Stanford Egyetemen. A router egy DEC PDP11/05 volt, egy
egyedi operációs rendszerrel. Feladata: a belső hálózat csatlakoztatása az internetre.
Típusai:
Szolgáltatói router (ISP – Internet Service Provider): az Internetre csatlakozást mindig valamilyen szolgáltatón keresztül lehet
megvalósítani.Vállalati router (nagy vállalati): a cégek és vállalkozások internetre csatlakozásának eszköze.
Kisvállalati router: SOHO (Small Office, Home Office) Kis Irodai, Otthoni Irodai router.
Switch: adatátviteli kapcsoló. Egy aktív számítógépes hálózati eszköz, amely képes full-duplex működésre is. Működésével a rá
csatlakoztatott eszközök között adatáramlást valósít meg. A MAC címek vizsgálatával képes közvetlenül a célnak megfelelő portra
továbbítani az adott keretet; tekinthető gyors működésű, többportos hálózati hídnak is. A switch egy ASIC (Application-Specific Integrated
Circuit) nevű hardver elem segítségével jelentős sebességet érhet el. A közismert Ethernet switcheken kívül léteznek más kapcsolók is pl.:
ATM, Frame Relay és Fibre Channel. A Fibre Channel kapcsoló optikai kábelezésű SAN hálózatban használatos.
Hub: a számítógépes hálózatok csatlakoztató eleme. (Eredeti jelentése: kerékagy). Egy hardver elem, amely egybe csatlakoztatja a hálózati
elemek kapcsolati pontjait. A hub az egyik csatlakozóján érkező adatokat továbbítja a többi csatlakozója felé. Típusai:
aktív hub: a hálózati elemek összefogásán kívül az átadott jeleket is újragenerálja, erősíti,
passzív hub: fizikai összekötő pontként szolgál, nem módosítja, nem figyeli a rajta keresztülhaladó forgalmat.
A fizikai rétegbeli feladatokat ellátó hubokkal szemben az Ethernet switchek adatkapcsolati rétegben megvalósított funkciókra is
támaszkodnak. Portok között tehát nem fordul elő ütközés (mindegyikük külön ütközési tartományt alkot), ebből adódóan azok saját
sávszélességgel gazdálkodhatnak, nem kell megosztaniuk azt a többiekkel. A broadcast és multicast kereteket természetesen a switchek is
floodolják az összes többi portjukra.
MRTG (Multi Router Traffic Grapher): a hálózati kapcsolatok forgalmi terhelését megfigyelő és mérő szoftver, amely a felhasználók
számára a forgalmi terhelést grafikus formában is megjeleníti. Eredetileg Tobias Oetiker és Dave Rand a router forgalom ellenőrzésére
fejlesztette ki.
MPLS (Multiprotocol Label Switching): egy internetes hálózati protokoll, amelyet főleg nagy teljesítményű gerinchálózatokban
alkalmaznak. Az MPLS egy protokoll független adatátviteli technológia, amennyiben tetszőleges adatkapcsolati réteg (úgy, mint ATM, frame
relay, Ethernet, SONET) fölött üzemelhet.
Működésének lényege, hogy a hálózaton címke utakat (label path) alakítanak ki, ahol az egyes MPLS útvonalválasztók csupán a csomagokra
rakott címke alapján döntik el, hogy merre továbbítsák azt. Az útvonalválasztók különböző műveleteket is végezhetnek a címkéken, így
újabb címkét tehetnek a csomagra, kicserélhetik a meglévő címkét, vagy el is távolíthatják azt. Az útvonalválasztók egymás között a Label
Distribution Protocol (LDP) segítségével alakítják ki az utakatUDP (User Datagram Protocol) az internet egyik alapprotokollja. Feladata
datagram alapú szolgáltatás biztosítása, azaz rövid, gyors üzenetek küldése. Jellemzően akkor használják, amikor a gyorsaság fontosabb a
megbízhatóságnál, mert az UDP nem garantálja a csomag megérkezését. Ilyen szolgáltatások például a DNS, a valós idejű multimédia
átvitelek, vagy a hálózati játékok.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Az Internet szabványosított, leggyakrabban használt kommunikációs
protokolljainak az összessége. Nevét két legfontosabb protokolljáról a TCP-ről és az IP-ről kapta. Ebbe a protokoll-családba tartoznak az
SMTP, POP3 levelezési protokollok ugyanúgy, mint pl. az FTP adatlehívásra, valamint a HTTP Web-böngészésre (de újabban levelezésre is)
használt protokollok.
A TCP/IP-t ma már a legtöbb számítógép-rendszer támogatja (DOS/Windows, Mac, UNIX, stb.). ezáltal a régebben nem kompatibilis
hálózatok és platformok is ma problémamentesen tudnak egymással kommunikálni.
A protokoll megszerkesztése Vint Cerf nevéhez fűződik. az ArpaNet 1983-ban állt át erre a protokollra és azóta hívják azt INTERNET-nek.
2003 nyarán a pasadenai Californian Institute of Technology Fast TCP elnevezés alatt egy sokszorosan hatékonyabb protokoll kifejlesztését
jelentette be, mely az átviteli sebesség állandó optimalizálásával érhető el és pl. video-átvitelnél nagy előnyt jelenthet.
Az Internet Protokoll címek 32 bitesek (IPv4). A következő generáció IPv6 128 bites.
TCP és UDP port azonosító számok: a TCP/IP és az UDP hálózatokban egy logikai csatlakozáshoz egy port (végpont) tartozik, a portot
azonosító szám, valamint egy módus. A módus azt határozza meg, hogy egy ügyfél program a rendszer szempontjából milyen programot
képvisel a hálózatra kapcsolt számítógépen. (pl.: minden E-mail kliens program a rendszer szempontjából egységesen E-mail alkalmazás)
A portok számai a 0 és 65536 között vannak (RFC 1700 előírás). A 0-s és 1024-es számú portok vannak meghatározott szolgáltatásoknak
fenntartva. A portok regisztrálása az IANA-nál történik.
Portok felosztása:
0 - 1023: Ide tartoznak a gyakrabban használt portok (Well Known Ports).

1024 - 49151: Regisztrált portok tartománya.
49152–65535: Dinamikus, illetve privát portszámok. Az egyes alkalmazások által véletlenszerűen választott portszámok listája. Ezek
a portok nem tartoznak állandóan egy adott alkalmazáshoz.
E-mail: elektronikus levél. Az Internet levelezés (e-mail) elérési protokolljaként két rendszer terjedt el, az e-mail kliens és mail szerverek
egyaránt támogatják mindkettő használatát.IMAP (Internet Mail Access Protocol)POP (Post Office Protocol)
Domain: tartomány. Magyarított változata „domén‖. Az Internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés.
DNS (Domain Name System): a tartománynevek kiosztása és értelmezése a DNS szabályai szerint, hierarchikusan történik.
DC (Domain Controller): Microsoft Windows környezetben a tartományvezérlő olyan szerver, ami a Windows tartományon belül
autentikációs és autorizációs szolgáltatásokat nyújt.
PDC (Primary Domain Controller): Windows NT tartományokban minden tartományban kellett lennie egy elsődleges
tartományvezérlőnek. A PDC meghibásodása a hálózat működésének kritikus eleme ezért a gyakorlat szerint a PDC-t kizárólag
bejelentkeztetésre célszerű használni.
BDG (Backup Domain Controller): az elsődleges tartományvezérlő mellett működő korlátozott hatáskörű további
tartományvezérlők. A BDC képes a felhasználók autentikálására, de a tartomány változásait (új felhasználók, jelszóváltozások,
csoporttagság-változások) csak a PDC-n keresztül lehet rögzíteni. ahonnan azután ezek a változások továbbterjednek a tartomány
összes BDC-jére. Nagy rendszerekben egy dedikált BDC-t is rendszerbe állítanak kizárólag arra a célra, hogy a PDC kiesése esetén
PDC-vé lehessen előléptetni.
AD (Active Directory): A Windows 2000-től bevezetve. Az AD nagyrészt megszűnt az elsődleges és tartalék tartományvezérlők
megkülönböztetését.
RODC (Read-Only Domain Controller): A Windows Server 2008-ban bevezették az írásvédett/csak olvasható tartományvezérlőket.
Ekkortól a hagyományosan működő tartományvezérlőket, az RODC-ktől való megkülönböztetés miatt írható tartományvezérlőnek
(writable domain controller) is nevezik.
TeamViewer: csoportos megtekintés. Online találkozók, web konferencia és a fájlátvitel megvalósítása számítógépek között hálózaton
keresztül. Ez a szoftver működik a Microsoft Windows, Mac OS X, Linux iOS, és az Android operációs rendszerekben. Valamely
számítógépes szoftvercsomaghoz lehetőség van hozzáférni a gépen futó TeamViewer és egy web böngésző segítségével. A TeamViewer
GmbH 2005-ben alakult a Németországi Uhingenben. TeamViewer adatbiztonságát a használt RSA privát/nyilvános kulcs (1024-bit) vagy az
AES (256-bit) kódolás adja.
Front-end processzor: elő feldolgozó. A decentralizált folyamat, közeli egységek (alacsony hierarchiaszinten lévők) valamilyen
kommunikációs rendszeren keresztül (pl. busz-rendszerek) kapcsolódnak a magasabb hierarchia szinten levő irányítóegységekhez. Nagy
irányítórendszerekben több száz front-end processzor is lehet.
A folyamatcsatolók (digitális ki- / bemeneti egységek, A/D-, D/A- konverterek) az ilyen front-end processzor-chipekbe integrálhatók.
SaaS (Software as a Service): szoftverszolgáltatás. Az a tevékenység, amely szoftveralkalmazások működését és elérhetőségét biztosítja
távolról, hálózaton keresztül az ügyfél igénye szerint, amelynek keretében a szolgáltató a saját alkalmazásait működteti és menedzseli több
ügyfél számára előfizetéses vagy használatalapú fizetési konstrukciókban.
Grid computing: rács számítások vagy elosztott számítás és adattárolás vagy az elosztott számítások egy olyan változata, amelynek több
jelentése is lehet:
Több független számítógépfürt, amelyek azért viselkednek gridként, mert több adminisztratív tartományban elhelyezett erőforrásból
állnak.
Mérhető kereskedelmi számítási vagy adattárolási szolgáltatás, ismertebb nevén közműszerű számítás vagy számítási felhő (cloud
computing).
Egy „virtuális szuperszámítógép‖, amely egy szervezeten belüli szabad erőforrásokból áll.
Egy „virtuális szuperszámítógép‖, amely földrajzilag elosztott számítógép-hálózatból áll. Az önkéntes számítás, amely elsősorban a
tudományos, matematikai és kutatói problémákra fókuszál, napjainkban a leggyakoribb alkalmazása e technológiának.
Cloud Computing: felhő alapú számítástechnika (számítási felhő, felhő informatika). Az internet felhasználásával nyújtott szolgáltatások
összességét jelenti, a számítástechnika egyik legújabb fogalma. Azt az informatikai megoldást nevezik így, ahol olyan állományokkal és
programokkal lehet dolgozni, melyek fizikailag nem a saját gépen, hanem az interneten, egy ismeretlen helyen vannak, valahol „felhőben‖.
Ezáltal feleslegessé válik, hogy egy nagy helyi szervert kelljen üzemeltetni, mivel az adatokat feldolgozó nagy alkalmazások is az interneten
vannak, a saját eszközön csak egy kis terjedelmű, ún. kliens-alkalmazás fut.
A számítási felhő segít a különböző eszközökön, (PC, notebook, PDA, mobiltelefon stb.) lévő adatok szinkronizálásában is. Azonban Jan
Muehlfeit szerint az igazán jelentős áttörést ennek a számítástechnikai közműnek a közszolgáltatásokkal való kombinálása hozhatja el:
például az orvos azonnal hozzáférhet a páciens korábbi, sok helyen összegyűlt vizsgálati és kezelési adataihoz, vagy az oktatási intézmények
a segédanyagok mainál sokkal szélesebb skálájához. A felhasználók sok esetben észre sem veszik, hogy egy „felhő ‖ alkalmazást használnak.
2008-ban az Apple indított el egy számítási felhőt, a MobileMe szolgáltatást, amelynek azonban az adatszinkronizálási működése nem volt
elég korszerű, ezért hamarosan felváltotta az iCloud felhő.

A felhőalapú megoldások fajtái:
Privát felhő,
Publikus felhő,
Számítási felhő.
A felhő alapú megoldások megkülönböztetése a gyakoribb kezelési fajták szerint:
Privát számítási felhő (private cloud)
Infrastrukturális számítási felhő (infrastructure as a service)
Platform-alapú számítási felhő (platform as a service)
Szoftver-alapú számítási felhő (software as a service)
iPod: zenei számok és videók lejátszására alkalmas, hordozható készülék. Az iPod egy blikkfangos elnevezés, amelyet az Apple
megbízásából Vinnie Chieco alkotott, összefüggést látva egy űrhajó és a média fájlokat tároló kis készülék (önállósága) között. Az iPod
általában USB és Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik. Az Apple iTunes szoftverével tölthetőek le a fájlok, de elérhető, letölthető Linux
alkalmazás is. Az iPod classic 160 GB tárkapacitású, ami akár 40 ezer dal, 200 órányi videó vagy 25 ezer fénykép tárolásához is elegendő.
Az iPod Touch és az iPhone közti különbség csak annyi, hogy hiányzik a telefon, és az SMS/MMS funkció.WiFi vagy Wifi vagy wifi vagy
Wi-Fi (Wireless Fidelity):, az IEEE által kifejlesztett vezeték nélküli mikrohullámú kommunikációt (WLAN) megvalósító, széleskörűen
elterjedt szabvány (IEEE 802.11) népszerű neve, (a Wi-Fi semmilyen angol kifejezésnek nem rövidítése csupán szójáték a Hi-Fi/hifi szóra).
A Wi-Fi esetén az előfizetők általában az általuk használt Access Point (AP, azaz Hozzáférési Pont) Media Access Control (MAC) címe
alapján kerülnek azonosításra a hálózaton. A Wi-Fi használatával elérhetővé válik a VoIP vagy akár már az IPTV szolgáltatás is a Quality of
Service (QoS) technológia alkalmazásával
W-LAN vagy WLAN (Wireless Local Area Network): vezeték nélküli helyi hálózat. Rádiófrekvenciás összeköttetésen alapuló helyi,
vezeték nélküli kommunikációs hálózat az IEEE 802-11b szabvány szerint.
A 2,45 GHz-es tartományban az ún. Direct Sequence Spread Spectrum szerint működő összeköttetés 100 méteres körzetben 11 Mbps-os
adatátvitelt tesz lehetővé (Wi-Fi kivitelezésben 200 m).
Legújabb WiFi frekvencia az 5GHz-s tartományban helyezkedik el.
A szórakoztató elektronikában használt Bluetooth technológia a W-LAN egyik kivitelezési módja, ugyanazt a frekvenciatartományt
használja, de eltérő kódolás szerint.
Internet Telephony: Internet telefon. Internet hálózaton keresztül történő hozzáférés a nyilvános telefonhálózathoz.
VoIP (Voice over IP ): az Internet Protokoll feletti hangátvitel – elterjedt nevén VoIP, vagy IP-telefónia – a távközlés egy olyan formája,
ahol a beszélgetés nem a hagyományos telefonhálózaton, hanem az interneten vagy más, szintén IP-alapú adathálózaton folyik. Privát VoIP
kiépítése minden további nélkül lehetséges egy helyi hálózaton. Sok különböző protokoll létezik ennek megvalósítására, ezeket
összességükben szokás VoIP-protokolloknak hívni. Az egyik legrégebbi, kísérleti kezdeményezés az ARPANET-re 1973-ban kitalált Network
Voice Protocol.
A legtöbb szabványos VoIP megoldás a H.323-at vagy az SIP-t használja, de létezik jó néhány más szabvány is:
Session Initiation Protocol (SIP) az IETF által kidolgozott, a H.323-nál újabb és egyszerűbb protokoll
H.323 az ITU-T által kidolgozott protokoll
Megaco (avagy H.248) és MGCP mindketten media gateway vezérlő protokollok
Skinny Client Control Protocol a Cisco saját, zárt protokollja
MiNET a Mitel saját, zárt protokollja
CorNet-IP a Siemens saját, zárt protokollja
Inter-Asterisk eXchange az asterisk nyílt forráskódú alközpont protokollja
Skype a Skype szoftver által használt zárt szabványú, peer-to-peer protokoll
Skype: egy peer-to-peer IP telefon (VoIP) hálózat, amelyet Niklas Zennström és Janus Friis, a Kazaa készítői fejlesztettek ki. Bár a Skype
fejlesztői elsősorban a hangátvitelre helyezték a hangsúlyt, a program, mint videotelefon és azonnali üzenetküldő is jól megállja a helyét.
A Skype küldetése egy egyszerű, megbízható és barátságos kommunikációs rendszer létrehozása. Jó lehetőséget biztosít a kapcsolattartásra
barátok, családok, kollégák között, minden eddiginél egyszerűbb módon és jobb hangminőségben. Napjainkban már sok vállalat használja a
Skype-ot, mint alternatív és ingyenes telefonálási lehetőséget.
A program minden fontosabb operációs rendszerre letölthető, a Windows alatt futó első változat mellett már létezik Mac OS X-re, Linux-ra,
Pocket PC-re írt, valamint Windows CE-re, Android-ra, iOS-re és Symbianra írt mobiltelefonos változat is.
P2P (peer-to-peer): egy hálózati jelleg. A peer angol szó, jelentése egyenrangú fél, a hálózat jellege egyenrangú felek közötti kapcsolatú.
Az információs hálózatok egyik alaptípusa a központon (csomóponton, szerveren) keresztüli míg másik a P2P (egyenrangú végpontok
közötti közvetlen) kapcsolatra épül.
Az internetes kapcsolatokban a peer-to-peer azt jelenti, hogy a tartalmat (adatokat) nem egy szerverre tölti fel az egyik felhasználó és onnan
tölti le a másik (mint pl.: egy FTP szerverről vagy akár egy weblapról), hanem egymás adattárát érik el közvetlenül.
A peer-to-peer a köztudatban leginkább úgy él, mint a fájlcserélő hálózatokat kiszolgáló rendszer, de az internetes telefonálás is így működik,

és az internetes televíziós adások (pl. a Joost) is részben P2P rendszerben jutnak el a felhasználóhoz.
VPN (Virtual Private Network): virtuális magánhálózat. Olyan számítógépes hálózat, melynek egyes földrajzilag különálló szegmensei
között a biztonságos kommunikáció egy nyilvános átviteli közegen keresztül valósul meg. A magán minősítést az adja, hogy a VPN-en
keresztülmenő adatok nem láthatók az eredeti hálózaton, mivel titkosított adatcsomagokba vannak becsomagolva.
ZigBee: nagy átviteli kapacitású, kis késleltetésű, önszervező hálózat. A Zigbee technológiát a Zigbee Alliance nevű szervezet fejleszti.
Specifikációja az IEEE 802.15.4 vezeték nélküli szabványon alapul, mely WPAN hálózatokat ír le. Átviteli sebesség 250 kbps @ 2.4 GHz,
40 kbps @ 915 MHz, és 20 kbps @ 868 MHz. A ZigBee elterjedten a nem engedély köteles ISM rádió sávon (2,4GHz) működik. Jellemzője
a teljes kézfogásos (hand-shake) protokoll, biztonságos AES-128 bites kódolás, 10-500 méter hatótávolság, kis fogyasztás, és többféle
hálózati topológia:
csillag [Star],
szövevényes [Mesh],
klaszter-fa [Cluster Tree])
Felhasználási területe: ipari vezérlés, automatizálás, épületautomatizálás, medikai adatgyűjtés, füst és betörésjelzés, intelligens otthonok, stb.
A ZigBee hálózaton 3-féle funkciójú résztvevő működhet:
ZigBee coordinator (ZC) Koordinátor: Mindig csak egy van egy ZigBee hálózatban.
ZigBee Router (ZR) Router, Repeater: teljes funkciójú készülék (FFD, Full Function Device).
ZigBee End Device (ZED) végkészülék: redukált funkciójú készülék (RFD, Reduced Function Device). Végkészülék pl.: szenzorok,
beavatkozók. Kizárólag az FDD funkciójú készülékekkel illetve a Koordinátorral tudnak „beszélgetni‖, másik hasonló RFD-vel
nem.
Fuzzy logic: elmosódott halmazok logikája. Elméletcsalád, melynek sokrétű alkalmazásai vannak elsősorban az informatikában, de a
nyelvtudományi és logikai szemantikában, a matematikai logikában és a valószínűségelméletben is. A tágabb értelemben vett fuzzy logika a
fuzzy számítógépes rendszerek alapja, melyek szemben a szokványos rendszerekkel, nem csak igen és nem (illetve ki és be, vagy 1 és 0)
értékekkel dolgoznak, hanem közbülső
„valóságértékekkel‖ is, mint például 0,5 (félig-meddig), 0,2 (kicsit), 0,8 (eléggé) stb.
V.24, RS-232 (Recommended Standard 232): a távközlésben alkalmazott adatátviteli szabvány. A CCITT nemzetközi távközlési bizottság a
V.24-es és V.28-as ajánlásaiban határozta meg a soros aszinkron adatátviteli interfész feladatait és elektromos jellemzőit 1964-ben. Az
adatátvitel a DTE (Data Terminal Equipment) berendezés, ami általában számítógép, illetve számítógépes terminál és a DCE (Data
Communications Equipment) távközlési, vagy egyéb berendezés (modem, nyomtató, képolvasó stb.) között történik.
Az egyirányú kapcsolat elnevezése: szimplex, a kétirányúé: duplex. Ha a kétirányú kapcsolat egymástól független áramkörökben valósul
meg, de egy időben csak egyik irányban, akkor félduplex (half duplex) az üzem. Ha két független áramkörben egy időben kétirányú
adatforgalom lehetséges, akkor teljes duplex (full duplex) a kapcsolat.
Az interfész az amerikai EIA szervezet által megfogalmazott szabvány neve: RS-232C. Ezen szabvány szerint soros összeköttetés valósítható
meg bármilyen két berendezés között. A berendezés lehet számítógép, mérőfej, megjelenítő eszköz stb. Aszinkron üzemmód mellett az RS232C interfésszel szinkron kapcsolat is létrehozható.
A soros aszinkron kommunikáció az alábbi 5 rétegre bontható le:
Fizikai réteg: a csatlakozók kialakítása, tényleges fizikai paraméterei (méret, forma, stb.).
Elektromos réteg: a kommunikációhoz használt feszültségszinteket paraméterei.
Logikai réteg: a feszültségszintek logikai megfeleltetése (mely feszültség tartomány a logikai 1-et és melyik a logikai 0.
Adat réteg: definiálja a kommunikáció sebességét, az adatbitek számát (8, 9 vagy 10 bitből álló csoportok), a jelző bitek használatát.
Alkalmazási réteg: adja meg, hogy milyen sorrendben kell az egyes adatcsomagokat küldeni, hogyan szerveződnek az adatcsomagok
üzenetekké.
A V.24 vagy az RS-232C interfészen:
a feszültség szintváltozása hordozza az információt. A szabvány szerinti feszültség szint az úgynevezett vonali feszültség, létezik
azonban TTL szintű változata is (készüléken belüli adatátvitelhez).
az információ bitsorosan kerül átvitelre, az információ által megtestesített jel 5-8 bitbe kódolt. A kód kezdetét egy „start‖ bit átvitele
előzi meg, utána 5-8 adatbiten a kód, amelyben a legkisebb helyi érték küldött ki először. A kód után egy opcionális paritásbit
következhet és egy, másfél vagy két „stop‖ bit. A startbit ellentétes polaritású az alapállapottal, a stopbit azonos (ez a „szünet‖ jelzi
a kód végét).
TTL jelszintek
Feszültségértékek
Jelentés
0 V 0,8 V
alacsony (0)
2,4 V 5 V
magas (1) -

Vonali jelszintek
Feszültségértékek
Jelentés
-3 V....-25 V
mark (1)
+25 V....+3 V
space (0)

Az V.24 RS-232C interfész teljes kiépítettségben 25 tűs (SUB-D 25) csatlakozón keresztül csatlakozik a DTE és a DCE eszköz. Szűkített
kiépítésű a 9 pontos (SUB-D) csatlakozóval kiépített változat. Legegyszerűbb kialakításban csak az adat jelek csatlakoztatottak, kétvezetékes
kapcsolat TX-RX és GND vezetékek.
A DTE és a DCE eszköz között az adat átvitel TX (transmit data) és RX (receive data) vezetékeken történik. Az TX-RX elnevezések az

összecsatlakoztatott eszközökben azonosan elnevezett ezért a kapcsolat kábeleiben a TX és RX vezetékek keresztezetten vezetnek át.
A különböző sebességű DTE és a DCE eszköz puffer túlcsordulásának elkerülését az adás kérés (RTS = request to send) vezeték és az adó
megállítás (CTS = clear to send) vezeték segítségével lehet elkerülni. Kétvezetékes kapcsolatnál erre a célra az ASCII karakter kódrendszer
XON (transmit on) és XOFF (transmit off) karaktereinek küldése szolgál ( billentyűzeten az XON kód előállítható a CTRL/Q gombokkal,
míg az XOFF a CTRL/S gombokkal). AZ RTS-CTS jelekkel vezérelt kapcsolatot nevezik hardver vezérlésűnek, míg az XON-XOFF karakter
vezéreltet szoftver vezérlésűnek.
IrDA (Infrared Data Association): infravörös adatátvitel. Kis hatótávolságú, lassú RS 232C aszinkron adatátvitel. A LASER adatátvitel
sebessége elérheti az 1 Gbit/s-t, nagy hatótávolságú, gyors adatátvitel. Az eső, köd, légköri szennyeződés rontja az átvitelt.
RS-422 (ANSI/TIA/EIA-422-B Electrical Characteristics of Balanced Voltage Differential Interface Circuits): szabvány a feszültség
differencia érzékelésű interfész áramkörök elektronikus adatairól. (TIA/EIA = Telecommunications Industry Association/Electronic
Industries Alliance). A hétköznapi elnevezése: RS-422. Kétirányú, egymástól független soros adatátvitelt valósít meg (full duplex kapcsolat).
Jelszint: +6V és -6V. Átviteli távolság 1500m. Átviteli sebesség 100Kbit/s-től 100Mbit/sec-ig. Pont-multi pont összeköttetés lehetséges egy
adó 10db vevőt képes meghajtani. Négy vezetékes jelátvitelű: TX+, TX-, RX+, RX- és GND. 9 vezetékes kapcsolatnál a V.24 által definiált
RTS, CTS, és a DCD, DTR jelekkel egészül ki.
RS-485: szabvány, (ISO/IEC 8482) amely meghatározza az elektromos jellemzőit az adók (drivers) és vevők használatának többpontos digitális
rendszerekben. 10m távolságig akár 35Mbit/sec átviteli sebességet garantál. Környezeti zajoktól jól védett. Kétvezetékes kapcsolattal működik.
jelszint -7V és +12V. Négy jelvezetékes kapcsolatú: TxA+, TxB-, RxA+, RxB- és GND. DMX512 United States Institute for Theatre
Technology 1986.-ban dolgozta ki a protokollt. A DMX512 az RS-485 szabványra épül. Színházi fényvezérlésekhez került kialakításra. Egy
RS-485 buszon 512 önálló egység (csatorna) címezhető. A DMX-hez fejlesztették ki az RDM protokollt a DMX512 eszközök
konfigurálására és monitorozására.
USB (Universal Serial Bus): univerzális soros busz. Nagyon elterjedt számítógépes csatlakozó, melynek kidolgozója az USB Implementers
Forum, Inc. (tevékenység kezdete 1994.). A fórum létrehozói: Hewlett-Packard Company, Intel Corporation, LSI Corporation, Microsoft
Corporation, NEC Corporation, ST-Ericsson.
Kivezetés
1
2
3
4

Név

Leírás

Kábel színe

VCC

+5V DC

Red

D-

Data -

White

D+

Data +

Green

GND

Ground

Black

Az USB előnyös tulajdonsága, hogy teljes körűen Plug and Play (automatikus eszköz felismerésű), az összes modern operációs rendszer
támogatja, és azonos felépítésű, akár PC akár Mac számítógép része, másik előnyös tulajdonsága, hogy osztható, ezt ún. USB hub-ok hajtják
végre. Minden USB bővítőkártyán van egy integrált ún. root hub (gyökérhub).
Elméleti sebesség határok:
USB 1.0
1.5 MB/sec
USB 2.0
60 MB/sec
USB 3.0
5.0 GB/sec
Több sebességi módban működőképes, jellemző átviteli sebességek - valós alkalmazásban:
Low speed:
max 150 kB/s, USB-1.1, USB-2.0, USB-3.0
Full speed:
max 1,2 MB/s, USB-1.1, USB-2.0, USB-3.0
Hi speed:
max 48 MB/s, USB-2.0, USB-3.0
Super speed:
max 400 MB/s, USB-3.0
FireWire: „tüzes drót‖. IEEE 1394a szabvány. Az Apple alkotta meg 1995-ben. Az USB-hez hasonló, kevésbé elterjedt, de nagyobb
sebességű: 400 és 800 Mbit/s-os változata létezik. Alkalmazása leginkább az Apple, Sony, Dell laptopokra és a digitális kamerákra jellemző.
4 vagy 6 vezetékes busz. Maximális vezetékhossz: 4.5m.1-wire busz: egy vezetékes átvitel. A Dallas Semiconductor Corp. által kifejlesztett
aszinkron adatbusz. Kis sebességű, kétirányú adatátvitelhez. A tápfeszültség és a jelfeszültség +5V. Pont-multipont kapcsolat kialakításához
alkalmas.
Egy vezetékes akkor, ha az adat vezeték (DQ) használt a tápellátásra is. Ekkor az eszközök csak adat vezetéket és test (GND) vezetéket
használnak. Ha tápfeszültség vezeték is használt, akkor kétvezetékes a kialakítás (valójában 3 vezeték: VCC – DQ – GND).
1-wire buszra ritkán kiolvasott, kis adat mennyiség (pl.: járműrendszámot tároló) funkcióra vagy lassú változású jellemzők mérésére (pl.:

léghőmérséklet) használatos.
I²C-busz (Inter-Integrated Circuit): integrált áramkörök közötti szinkron adatátviteli busz. A Philips Semiconductors fejlesztette ki,
közzétéve 1995. Csak két buszvezeték szükséges a működéséhez, egy soros adatvonal (SDA) és egy soros órajel (SCL) valamint a táp
vezetékek (VCC és GND). Az I²C buszra csatlakoztatott mindegyik eszköz programból címezhető egy egyedi címmel és a köztük fennálló
egyszerű master/slave kapcsolat segítségével, a master képes adóként és vevőként is üzemelni. Valódi több master-es busz
ütközésdetektálással és arbitrációval. (Arbitráció = adat vesztés elhárítás. Ha két master egyszerre kapcsolódik a buszra adatküldést
kezdeményezve, akkor az a master, amelyik magas szintet küld, míg egy másik master alacsonyat, az lekapcsolja az adatkimeneti fokozatát,
mert a busz jelszintje nem egyezik meg a saját jelszintjével. Az arbitráció folytatódhat több biten keresztül az adatvesztés elhárítására).
Soros, 8-bit-es, kétirányú adatforgalomra képes a busz, melynek sebessége normál üzemmódban 100 kbit/s, gyors üzemmódban 400 kbit/sec.
SPI busz (Serial Peripheral Interface): a National Semiconductor fejlesztette ki. Háromvezetékes, szinkronsoros rendszer, a három
jelcsatlakozás: DI (adatbemenet), DO (adatkimenet) és CLK (órajel). Opcionálisan egy negyedik, CS (kiválasztás vezérlő - engedélyező vagy
aktivizáló) jel is megengedett. A rendszerben a Master és a Slave szerep hardver módon rögzített, eleve beépített (pl.: sok memória IC készül
ezzel a megoldással, mind Slave jellegű).
UTP (Unshielded Twisted Pair): árnyékolatlan, csavart érpáras hálózati kábeltípus a számítástechnikában. Típusai:
Cat. 1
2 Mbit/s (telefonvonal)
Cat. 2
84-113 ohm
4 Mbit/s (Local Talk)
Cat. 3
100 ohm
10 Mbit/s 100 m (Ethernet)
Cat. 4
100 ohm 20 Mbit/s 100 m (16 Mbit/s Token Ring)
Cat. 5.
100 ohm 100 Mbit/s 100 m (Fast Ethernet)
Cat. 6.
100 ohm 1000 Mbit/s 100 m
Cat. 7.
100 ohm 1200 Mbit/s 100 m
A 10Base-T és 100Base-TX kábelek átvitelkor csak az 1, 2 (küldésre) és a 3, 6 (fogadásra) érpárokat alkalmazzák. 1000Base-TX szabványú
átvitel esetén mind a 4 érpár részt vesz az adatátvitelben. Egy vezetéken maximum 125 Mb/s átviteli sebesség érhető el. A nagy mennyiségű
adat átvitelét duplex módon valósítják meg.
A kábel árnyékolással készített változata az FTP.
MDB (Multi-Drop Bus): vevő vagy vendég vagy utas önkiszolgáló automaták vezérlője és a felügyelt egységek közötti egy vezetékes,
optikailag leválasztott, kétirányú adatforgalomra alkalmas, soros busz. Az MDB-interfészen keresztül történő kommunikáció alap leírása az
1996. 02. 05. keltezésű és az I.C.P.( Internal Communication Protocol) M.D.B. European Version 2.1 a European Vending Machine
Manufacturer Associations-től származik.
M-Bus (Meter-Bus): mérőbusz. Szabványos kétvezetékes busz, fogyasztás mérőkészülékek (víz, gáz) távleolvasásához. Az m-busz alkalmas
riasztó berendezésekhez, fűtésszabályozáshoz, világítás vezérléshez és hasonló célokra. A fizikai és kapcsolati réteg szabványa: EN 13757-2.
Az alkalmazási réteg szabványa: EN 13757-3. A vezeték nélküli (rádiós változat) szabványa: EN 13757-4
VMX (Vultron Message eXchange): a Vultron Kft saját protokollja. A hálózati szervezésű, VULTRON rendszerek esetén az egyes
készülékek vezérlését megvalósító hálózati kommunikáció protokollja. A VMX hálózaton történő tranzakciók kezdeményezője a kontroller.
PLC (Power Line Communication): általában villamos energia ellátó vezetékek használata adatátvitelre. Klasszikus eljárás a váltóáramú
távvezeték hálózatok vezetékeinek használata kommunikációra és/vagy vezérlő jelek átvitelére. Az 1990-es évek elején jelenik meg a jármű
egyenáramú vezeték hálózatának használata adatátvitelre. Pl.: az AS-Interface (Actuator Sensor Interface) technológia.
Adatátviteli sebesség és a távolság széles határok között változhat. Alacsony frekvenciájú (kb. 100-200 kHz) jeleket lehet a nagyfeszültségű
távvezetékeken átvinni. Lehet egy-két analóg hang áramkör, vagy telemetria egység vagy vezérlő áramkörök ki-bekapcsoló jeleit átvinni. Az
adatátviteli sebesség néhány száz bit per másodperc, de ezen áramkörök lehetnek sok mérföld hosszúak. Nagyobb adatátviteli sebesség
általában rövidebb távolságok esetében valósítható meg.
A PLC alkalmazás hazánkban az ’50-es években kezdődött az OVT-ben. A feladat az volt,
hogy az erőművekben, alállomásokon mért mennyiségeket továbbítható jelekké alakítsák, majd a Teherelosztóban megjelenítsék. Erre a
feladatra az időegység alatt továbbított impulzusok számát használták, a mit a vétel helyén analóg jellé alakítottak.
PDSL (Power line Digital Subscriber Line): szélessávú digitális előfizetői vonal kisfeszültségű hálózaton
PLT (Power Line Telecommunication): távközlés kisfeszültségű villamos hálózaton
PLN (Power Line Networking): távvezeték hálózatra épülő hírközlő rendszer
BPL (Broadband over Power Lines): nagyfeszültségű vezetékeken keresztüli szélessávú kapcsolat,
Homeplug Powerline: általában épületen belül meglévő 230V-os elektromos hálózatnak adatok átvitelére történő használata az IEEE 1901
szabvány szerint. A HomePlug technológia lehetővé teszi adatok átvitelét a szabványos 230V-os hálózaton keresztül minimális kábelezéssel.
Az otthoni hálózat - PAN (Personal Area Network), vagy kisebb méretű számítógépes hálózat - SOHO (Small Office and Home Office)
kialakítása dLAN® adapterek segítségével, melyek a szabványos 230V-os hálózati aljzatokba kell elhelyezni. Az átviteli sebesség három
kategória szerint kialakított (14Mbit/s - 85Mbit/s – 200Mbit/s). A technológiát megvalósító eszközt nevezik power-grid csatlakozónak is.
Ez a technológia más lehetőségeket is rejt magában. Rendelkezésre állnak adapterek stereo audio jel átvitelére, valamint szabadon fogható
(FTA) digitális műholdas HD (DVB-S HD) adások vételére alkalmas beltéri egység, melynek csatlakoztatása a PC-hez azonos technológián

alapszik.
A HomePlug Powerline 2000.-ben alapított szövetség. A szövetség 2001.-ben hagyta jóvá és tette közzé a HomePlug 1.0 leírás, majd 2005ben pedig a HomePlug AV specifikációt.
X-10 PLC (Powerline Carrier): Az X-10 technológia az épületekben meglévő 230V-os hálózatot használja kommunikációs médiumként,
így kiépítése utólagos kábelezést nem igényel. A jel átvitel a váltóáramú hálózat feszültségének a nulla átmeneténél történik 120kHzes frekvencián, 1ms hosszúságban.
AGP (Accelerated Graphics Port): grafikus illesztőkártya szabványa.
PCI (Peripheral Component Interconnector): az alaplapra helyezett PCI kártyához
ISA (Industry Standard Architecture): nevezik, még AT buszhoz csatolható eszközök. busznak is, az AT az IBM kompatibilis
számítógépek egy szabványos csatoló felülete.
SATA (Serial Advanced Technology Attachment): szintén egy adatátviteli csatlakozó
SCSI (Small Computer System Interface): szabvány, mely pont-pont kapcsolaton alapul.
IDE (Integrated Device Equipment): leggyakrabban a merevlemezek és a CD/DVD meghajtók interfésze, fejlettebb változata az EIDE.
PTTS (Postal, Telegraph, and Telephone Service): postai, távíró és telefon szolgáltatásokat felügyelő kormányzati hivatal.
PSTN (Public Switched Telephone Network): kapcsolt közcélú hálózat. Az ilyen hálózat csomópontjait átviteli utakkal (áramkörök
együttesei) összekötött kapcsolóközpontok alkotják, végpontjai pedig felhasználói, előfizetői berendezések (pl. modem, telefon, fax).
Modem: modulátor és demodulátor. A számítógép digitális jeleit telefonvonalon való átvitelhez analóg hangjelekké át- és visszaalakító
hardver eszköz.
DSL (Digital Subscriber Line): - digitális előfizetői vonal. Olyan digitális adatátviteli technika, amely a helyi telefonhálózatokat használja
ki. A DSL azokat a magas frekvenciatartományokat aknázza ki, amelyeket a telefonos kommunikáció nem használ (a beszélgetések alacsony
frekvenciatartományokban zajlanak). A két tartományt egy szűrő segítségével különítik el, így a telefonvonal zavartalanul továbbítja a
beszélgetést és a digitális adatokat is.
A DSL elterjedése:
meglévő hálózatokon használható (olcsó, nem kell kiépíteni)
kábeltévéhálózaton => kábelmodemes internet
telefonhálózaton => DSL internet
villamosenergia-hálózaton => PDSL
újonnan kialakított hálózatokon
optikai vezetőn (FTTx, PON)
vezeték nélkül (BWA, PAN, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX)
hibrid megoldások
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): aszimmetrikus digitális előfizetői vonal. Egy kommunikációs technológia, ami a
hagyományos modemeknél gyorsabb, digitális adatátvitelt tesz lehetővé a csavart rézérpárú telefonkábelen.
Az ADSL jellemzője a DSL megoldásokon belül, hogy a letöltési és a feltöltési sávszélesség aránya nem egyenlő (vagyis a vonal
aszimmetrikus), amely az otthoni felhasználóknak kedvezve a letöltés sebességét helyezi előnybe a feltöltéssel szemben, általában 8:1
arányban.
Az első generációs ADSL letöltési sebessége 256 kbit/s-tól indul és 8096 kbit/s-ig emelhető, a feltöltésé 64 kbit/s-től 832 kbit/s-ig állítható,
de ezek elméleti maximumok, melyek a csomagok méretétől, illetve a telefonközpontban elhelyezett DSLAM-től való távolságon múlik.
Az ADSL2 névre keresztelt továbbfejlesztés első verziója 12 Mbit/s, majd a néhány hónappal később érkezett ADSL2+ 24 Mbit/s elméleti
maximális letöltést tesz lehetővé.
WAV (Waveform Audio): pontos neve RIFF WAVE. A RIFF = Resource Interchange Format. A Microsoft definiálta a Windows operációs
rendszer számára. A Microsoft Windows szabványa 8/16 bit mélységű (44,1 kHz mintavételű) hang/zene kódolására.
TPEG (Transport Protocol Experts Group): Digitális rádióadáson keresztül kisugárzott forgalmi információk szabványa
RDS (Radio Data System): rádiós adatrendszer. Az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) által kiadott kommunikációs protokoll
szabványa, kis mennyiségű digitális információ elküldésére szolgál hagyományos FM-rádiós adások alatt. Az Amerikai Egyesült
Államokban RBDS néven használt a rádiós adatrendszer.
RDS-TMC Radio Data System - Traffic Message Channel): Analóg rádióadáson keresztül kisugárzott forgalmi információk szabványa.
DAB (Digital Audio Broadcasting): digitális rádiózás. Segítségével álló és mozgóképek egyaránt továbbíthatók. Az ilyen módon továbbított
információk a közlekedés biztonsága érdekében csak korlátozott mértékben használhatóak fel.
TMC (Traffic Message Channel): forgalmi információs csatorna. Forgalmi információkat küld. Nem minden RDS-es rádió támogatja,

viszont gyakran elérhető autós navigációs rendszereknél. (GPS) Sok országban csak kódolt adatokat sugároznak, tehát egy előfizetés
és megfelelő dekódoló szükséges a használatához. Egyelőre kevés adón sugározzák. Magyarországon az MR2 – Petőfi Rádió országos
hálózatán érhető el.
DATEX2: Közúti diszpécser központok közötti adatcserét biztosító adatszabvány (lezárások, balesetek, terelések, stb)
TA (Traffic Announcement), TP (Traffic Program): a közlekedők számára fontos közlemény, fontos program az RDS adatrendszerben.
Arra használják TP-t, hogy megengedje a hallgatónak, hogy csak azokat az adókat keresse, amik rendszeresen adnak le
közleményeket, míg a TA-t az adás leállítására vagy egy fontos közlemény alatt a hangerő felemelésére.

PTY (Program Type): programtípus meghatározása, az RDS adatféleségének jelölése:
PTY-kód

RDS-programtípusok

RBDS-programtípusok

0

Meghatározatlan

Meghatározatlan

1

Hírek

Hírek

2

Pénzügyek

Információ

3

Információ

Sport

Sport

beszélgető műsor

5

Oktatás

rock

6

Dráma

klasszikus rock

7

Kultúra

Változatosság

8

Tudomány

könnyű rock

9

Változó

top 40

Popzene

country

Rock

régi zenék

12

szórakoztató zene

könnyűzene

13

könnyű klasszikus zene

Nosztalgia

klasszikus sorozat

jazz

15

egyéb zene

klasszikus zene

16

Időjárás

rhythm & blues

17

Pénzügy

könnyű rhythm & blues

gyermekprogramok

idegen nyelvű zene

19

szociális ügyek

vallási zene

20

Vallás

vallási beszélgetés

4

10
11

14

18

21

telefonos műsor

Személyes

22

Utazás

Nyilvános

23

Szabadidő

Főiskola

jazz

Meghatározatlan

Country

Meghatározatlan

nemzeti zene

Meghatározatlan

régi zene

Meghatározatlan

folk

Meghatározatlan

29

dokumentumműsor

Időjárás

30

riadó próbája

szükségállapot próbája

31

Riadó

Szükségállapot

24
25
26
27
28

ONVIF (Open Network Video Interface Forum): Nyílt Hálózati Videó Interfész. 2008-ban az Axis, a Bosch és a Sony alapította, azzal a
céllal, hogy az IP-alapú videotechnikai eszközök egységes, globális szabvány szerint működjenek.
ICT (Information Communikation Technology): magyar megfelelője az információs és kommunikációs technológia (IKT), röviden:
infokommunikációs technológia. Az informatika, a telekommunikáció, az adatbázisok és a hálózatok technológiájának egyesítése.

Észrevétel a fejlődésről
Valaha az értelmiség a felfogásra, a megértésre törekvése és a szerzett ismeretei, tudása alapján kapta az elnevezését. Jellemzője a
megismerés vágy, a tudni akarás („Jó pap holtig tanul‖) és tudásának hasznosítása (innováció, tudásmegosztás az aziránt érdeklődőkkel).
Mára az értelmiség szegmentálódott vannak művészek, vannak tudósok, vannak műszakiak és így tovább. Korábban minden érdeklődő
értelmiségi igyekezett megérteni a tudomány és a műszaki-technikai haladás eredményeit, aki ismeret birtokában került igyekezett
közérthetően átadni azt. Máig szemléletes a Bohr féle atommodell (még akkor is, ha ma már több az ismeret az anyagról). Régebben a
villamosság, a televízió, a belsőégésű motor működésének megismerése, megértése magától értetődő igény volt.
A számítástechnika múltszázadbeli rohamléptű fejlődését úgy tűnik a felhasználó (benne az értelmiség) nem tudja (vagy nem is kívánja)
követni, a dolgok mibenlétét nem törekszik megérteni. Megadóan elfogadja, és mint számára előnyöset használja az újonnan előállított
eszközöket, eljárásokat, de azok felépítését, a működésüknek lényegét nem ismeri, csak a használatát. Az újdonságok hasznosságáról
(szolgáltatások, környezetvédelem, stb), céljáról, értelméről szakértőnek kikiáltott véleményformálók és szak orgánumok kinyilatkoztatásait
ismeri és abban való hite alapján viszonyul hozzájuk. Ezzel viszont kikerülve az értelmiség köréből betagozódva a hívők táborába. Ezen
típusú hívők tábora egyáltalán nem a tudás, a valóság ismerete, hanem üzleti érdekek alapján manipulált kommunikáció „hit tételeit‖
elfogadva állnak össze.
Hit alapján elfogadva a szlogent: minden a köz, minden a mi érdekünkben van. A génmódosított élelmiszertől a telefonos ügyfélszolgálattal
folytatott beszélgetés rögzítésén át a munkabér kifizetés helyetti munkabér átutalás mind, mind engem szolgál. Azután egyszer csak
fordulnak a tudományos tételek, például régen a növényi zsírok voltak az egészségesek az állati eredetűekkel szemben (vaj kontra margarin),
ma újra az állati eredetű az egészséges (vaj, mangalica zsír).
A tudósok „kasztja‖ elvont kérdésekre elvont válaszokat ad. Teóriáik „halandók‖ számára követhetetlenek, konferenciáikról az arra
hivatottak (média munkások) sem tudnak áttekintést adni. A megérthető, felfogható eredményekről egyre gyakrabban hull le a lepel: hamis
állítások. Lehet gondolni a számtalan szakértő, elismert közgazdára és a világ gazdasági állapotára, a fénynél gyorsabb mozgást mérő
fizikusokra és a valóságban egy fényvezető kábel hibás (időkésést okozó) csatlakozására, a mérhetetlen mennyiségű költséggel,
munkaráfordítással fejlesztett Windows mellett a nagyságrendekkel kisebb forrásokból fejlesztett, szabadforgalmazású LINUX előretörésére,
az Android karrierjére.

Mobil, GPS és más elektromágneses hullámokat használó eszközök
Mobiltelefon: mobiltelefon működéséhez szükséges egy mikrohullámú kommunikációs hálózat, és maga a „mobil‖-nak mondott, hordozható
készülék, ami lehetővé teszi a hozzáférést a hálózathoz. A kommunikációs hálózaton szöveges-, beszéd- és adatátvitel is lehetséges. A mobiltelefon
részei:
klasszikus telefon elem: a mikrofon, a hallgató, a csengő, a villazár
automata telefonközpont kapcsolás vezérlő elem: a kapcsolási szám beviteli mű (számtárcsa)
mobiltelefon elem: a mikrohullámú adóvevő, az akkumulátor és a beépített intelligencia (számítógép) a kijelzővel
Amit ma mobilnak nevez a köznyelv, az a mobiltelefon alapvető funkcióit megvalósító elemeknél jóval több szerkezeti elemből épül fel. A mobil
rendelkezhet fotó és videó kamerával, kihangosítóval, Wi-Fi-vel, Bluetooth-al, NFC chippel, nagyméretű adattárolóval, rádióvevővel, média
lejátszóval, amelyek a telefontól eltérő funkciók ellátását biztosítják.
Az első mobiltelefonnal (vagy korábbi nevén rádiótelefonnal) kapcsolatos kísérleteket már az 1920-as években végezték. 1946-ben az Egyesült
Államokban a Bell Labs St. Louisban a világon elsőként elindította nyilvános célú mobiltelefon szolgáltatását. A 35 kg tömegű telefonkészüléket az
autó csomagtartójába építették, a kagylót a műszerfalon helyezték el. A hívás elején kezelő segítségével kellett a kívánt vezetékes telefonszámot
kérni, egy városban (egy bázis állomás) egy időben 3 telefonbeszélgetést lehetett mindössze bonyolítani. 1956-ban az Ericsson vezette be a világ
első automata mobiltelefon-rendszerét, ez 160MHz-n működött. Szintén az Ericsson szolgáltatta 1981-ben az első modern mobiltelefon-rendszert
(450MHz analóg rádiótelefon) NMT néven.
Mobillal kapcsolatos egyes rövidítések:
MSISDN (Mobile Station ISDN Number): mobil állomás ISDN szám
IMSI (International Mobile Subscriber Identity): előfizetői azonosító
MSC (Mobile Switching Centre): mobil kapcsolóközpont
VLR (Visitor Location Register): látogató előfizetői jegyzék
HLR (Home Location Register): honos előfizetői jegyzék
SMS (Short Message Service): rövid szöveges üzenet
SMSC (Short Message Service Center): SMS központ
MMS (Multimedia Messaging Service): multimédiás üzenetküldési szolgáltatás
MIM (Mobile Instant Messaging): interaktív és offline beszélgetésekhez
IMS (IP Multimedia Subsystem): IP alapú multimédia szolgáltatások alrendszere3GPP (3rd Generation Partnership Project):
multimédia és hang alkalmazások segítése
CDMA (Code Division Multiple Access): kódosztásos többszörös hozzáférés
CDMA2000 (Code Division Multiple Access-2000): 3G kódosztásos többszörös hozzáférés távközlési szabvány
IMT-MC (International Mobile Telecommunications - Multi-Carrier): 12db keskenysávú vivőt alkalmaz a bázisállomáson
MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services): Műsorszórás 3G evolúciós környezetben
Walkie-Talkie: sétálva beszélő készülék, magyarán mondva: hordozható adóvevő. Bázis állomás nélkül az adott frekvenciasávra állított bármely
készülék veszi az adást, ha az adó hatósugarában van. Természetes konferenciabeszélgetés, a beszélő fél (az adást végző) nem kívánt vevőket
kizárni a vételből nem tud.
Hordozható adóvevő készülék jelleggel működik még az URH adóvevő készülék nevű (a közlekedési szolgáltatók elterjedt eszköze volt) és a
CB rádió nevű.
Egyes mobil telefonok és mobil szolgáltatók szolgáltatásai között a walkie-talkie jellegű telefonálás kialakítható. A CeBIT 2005 látogatói
kipróbálhatták a Push to Talk nevű szolgáltatást a T-Mobile standjánál. A Push to Talk szolgáltatás GPRS kommunikációval havi átalánydíj
fejében vehető igénybe. A Push to Talk két vagy több tetszőleges vagy egy flottába tartozó mobil között alakítható ki.
NMT (Nordic Mobile Telephone): Az első, teljesen automatikus celluláris hálózat az 1981-ben üzembe helyezett (NMT) rendszer volt. Az
1980-as évek végéig a legtöbb mobiltelefon túlságosan nagyméretű volt ahhoz, hogy valaki a zsebében hordja, ezért ezeket általában
gépjárművekbe építették be, kocsi telefonként. A miniatürizálás fejlődésével, kisebb digitális elemekkel és nagyobb hatásfokú
akkumulátorokkal a telefonok kisebbekké és könnyebbekké (aktatáska méret) váltak.
GSM (Global System for Mobile Communications): 1982-ben a francia székhelyű European Conference of Postal and
Telecommunications Administrations (röviden CEPT, magyarul Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) létrehozott egy
szabványt, amely az európai telekommunikációs hálózat alapjává vált. A szabvány a GSM (Global System for Mobile communications,
franciául Groupe Spécial Mobile) nevet kapta, és a megalkotása óta folyamatosan frissítik. Jelenleg a ―Release 8″ verziónál tartanak, de már
folyamatban van a ―Release 9″ fejlesztése is.
GSM-R (Global System for Mobile Communications – Rail(way)): ezen technológiát az Európai Unió által koordinált MORANE projekt
keretein belül dolgozták ki. A fejlesztés során kialakított rendszer egyszerre alkalmas hang- és adatátvitelre. Megfelel a vasút üzemeltetés
során felmerülő összes vezeték nélküli kommunikációs igénynek. 32 európai vasúttársaság egy szándéknyilatkozatban (MoU –
Memorandum of Understanding) rögzítette, hogy elkötelezett a GSM-R rendszer bevezetése mellett.
A rendszer GSM 900 technológián alapuló, kifejezetten vasúti felhasználásra szánt fejlesztés. A Siemens és a Nortel cég a két legfőbb

támogatója és fejlesztője.
A GSM-R forgalomirányító rendszere kapcsolatot teremt a mozdonyvezetők, a pályán dolgozók és az állomások között. Biztonságosabbá és
gördülékenyebbé teszi a vasúti forgalmat.
A GSM-R megjelenik a következő rendszerekben:
ETML (European Traffic Management Layer): az Európai Közlekedésirányítási Szint, a forgalommenedzselési, forgalomirányítási
feladatokra összpontosít.
ETCS (European Train Control System): Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer elsődleges feladata a vonatok közlekedésének
felügyelete, a vasúti forgalom biztonságának a legkülönbözőbb üzemi helyzetekben történő garantálása.
EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network): Egységes Európai Vasúti Integrált Rádióhálózat GSM-R hálózatok a
vasutak igényeire szabott speciális többletszolgáltatásokat nyújtanak, garantálva a nagysebességű vasútvonalak számára is a
megszakadás nélküli kapcsolatokat.
ERTMS (European Rail Traffic Management System): Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer. Az egységes európai
vasúti közlekedésirányítási rendszer bevezetése hosszú folyamat lesz, a fejlettebb tagországok is várhatóan 2015-re fedik le
vasúthálózataikat az ERTMS rendszerrel
PIN code (Personal Identification Number): személyazonosító számkód. Egy (általában) 4 számjegyből álló titkos kód, amellyel különféle
személyes jellegű szolgáltatásokat védenek. Legközismertebb alkalmazásai a bankszámla-hozzáférés (bankkártyák) és mobiltelefon-használat
korlátozása.
Mobiltelefonoknál a PIN-kód megadására rendszerint három lehetőség van, ha mindhárom eredménytelen volt, akkor a mobil használata
segélyhívásra korlátozódik. Ezután csak a PUK-kóddal (Personal Unblocking Key) lehet feloldani a zárolást.( Bankkártya esetén nincs lehetőség
a blokkolás feloldására. ATM 3 eredménytelen PIN kód megadása után a kártyát nem adja ki.)
SIM (Subscriber Identity Module): előfizető azonosító modul, egyféle smart card. A GSM-szabvány része a SIM kártya, szerepét az RCR
(Research and Development Center for Radio Systems) STD-27 szabvány négyes számú melléklete tartalmazza, mely 1994-ben lett lefektetve és
szabványosítva a The Subscriber Identity Module Expert Group megnevezésű, szakértőkből álló bizottság által — a szabvány a mobilkészülékek
és a smart card-ok közötti interfészt specifikálja.
Az UMTS-hálózatokon működő kártyák neve épp ezért nem is SIM-kártya, hanem UICC (Universal Integrated Circuit Card).
GPRS (General Packet Radio Service): egy csomagkapcsolt, IP-alapú mobil adatátviteli technológia, amelyet GSM és IS-136 mobiltelefonok
használnak. A GPRS adatátvitelt a szolgáltatók a hagyományos technológiák percalapú számlázása (amely nem veszi figyelembe, hogy
adatforgalom is történt-e vagy csak készenléti állapotban volt a felhasználó) helyett adatmennyiség (kilobájt) alapján számlázzák ki.WAP
(Wireless Application Protocol): a vezeték nélküli adatátvitel egy nyílt nemzetközi szabványa. Hordozható eszközökhöz (mobiltelefonok, PDAk) fejlesztették ki. A protokollcsalád célja a web böngészés lehetővé tétele csökkentett funkciókkal és néhány mobil specifikus kiegészítéssel. Ezt
a protokollt használja a legtöbb mobiltelefonra írt internetes oldal (wap site). Japánban a konkurens i-mode terjedt el, csak szövegszerű adatok
(speciális Web-oldalak és e-posta) kezelésére képes.
Kilencszer nagyobb szövegállományokat tud kezelni, mint az SMS, köztük URL címláncokat is, de képeket és más nem-szövegszerű
állományokat nem.3G: harmadik generációs vezeték nélküli mobiltelefon szolgáltatás. A 3G-s rendszerek 400 Kbps és 1,5 Mbps közötti
adatátviteli sebességre képesek.
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution): a GPRS technológiát kiegészítő, annak átviteli képességeinél gyakorlatban akár 3-szor
gyorsabb letöltési sebességet kínáló megoldás. Sebessége alapállapotban 112 kbit/s, ám a beszédcsatornák összekapcsolásával ez 400 kbit/s is
felemelhető, így a hálózat alkalmassá válik zenék, fényképek, mozgóképek továbbítására.
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access): nagysebességű csomagletöltési hozzáférés harmadik generációs (de mivel a 3G-n alapul, ezért
három és feledik vagy 3.5G-nek is nevezett) mobilkommunikációs protokoll, amelyet világszerte használnak mobil internet illetve egyéb nagy
sávszélességet igénylő szolgáltatások kiszolgálására. Feltöltésbeli megfelelője a HSUPA.
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): egyike a harmadik generációs 3G mobiltávközlő technológiáknak, mely az európai
válasz volt az ITU (International Telecomunications Union) harmadik generációs távközlő rendszerekkel szemben támasztott IMT-2000
követelményeire. Az UMTS egy szabvány, melyet a 3GPP standardizált. Közeghozzáférése frekvencia-, idő- és kódosztásos.
Az UMTS megjelölésére gyakran használják a 3GSM kifejezést is, kihangsúlyozva a technológia 3G-s természetét, valamint a GSM-et,
melynek felváltására tervezve lett.
PCM (Personal Communication Networks): személyi kommunikációs hálózatok.
MDTRS (Mobile Digital Trunked Radio Systems): mobil, digitális kötegelt rádiós rendszerek.
Viber: egy szoftver a WiFi-vel rendelkező mobiltelefonok részére a VoIP kapcsolaton keresztüli telefonálásra és üzenetküldésre. A
mobiltelefon szolgáltatótól függetlenül interneten történik a kommunikáció. Az iPhone iOS operációs rendszere és az Androidos szoftverek is
képesek a Viber szoftver használatára.
W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access): szélessávú adatkapcsolatot biztosító mobilkommunikációs kódmegosztásos
többszörös hozzáférést biztosító protokoll, mely jelenleg. 384 kbit/s és 2 Mbit/s közötti sebességeket támogat. 2.1GHz frekvencián működik.
WWAN (Wireless Wide Area Networks): Internet elérést biztosít egy adótorony és cellahálózaton keresztül. Tulajdonképpen a

mobilszolgáltatók adatkommunikációs szolgáltatása, mely lehet GPRS alapú, vagy valamilyen harmadig generációs hálózaton üzemelő
csomagkapcsolt adatszolgáltatás. Rendszerint okos telefonok és PDA-k használják, de napjainkban egyre több laptopban is előfordul WWAN
egység. Nagy előnye, hogy szinte mindenhol biztosítja az Internet elérést. A helyhez kötött és a 802.11 jelű Wi-Fi szabványokra épülő
WLAN technológiával ellentétben a WWAN technológia nagyobb lefedettséget nyújt.
A WWAN megjelenése előtti mobil adatátviteli „generációk‖:
2.0G –
GSM (Global System for Mobile Communications) és
CDPD (Cellular Digital Packet Data) és
CDMA (Code Division Multiple Access)
2.5G –
GPRS (General Packet Radio Services)
2.75G –
EDGE (Enhanced Data GSM Environment)
3G –
UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service)
3.5G –
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
A WWAN típusú adatátvitelt a 3.75G HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) és a 4G technológiára épülő megoldás a jövőben felváltja.
Napjainkban a 3G és az elterjedőben lévő 3.5G típus a legjelentősebb fejlődési irány a mobil adatátvitel terén.4G: negyedik generációs
vezeték nélküli szolgáltatások, melyek mögött több technológia is dolgozik. A legfontosabb előrelépés a vezetékes sávszélességekét is
meghaladó elméleti maximum, és a jelenleginél jócskán megnövelhető hatókör, amelynek segítségével nagyobb lehet egy mobil-cella sugara.
A 4G adatátviteli sebessége a tervek szerint kezdetben, a WiMax szabvány mellett 2 és 6 Mbps, az LTE technológiát használva 5 és 10 Mbps
között várható. Az új generációban azonban jóval több potenciál van, így jóval 15 Mbps fölötti sebesség is elérhető lehet a későbbiekben.
Marketing szempontból jól kommunikálható a rövid elnevezés, ennek eredményeként alakult ki a „G‖ besorolás:
0G: a kezdeti rádiótelefon kísérletek
1G: az analóg NMT rendszer
2G: a GSM és társai
3G: az UMTS, a szórt spektrumú hálózat
4G: az új technológia
LTE (Long Term Evolution): tükörfordításban „hosszútávú fejlődés‖. 4G-s mobil adatátviteli előírás, melyet a 3GPP Release 8 szabvány ír
le. Teljesen IP-alapú, kis késleltetésű, nagyon gyors adatátvitelt biztosít különböző nagy sávszélesség-igényű szolgáltatások számára. A
technológia kereskedelmi szolgáltatása Magyarországon 2012. január 1-jén indult. Célja a Magyarországon is elterjedt harmadik generációs
HSDPA hálózat továbbfejlesztése a nagyfelbontású videó tartalmak és egyéb, nagy sávszélességet igénylő szolgáltatások számára.
WiBro (Wireless Broadband): vezeték nélküli széles sáv. A Samsung Electronics és az ETRI saját szabványt alakítottak ki a WiMAX
technológiára, amit WiBro elnevezéssel láttak el. 2004 végére, az Intel és az LG Electronics is megegyezett a WiBro és a WiMAX
átjárhatóságának fejlesztéséről. A WiBro fejlesztésére a dél-koreai állam több mint 1 milliárd dollárt fektetett be. A koreaiak a WiBro
technológiában potenciális alternatívát kerestek a helyi és nemzetközi 3,5G vagy 4G mobil rendszerekhez. A jelenlegi szabványosítási
folyamatok hiánya miatt viszont a WiBro csatlakozott a WiMAX-hoz és megegyeztek az OFDMA 802.16e szabvány harmonizációjáról.
eCall: autóba épített önműködő segélykérő. Lényegében egy automatahívásra képes GSM modul, saját SIM-el, amely balesetnél
automatikusan hívja a 112-őt és önállóan információkat küld. A sürgősségi központnak a működésbe lépett légzsákok alapján jelzi, milyen
súlyos a baleset, a bekapcsolt biztonsági övek alapján pedig azt hány ember van a járműben. Az eCall egység a járműbe beépített kihangosító
egysége segítségével pedig a diszpécser megpróbálja felvenni a kapcsolatot az utasokkal.
A rendszer másik előnye, hogy önműködően pontosan meghatározza a baleset helyszínét, ami főként akkor segíthet, ha helyismerettel nem
rendelkezők vagy külföldiek karamboloznak, és nem tudják elmagyarázni, pontosan hol vannak.
Az EU 2015-től kötelezővé teszi az eCall minden új személyautóba történő beépítését és szorgalmazza a korábbi gyártásúak valamint a
haszongépjárművek utólagos felszerelését is.
Bluetooth: „kékfog‖ rövid hatótávolságú, adatcseréhez használható, nyílt, vezeték nélküli szabvány. A számítógépek, mobiltelefonok
(telefonkihangosítók) és egyéb készülékek közötti automatikus, kis hatótávolságú rádiós kapcsolat létesítéséhez.
Az 1.2-es verzió 1Mbps-os, a 2.0-s Bluetooth pedig 3Mbps-os adatátviteli sebességet tesz lehetővé a világszerte szabadon elérhető 2,4
gigahertzes frekvenciasávban. Európában és az Egyesült Államokban a 2,402GHz és 2,480GHz közötti 79 db 1MHz-es sávban. Az
adatcsatorna ebben a sávban másodpercenként 1600-szor változik véletlenszerűen („szórt spektrumú frekvenciaugrás‖). Egy hálózatban, egy
időben 1 „mester‖ eszközhöz legfeljebb 7 másik eszköz csatlakozhat.
A kékfog Harald Blåtand (I. Harald) dán király nevének angol változata, aki 958-tól, illetve 976-tól 986-ig volt Dánia és Norvégia
uralkodója, nagyon szerette az áfonyát, ezért kék lett a foga. Harald arról volt nevezetes, hogy egyesítette a lázongó dán, norvég és svéd
törzseket. Ehhez hasonlóan a Bluetooth-ot is arra szánták, hogy egyesítsen és összekössön olyan különböző eszközöket, mint a számítógép
vagy a mobiltelefon. A Bluetooth logója a H és B betűknek megfelelő skandináv rúnákat, a Haglazt és a Berkanant idézi.
A Bluetooth jele áthatol hagyományos falakon. A hatótávolság (és a fogyasztás) az osztály jellemzője.
Osztály

Teljesítmény

Hatótáv

1
2
3

100 mW (20 dBm)

100 méter

2,5 mW (4 dBm)

10 méter

1 mW (0 dBm)

1 méter

Acura TL HandsFreeLink: Bluetooth-kapcsolatra képes, kézi beavatkozást nem igénylő telefonalkalmazás, amely szabványossá vált az
Acura TL-nél. A rendszer vezeték nélküli csatlakozást valósít meg a mobiltelefonokkal. A jármű vezetője számára lehetőséget biztosít, hogy
hívásokat kezdeményezzen, illetve fogadjon a TL hangfelismerő és hangrendszere segítségével.
PDA (Personal Digital Assistant): digitális személyi asszisztens. PDA képesek csatlakozni az internethez. A PDA egy elektronikus vizuális
kijelző. Legtöbbjük használható, mint mobiltelefon. Általában van beépített Wi-Fi-je.
Okostelefon: angolul smartphone. Fejlett, gyakran PC-szerű funkcionalitást nyújtó mobiltelefon. Egyesek szerint okostelefon az a mobil,
aminek teljes értékű operációs rendszere szabványosított interface-eket és platformot nyújt az alkalmazásfejlesztők számára. Mások
meghatározásában a smartphone egyszerűen egy olyan készülék, ami olyan fejlett funkciókat tartalmaz, mint e-mail, Internet és e-bookolvasó, és/vagy teljes értékű billentyűzet, vagy külső USB-s billentyűzet és VGA csatlakozó. Más szavakkal, egy olyan miniatűr számítógép,
ami telefonként is képes működni. Az egyéb képességek közé tartozhat valamilyen plusz beviteli felület, mint egy miniatűr QWERTY
billentyűzet, érintőképernyő vagy D-pad, beépített fényképezőgép, névjegyzék, gyorsulásmérő, beépített navigációs hardver és szoftver,
üzleti dokumentumok olvasásának képessége, médialejátszó zene lejátszásához, fényképek és videoklipek nézegetéséhez, internetböngésző,
vagy valamilyen biztonságos módszer az üzleti levelezés kezelésére.
iPad (Internet Personal Access Device): Internetes személyi hozzáférési eszköz. A márkanevet 2001-ben, Kínában a Proview jegyeztette
be. Az iPad az Apple termékeként vált ismertté. Az iPad a mobiltelefonból a PC felé fejlesztés eredményként alakult ki.
iPhone: egy, az Apple által tervezett, és gyártott okostelefon. Első változatát Steve Jobs, az Apple Inc. hajdani vezetője mutatta be, 2007.
január 9-én és azon év július 29-én került kereskedelmi forgalomba. Az iPhone 4S (2011. októberében került piacra) kijelzője (Retina
display) 960 × 640 pixeles felbontásra képes, ami több pixelt jelent, mint amennyit az emberi szem érzékelni képes. Az iPhone operációs
rendszere az iOS. A felhasználói szoftverfejlesztést (pl.: egyedi játék program létrehozását) az iPhone SDK (Software Development Kit)
támogatja.
D-pad (Directional Pad, más néven joypad): irány párna. A joystick funkcióját ellátó általában sík, enyhén billenthető felület. A D-pad a
távirányítók kezelő eleme (különösen a DVD-lejátszóké), de használt számológépek, PDA-k, okostelefonok, az autó sztereók, és az AutoPCk esetében is.
MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems): mikro elektromechanikus rendszerek. A MEMS technológiával készülő gyorsulásmérő és
giroszkóp együttesek a közel jövőben olcsó és megbízható eszközöknek ígérkeznek.
GDF (Geographic Data File): digitális úttérkép szabvány. 1986 és 1989 között a Közös Piac EUREKA programjának DEMETER nevű
projektjében a BOSH és a PHILIPS részvételével dolgozták ki az első verzióját. A GDF szabvány tervezet 3.0 verziója 1995 októberében
készült el. A szabvány 12 fejezetből és két mellékletből áll:
1. fejezet: hatókör
2. fejezet: normatív hivatkozások
3. fejezet: definíciók
4. fejezet: koncepcionális adatmodell
5. fejezet: objektum osztályok katalógusát
6. fejezet: attribútum osztály katalógus részletesen meghatározza az objektum osztályok tulajdonság jellemzőit, egyes attribútumokat
konkrét objektum osztályokhoz kapcsol, más attribútumokat ennél általánosabban, több osztályhoz rendelhetően határoz meg.
Megkülönböztet - ezen túl - egyszerű és összetett attribútumokat is
7. fejezet: szemantikus kapcsolatokat definiál, melyek lehetővé teszik az információ valószerűbb közvetítését. Ilyen kapcsolat lehet
például az Út Elemek és az Épületek objektum osztályok között, mely kifejezi, hogy az épület valamely út elem „mentén”
helyezkedik el.
8. fejezet: háromszintű reprezentálását határozza meg
9. fejezet: GDF adatok minőségi vizsgálatára és hitelesítésére
10. fejezet: globális adat katalógus instrukciókat ad a meta adatok köztük a referencia rendszer, forrásanyagok modellezésére ez a
fejezet tartalmazza az adatszótár specifikációkat is, melyek felhasználásával a GDF szükség szerint bővíthető.
11. fejezet: modell logikai leírását tartalmazza, hasonlóan ahhoz, ahogy az EXPRESS nyelv segítségével meghatároztuk a Magyar
Térbeli Adatátviteli Szabványt. A különbség elsősorban abban áll, hogy a szabvány elemeire vonatkozó típus deklarációkra az ESN
(Extended Style Notation) nevű adatleíró nyelvet alkalmazták, mely a gráfelmélet eszközeivel egyszerűen modellezi a bonyolult
hierarchikus típusokat.
12. fejezet: a rekord struktúrát írja le, melyet az adathordozón történő átvitelnél alkalmazni kell.
A mellékletben megadottak az alkalmazandó kódok

B melléklet példákat mutat be a térképek tartalmára és minőségi ellenőrzésére
A GDF főként autós navigációs rendszereknél használt, de elterjedt az egyéb szállítási és forgalmi eszközöknél is, mint például a flotta
menedzsmentben, a diszpécseri szolgálatoknál, és a forgalomirányításnál is.
GEO (Geostacionary Earth Orbit): műholdpálya 35.786 km magasságban, a keringési idő 23,934 óra, megegyezik a Föld forgásidejével.
GPS (Global Positioning System): globális helymeghatározó rendszer. A GPS egy fejlett helymeghatározó rendszer, amellyel 3 dimenziós
helyzet meghatározás végezhető földön, vízen vagy levegőben. A GPS rendszer a földről, mint forgástestről a WGS84 szerinti ellipsziod
meghatározást veszi alapul. Pontossága jellemzően méteres nagyságrendű, de differenciális mérési módszerekkel akár milliméteres
pontosságot is el lehet érni, akár valós időben is. A GPS, számos más technológiához hasonlóan először katonai célokra lett kifejlesztve, de
ma már széles körű a felhasználása a civil élet szinte minden területén is. Nagy előnye, hogy adatait felhasználva szolgáltatások sora
élvezhető a kisméretű eszköz által és növelhető a kényelem, a biztonság.
A rendszerhez folyamatosan zárkózik fel az Orosz-Indiai GLONASSZ, az Európai Unió által fejlesztett Galileo és a Kínai Beidou-2
műholdas rendszer kiegészítve, pontosítva azt.
Az amerikai haditengerészet 1958-ban kezdte navigációs rendszerét fejleszteni. A mai GPS rendszer alapjait 1973-ban fektették le, 24
Navstar műhold segítségével, amelyek mindegyike naponta kétszer kerüli meg a Földet, a Föld felszíne fölött 20 200 km-es magasságban. A
polgári GPS vevők kialakulásával a Navstar holdak zavarójeleket is sugároztak, a helymeghatározás pontatlanságát előidézendő céllal. A
zavarójel sugárzást nemzetközi nyomásra 2000. évben kapcsolták ki.
A GPS az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma (Department of Defense) által (elsődlegesen katonai célokra) kifejlesztett és
üzemeltetett – a Föld bármely pontján, a nap 24 órájában működő – műholdas helymeghatározó rendszer. A Navstar rendszerhez
folyamatosan zárkózik fel az Orosz-Indiai GLONASSZ, az Európai Unió által fejlesztett Galileo és a Kínai Beidou-2 műholdas rendszer
kiegészítve, pontosítva azt.
GPS vevőkészülék: feladata a műholdakról érkező jelek begyűjtése és kiértékelése. A GPS-vevő egyszerre több műhold jelét is képes venni.
A rendszer működése azon alapszik, hogy a műholdak egyszerre, azonos időben sugározzák a pontos idő, és saját pozíció-adataikat. A
pozíció meghatározásához minimálisan három műhold adatainak vétele szükséges, miután a GPS-vevő meghatározta a műholdak pozícióit,
képzeletbeli gömbfelszínek metszeteként határozza meg a Földi pozíciót. Amennyiben a GPS-vevő legalább négy műhold pontos adataiból
tud dolgozni, akkor a szélességi és hosszúsági fokok (2D) adatain kívül magassági adatokat is képes szolgáltatni (3D).
Az elméletben meghatározott pozíciót sok tényező zavarja, pl.: a nagyvárosi környezetben számtalan zajforrás létezik, melyek „zavarják‖ a
vevőt. Szintén szabályos hibákat generál a légkör, a pályaadatok eltérései, a hőmérséklet, a páratartalom ingadozásai.
AGPS (Assisted GPS): olyan GPS vételi módszer, mely földrajzi helymeghatározásra képes, de a műholdak helyzetének pontos
számításához segédprogramra és adatokra van szüksége, melyet egy mobilszolgáltatón vagy WiFi hálózaton keresztül kap meg (megkapva a
következő 7 napra a műholdak pontos helyzetét). Az eljárás előnye, hogy a készülékbe elegendő egy egyszerűbb GPS-vevőt és kisebb
kapacitású processzort beépíteni, ugyanakkor a szolgáltató biztosítja a telefon pozíciójának számításához szükséges számítási kapacitást és a
pontos adatokat.
DGPS: differenciális GPS. A DGPS elve kihasználja azt a tényt, hogy a földfelszín egy adott, ismert pontján lévő, rögzített vevőkészülék
milyen eltéréseket tapasztal a műholdakról sugárzott jelekkel meghatározott és az általa más forrásból meghatározott földrajzi pozíció között.
Az eltérés a többi hibaforrás számításba vétele után a légkör torzító hatásának tudható be. Ezt a korrekciós adatot a földi rögzített állomás
kisugározza a mozgó GPS-vevők felé, amiknek rendelkezniük kell ennek a jelnek a vételi lehetőségével („dual frequency‖). Az így
megnövelt pontosság csak a rögzített földi állomás környezetében használható ki (ez legfeljebb néhány száz km), ahol a légkör állapota még
azonosnak vehető a rögzített földi állomás fölötti légkör állapotával.
GPS-DR (GPS Dead Reckoning): GPS kikövetkeztetés. A GPS vevő által nem értékelhető adatszolgáltatáskor (pl.: alagútban,
nagyvárosban) a navigációs rendszer beépített szenzorai (pl.: gyorsulás érzékelő, giroszkóp) és a korábbi jellemzők (pl.: jármű sebessége)
alapján becsléssel állapítja meg a további előrehaladást. A módszer pontossága rövid (néhány másodperces) időtartamban elfogadható
pontosságú. Hosszú (több km-es) alagútban az odométer jelének felhasználásával és digitális térkép segítségével a navigáció kellő
pontosságú marad.
NMEA-0183 (National Marine Electronics Association) szabvány: minden GPS vevő működése megfelel az NMEA-0183 szabványnak.
Ez a szabvány nem csak az adatprotokollt írja le, de rendelkezik az elektronikai jelek leírásáról, az adatátvitel időzítéséről.
Az NMEA-0183 áramkör egy aszinkron soros illesztő felület a következő paraméterekkel:
Baud Rate
4800
Data Bits
8 (d7=0)
Parity
None
Stop Bits
One (or more)
Az általános adatformátum a következő:
$aaaaa,df1,df2,.[CR][LF]
Minden NMEA-0183 távirat a $ jellel kezdődik, és a Return és Soremelés paranccsal zárul, a táviratok ASCII kódúak. A $ -jel után két betű
„GP” következik állandóan, majd a következő három betű adja meg a távirat típusát. Az NMEA-0183 protokoll ugyan szabványosított, de a
különböző gyártók (Garmin, Magellan, eTrex, Apollo, jjTech) különböző verziót használnak a saját feladataiknak megfelelően.

Mobiltelefon rendszer lehetőségei a navigáció pontosításában: A legegyszerűbb helymeghatározás a kezdő cella azonosítása alapján
történik, mely minden mobiltelefon rendszer szerves része. A helymeghatározás pontosságát ebben az esetben annak a cellának a területe
határozza meg, melyben a hívás történt. Ez az érték városi környezetben egészen 50 m-ig csökkenhet, szabad területen viszont elérheti a 30
km-t is.GPS-szel támogatott telefonokJavított Időkülönbség Mérés (E-OTD) alapvetően csak a hálózati állomások módosítását igényli, a
korszerű mobil egységekben csak a szoftvert kell megváltoztatni. 50 - 120 méteres pontosságot tesz lehetővé. Az eljárás várhatóan
finomítható 5-20m pontosságúra.Mobil Állomáson Történő Érkezési Időmérés (ToA) módszere megméri egy sor Bázis
Állomásról (tulajdonképpen 3 elég lenne) a Mobil Állomásra jutó, azonos időben kibocsátott jel érkezési idejét. Ebből kiszámítja a
Mobil Állomás és a Referencia Állomások közötti távolságokat és redundáns méréseket feltételezve kiegyenlítéses ívmetszéssel
kiszámolja a Mobil helyzetét. 50 - 100 méteres pontosságot tesz lehetővé.
Mobiltelefon szenzorok: míg a svájci bicskák a beintegrált mechanikai funkciók, addig a mobiltelefonok a beintegrált elektronikai funkciók
sokaságáról híresülnek el. A hang és videó telefonálás mellé felzárkózott a fotó-, a videó- valamint a hangrögzítés és lejátszás képessége, a
programozhatóság, a PC funkciók megvalósítása. Legújabb szolgáltatások különféle szenzorokra épülnek az augmented reality (kiterjesztett
valóság) kifejezéssel jellemzik ezeket a szolgáltatásokat. Példák szenzorokra (teljesség nélkül):
Hardver szenzorok:
Proximity senzor közelségérzékelő, amely a telefon fejhez közelítésekor kikapcsolja az érintő felületet (a nem kívánt érintés letiltása céljából)
és a kijelzőt (energiatakarékosság)
Accelerometer (gyorsulásmérő vagy G-szenzor) a függőleges irányú gyorsulás mérésére (nyugalmi állapotban) a gravitáció irányának
meghatározására alkalmas szenzor. Használható a kijelző képének elforgatására, a kezelőfelülettel lefelé fordítás esetén a csengő némítására.
Giroszkóp 3D-s gyorsulás érzékelővel építve. Ez a szenzor valós térbeli elmozdulás és mozgás érzékelő eszköz.
Helyi mágneses tér érzékelő a képernyő kímélő funkció vezérléséhez, nem lecsukható fedelű eszközökhöz pl.: tablet PC fejlesztették ki. (ha
egy állandó mágnest tartalmazó tokot (fedőlapot) a képernyőre hajtanak, akkor az kikapcsol, eltávolítva automatikusan bekapcsol)
Fluxgate iránytű Anisortopic MagnetoResistive (AMR) mágneses szenzor felhasználásával pontos iránytűt valósít meg.
Távmérő fényképezéshez használt LASER diódás távmérő. Ezen elv használható a kivetített billentyűzet kezelésének érzékeléséhez is.
Szoftver szenzorok:
Digital compass (digitális iránytű) egy lehetséges eljárása, amikor egy ismert égitest (pl.: nap vagy hold) felé fordított mobil kijelzőjén a
dátum és az időpont alapján kijelezhető az északi irány (Gilyén András fejlesztett ki ilyen eljárást 2006.-ban).
GPS helyzet meghatározó, a mobil földrajzi koordinátáit határozza meg, térkép szoftver a segítségével mutatja meg a tartózkodási helyet
QR kód olvasó a QR kód fénykép felvételének digitális alakhelyesre hozása utáni kiértékelésével a kódban lévő fehér és fekete pixelek
segítségével a tárolt információt megjeleníti, vagy az alapján információs bázisból letöltötteket jelenít meg (pl.: az utca névtáblán lévő QR
kód alapján idegen forgalmi információk jelennek meg). Későbbiekben más kód olvasás szoftverei is várhatóak.
Mobil alkalmazások: a mobiltelefon alap és kiegészítő funkciói mellett megjelenő további lehetőségek, amelyek mint programok
telepíthetőek az egyes mobilokra (pl.: a játék programok, amelyek lehetnek egyénileg vagy társasan játszhatóak).
Példaként néhány mobil alkalmazási program: BarCoder - egy vonalkódot beírva megadja honnan importálták az árut és mennyitBT info más telefonjában kutakodhatunk Bluetooth-alBTExplover - névtelenül Bluetooth-al ingyen küldhetünk sms-t más telefonjáraChat2U –
Bluetooth-on lehet chatelni egymással ingyenesenFacewarp - arckép eltorzító programDiscolight vagy Flashlight - mobil
zseblámpaMobiWord – MS Word a telefonraDragon – beszéd felismerés alapján írott szöveg megjelenítésXCalc - nagy teljesítményű
számológépMiyux - mások telefonjáról fájlok lementhetőek, ha azon engedélyezett ez a műveletViber – a mobil telefonálás Interneten
keresztül valósul meg (a GSM hálózat helyett Wi-Fi segítségével Interneten keresztül jön létre a kapcsolat a hívott másik mobillal)
Vasút és Volán közös kommunikációs rendszer
A Volán társaságok flottakövető és üzemi kommunikációs rendszere a polgári felhasználási célú GSM eszközök és szolgáltatók nyújtotta
lehetőségek felhasználásával kezd kiépülni. Ez a rendszer eltér az Európa szerte használt vasúti alkalmazásra kialakított GSM-R rendszertől.
Vélhetően praktikusabb lenne, ha a nagyobb biztonságú, adat és beszéd átvitelre egyaránt használható GSM-R rendszerbe is
bekapcsolódnának a Volánok.
Indokolja ezt a menetrendszerinti autóbusz közlekedés egyre erősödő vasúti ráhordó jellege, ahol a járat indulások vasúti járat érkezésekkel
összehangolásra kell, hogy kerüljenek. A közvetlen információs csatornán át automatikusan közölhető pl.: elektronikus jegyrendszer esetén
az adott csatlakozási pontba érkezik-e leszálló utas. Intermodális utazási jegyváltás esetén az is ismertté válhat a csatlakozó autóbuszra
kíván-e valaki a vonatról átszállni. Ez igaz fordítottan is, így a menetrendeket fel nem borító mértékű várakozások a késve érkező járműre,
csak akkor válnak szükségessé, ha ténylegesen van átszálló utas.
A közös kommunikációs rendszer segítheti a közlekedés biztonságot is, amikor is a fedélzeti itiner eszközök a közlekedési hálózatok
topográfiájának ismeretében pl.: fénysorompós és sorompó nélküli kereszteződéseknél pótlólagos figyelmeztetés adására képesek az ott
közlekedő autóbuszok számára, ha a vasúton ténylegesen vasúti jármű közeledik.

Fedélzeti vezérlő
Mikrovezérlő: lényegében egy komplett számítógép központi egységet (CPU-t) egyetlen chipben megvalósító eszköz. A mikrovezérlők
eredetileg készülékekbe beépíthető intelligencia céljára kerültek kialakításra. Jellemzőjük az ipari körülmények közötti működéshez
szükséges paraméterekkel rendelkezés.
Ipari PC: ipari alkalmazásra használható IBM kompatibilis PC. Jellemzője az irodaitól szélesebb hőmérséklettartományú működés. Extrém
termikus körülményeket a katonai minősítésű változata visel el. Előfordul magas IP védettségű kialakítása is (pl.: IP 68). Rázást általában jól
tűri. Forgó-mozgó alkatrészt tartalmazó eleme (pl.: winchester) nincs. Hűtése bordázott hűtőelemmel biztosított.
Beszédfelismerés: élőbeszéd segítségével történő eszközirányítás. A navigációs és egyéb vezetéstámogató eszközök használatát és ezek
használatának elterjedését elősegíti, ha az eszközökkel történő kommunikáció élőbeszéddel valósulhat meg. Ennek feltétele, hogy a beszéd
felismerési technológiák olyan szintet érjenek el (pl.: beszélő felismerése, szóbeli utasítások megértése), ami lehetővé teszi a
vezetéstámogató eszközökkel történő szóbeli kommunikációt. A beszédfelismerés segítségével vezetés közben is igénybe vehető az ITSeszközök nyújtotta támogatások lényeges köre. A vezetéstámogató eszközök használata nem veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. A
járművezető figyelmét a legkevésbé a beszéd vonja el.HMI (Human-Machine Interface): ember-gép kapcsolati felület. Valamely elektronikai
eszköz kijelző és beviteli szerve. Kezdetben egymástól független elemekként jelentek meg (egyedi gombok, kapcsolók és jelzőlámpák) míg
mára összetett eszközként színes grafikus kijelző (akusztikus egységgel) és érintőfelületes beviteli egységből állnak. Az ember számára –
különösen a közlekedésben- egyszerű, gyors felismerést biztosító kijelzések és egyértelmű beavatkozások szükségesek, ezért az egyszerű
elemek (kapcsolók, jelző lámpák –ma már LED-el-) egymás mellett (gyakran egybeépítve) léteznek az érintőfelületes képkijelzővel.
Touch-screen: érintő képernyő. Valamely intelligens (processzort tartalmazó) eszköz emberi kapcsolattartásra alkalmas szerkezeti része. Az
intelligens eszköz megjelenítő (képernyő) és a beavatkozó, kezelő (billentyűzet) szervei együttes kialakításának egy lehetséges, elterjedőben
lévő változata (lásd: tablet = tábla gép).
Képernyő: Az érintő képernyő alkalmazás megjelenítő eszköze a monokróm, vagy színes grafikus kijelző. A korai LCD kijelzők
fényvisszaverési technikával működtek (ilyen kijelző volt a ’70-es években az úgynevezett kvarc órákon), napfényben kiválóan
láthatóak voltak, igen minimális fogyasztás mellett. Az első mobiltelefonok ezt az LCD technológiát használták (mindig látható volt a
kijelzőjén valami). A színes LCD-k csak saját megvilágításuk alapján láthatóak, a megvilágítás viszont jelentős energiát igényel, ezért
a kijelzőt a kezelés befejeztével a hálózati áramellátás nélküli kijelzők lekapcsolják.
A technika nyújtotta kijelző lehetőségek közül ma az LCD az általánosan használt. Az e-papír (vagy e-tinta) alkalmazások vagy az
OLED ill. a PLED a közeljövőben várhatóan átveszik a kijelző funkció ellátását. Az LCD és az e-papír technológiájú kijelző fényt
nem bocsát ki, így külön megvilágítás szükséges hozzá sötét helyen történő alkalmazás esetében. Az OLED és a PLED
fénykibocsátással működik. Nincs szüksége külön saját (úgynevezett háttér) megvilágításra. A fénykibocsátás alapján látható kijelzők
saját megvilágítása ma általában 200-400 cd/m2, amely erős fényben (szabadban) rossz láthatóságot biztosít, az új technológiák kisebb
fogyasztás mellett nagyobb fényerőt ígérnek.
A képernyőkről bővebben az információ megjelenítés fejezetben.
Érintő felület: Az érintő képernyő érintő felülete kezdetben valóban érintéssel működött. Nagy előnyeként jelentkezett a
hagyományos billentyűzetekhez képest, hogy az érintőfelület egy képernyő előtt volt, így a kijelző ablak váltásával a billentyűzet
átszabhatóvá vált. Ugyan azon felület funkciójának megfelelő új feliratot (piktogramot) kaphatott, érintésével egy más célú
beavatkozás történhetett. Az érintő felület általában egy pont érintését képes feldolgozni (meghatározni az érintési pontot). Legújabb
fejlesztések a két és több pont egyidejű érzékelését is meg tudják valósítani. (Érintő felületes virtuális hangszer billentyűzeten a
polifónikus hang előállítása vezérelhető.)
Az érintőfelületek az évtizedekkel ezelőtti érintés érzékeny táblákig vezethetőek vissza. Az érintés érzékeny táblának az volt a
funkciója, hogy lehetővé tegye a kézi rajzot, kézírást vagy csak a számítógépes egér kiváltását. Az érintőtábla periféria hardverek a
tervező iparban önálló opcionális eszközként jelen vannak ma is.
Érintőfelület típusok:Rezisztiv felület. Az ellenállás változás érzékelésének elvén működő beviteli mű. Első kísérletek fémgőzöléssel
felvitt vezetők között az érintés hatására megaOhm körüli ellenállás változást észleltek. Ez a technológia sérülékeny volt. A mai
rezisztiv felületek a fémgőzölt vezetéket műanyag bevonattal védik. Lényegében a bevonat megnyomása hatására változtatja a
bevonat a vezetőképességét, amely alapján történik a kezelés érzékelése. A rezisztív touch-hoz a felületét védő cserélhető,
átlátszó védőfólia is rendelkezésre áll. Rongálás (karcolás, festékezés) egyszerű védőfólia cserével elhárítható.Kapacitív
felület. A fémgőzölt vezető hálózat és a környezete közötti kapacitás változás alapján érzékelt a kezelés, nincs szükség érintésre.
Az érintés lényegében kizárt, mert pl.: egy üveglap kezeléssel ellentétes oldalára felvitt a fémgőzölés. Ez az üveg akár 10mm
vastag biztonsági üveg is lehet. Támadás esetén a kezelő oldali karcolás nem zavarja a működést. A festékezés úgy mechanikai,
mint vegyi eljárással eltávolítható. Változatai:
1. Felszíni kapacitív felület, SCT (Surface Capacitive)
2. Ellenőrzött kapacitív felület, PCT (Projected Capacitive)Akusztikus felület. SAW (Surface Acoustic Waves) a felületi

akusztikus hullámok érintőképernyő-alkalmazásával a Tyco Electronics cég több mint 20 éve foglalkozik. Az iTouch és iTouch
Plus technológiával „keret nélküli‖ érintőképernyők készíthetők, ez szükségtelenné teszi a ragaszkodást az érintőképernyők
megszokott téglalap alakjához, ezért a speciális, formatervhez igazodó, gyártmány specifikus érintőképernyők gyártásához is
használható technológia.Optikai felület. Az érzékelni kívánt felület körvonalán infravörös LED fényforrások és infravörös
fényérzékelők helyezkednek el egy síkot képezve. A sík bármely pontján kibocsátott fénysugár akadályba ütközését érzékeli
valamelyik vevő. Az optikai felületet nem, mint érintő felületet kell értelmezni. Optikai érzékelő felületből ma a legnagyobb
350‖ átlójú és egy időben 40 fénysugár megszakítást (kezelést) képes azonosítani Kivetített kapacitív felület. Nevezik virtuális
billentyűzetnek is. Az eszköz lényege egy kivetítő, amely síkfelületre vetíti a gombokat (billentyűket, kapcsolókat, ikonokat) és
amit lát a kezelő. Az érzékelő felület a vetített síkfelület felett 1-2 mm-re hatásos érzékelő síkfelület. A működés olyan, mint a
kapacitív érzékelő felületé, azaz nem kell a vetített felületet elérni, elegendő megközelíteni 1-2mm-re. Az érzékelő felület a
fényképezőgépek LASER távmérőjének elvén működik
OBU (On Board Unit): fedélzeti egység. A jármű fedélzetére telepített egység, amely a jármű földrajzi pozíciójáról ad információkat.
Jellemző egységei a GPS és a GSM modul. Alap kiépítésben jármű nyomkövetés, elektronikus útdíj fizetés, eltulajdonítás elleni védelem
eszköze. Bővített kialakításban a járművezető bejelentkezésének vagy a jármű mérhető adatainak továbbítására szolgál. A közösségi
közlekedés területén használt OBU utas információs kijelzéseket is végez.
Fedélzeti kommunikációs és vezérlő egység: az OBU közösségi közlekedési eszközökön alkalmazott változata. A menetrendszerinti közúti
közlekedésben a járművel végzett tevékenység valós időben történő megismerését, kiszolgálását esetleg az események tárolását végzi el. A
menetrendszerű közlekedésben használt OBU multifunkciós eszköz, mint egy mobil telefon.
A jármű üzemét befolyásoló, -annak szerkezeti részeként funkcionáló- a jármű üzemét vezérlő számítógépektől (ECU, PCM) független,
általában mikrovezérlővel épített számítógép az OBU. Közlekedés biztonsági szempontból a beépített CAN vagy K vonal olvasója, amely
tényleg csak olvassa az adatokat.
A menetrendszerű közlekedésben használt OBU jellemző funkciói:
Kommunikáció a diszpécser központtal
Kétirányú élőhang, szöveges üzenetcsere, utas téri bemondás
Jármű állapot jelek továbbítása a központba
GPS koordináták, mérő elemek által mért értékek
Járműfedélzeti kijelzések vezérlése
Vizuális kültéri és utas beltéri valamint akusztikus utas beltéri kijelzés
Jegykezeléssel kapcsolatos adatok kétirányú továbbítása
Menetrend, forda, tarifa, kezelő és vevő lista letöltés, majd tovább adás a jegykiadógép felé, a jegykiadási és utazás
regisztrációs adatok (papír és e-jegy rendszer egyaránt) átvétele, majd feltöltése
Itiner funkció
Menetrendszerűség folyamatos figyelése, kijelzése a gépkocsivezetőnek
Vezetés támogatás
Forda feladat útvonal jelzése térképen, közlekedési manőverekre szöveges figyelem felhívás
A jármű közlekedésével kapcsolatos adatok gyűjtése
A menetlevél elektronikus vezetése és továbbítása
Képi információk felvétele
Időnkénti álló vagy mozgó képfelvételek készítése, mint fedélzeti adatok tárolása, lekérdezésre továbbítása
Beszéd felismerés
A gépkocsivezető és az OBU közötti információcsere vezetés közbeni legkevésbé figyelem elvonó formája
Saját működés, a továbbított és a fogadott adatok tárolása
Események logolása
Autóbusz OBU adatállományai: azon adatállományok, amelyek a menetrendszerű közlekedésben használt fedélzeti vezérlő
használhatóságát kiteljesítik.
Kezelő törzsállomány: az adott készülék üzemeltetőjének bejelentkezéséhez. Zöld lista – a jogosultakat tartalmazza. A jogosult definiálható
törzsszámmal, elektronikus azonosító kulccsal, PIN kóddal vagy ezek kombinációjával. Továbbá személynévvel, vállalati igazolvány
számmal, stb
Jármű adatbázis: minimálisan a jármű állomány rendszám gyűjteményét tartalmazza. Bővített esetben a jármű kiegészítő felszereléseiről ad
információt. Így tárolhatja van-e CAN busza a járműnek, a kijelzői milyen protokollal működnek, mekkora kijelző mezőjűek, ejegykezelők típusa, db száma
Menetiránytábla feliratok: a jármű közlekedési irányát, útvonalát kijelző tábla alfanumerikus szövegeit és rajz ábráit (piktogramok)
tartalmazó fájlok. A kijelzendők vonalakhoz vagy járatokhoz (járat csoportokhoz) rendelten előkereshetőek.
A közúti tömegközlekedési jármű régtől fogott tartozéka a homlok menetiránytábla. Ma a felszállási oldali és végfali tábla mellett a
közúti jármű felszállással nem érintett oldalán is ajánlott a kijelző. Létezik a kijelző olyan kiegészítő elhelyezése is, amikor a felszálló
ajtó vagy ajtók mellett utas szemmagasságban is van egy kifejezetten a felszállás előtt (vagy közben) kis távolságról jól olvasható
kijelző tábla. Intelligens rendszerekben a különböző kijelző táblák eltérő pixel számához különböző kijelzendők tartoznak. A kijelző
táblák leginkább grafikus megjelenítésűek.
Külső hangszóró kijelzései: a menetiránytábla feliratát vagy más azzal összefüggő információt az ajtó nyitásakor megszólaltató hangszóró.

Célja az akadálymentesítés egy formájának ellátása.
Utasbeltéri akusztikus és vizuális kijelzések: a megálló elérése előtt, közben vagy után közlendő információk adatállománya. Az utasbeltéri
akusztikus és vizuális kijelzendők digitális fájlokban fixen vagy készre szerkeszthetően tároltak. Az előkeresés megállóhoz rendelten
végezhető
Térképadatok: az útvonal kijelzéshez
Menetrendi adatok: a menetrend szerű közlekedés ellenőrzéséhez. A menetrend a járatokat azon belül a megállókat (a megállók kódját vagy
GPS koordinátáit) és az elérési (onnan indulási) időt tartalmazzák.
Forda adatok: egy társaság által teljesítendő közlekedési feladatok leírásai (hogy a járművezetője bármely fordát teljesíthesse)
IP védelem (Ingress Protection): behatolás elleni védelem. Az IP besorolást az IEC 60529 szabvány írja le, az értékeket gyakorlati tesztek
alapján határozták meg. Az elektronikát védő tokozás (burkolat, készülékház) környezeti behatások elleni védettségét jelzik vele. Az első
számjegy a szilárd tárgyak, a második a vízzel szembeni védelemre vonatkozik.
Szilárd tárgyak elleni mechanikai
védettség

Víz elleni védettség

0

Nincs védelem

Nincs védelem

0

1

Nagyméretű szilárd tárgyak ellen
védett (>50 mm)

Függőlegesen cseppenő víz ellen
védett (pl. kicsapódó víz)

1

2

Közepes méretű szilárd tárgyak ellen
védett (>12 mm)

Fröccsenő víz ellen védett
(függőlegestől max. 15 fokban)

2

3

Kisméretű szilárd tárgyak ellen védett
(>2,5 mm)

Fröccsenő víz ellen védett
(függőlegestől max. 60 fokban)

3

4

Apró méretű szilárd tárgyak ellen
védett (>1 mm)

Fröccsenő víz ellen védett minden
irányból (nem károsító mértékű
szivárgás megengedett)

4

5

Por ellen védett
(nem károsító mértékű behatolás
megengedett)

Kisnyomású vízsugár ellen védett
minden irányból (nem károsító
mértékű szivárgás megengedett)

5

Teljes mértékben védett por ellen

Erős vízsugár és vízbe merítés ellen
védett (rövid ideig tartó merülés, nem
károsító mértékű szivárgás
megengedett)

6

Vízbe merülés ellen védett korlátozott
ideig (0,15 – 1m között 30 percig)

7

6

Víz alatt folyamatosan használható a
gyártó által megadott ideig (1m-nél
mélyebben)

Itiner: (itinerárium) útikönyv; útiterv, útinapló. Az útvonal tartás segédeszköze az autósportban. Menetrendszerinti közlekedésben a
menetidőtartásra, különösen a sietésre figyelmeztető eszköz.
PNA (Portable Navigation Assistant): hordozható navigációs asszisztens. Kifejezetten navigációra készített céleszközről van szó, mely
esetleg ellát más egyéb feladatokat is. A PNA-k gyakorlatilag célra szabott PDA-k.
Map Matching: térképillesztés. A gépkocsi navigációs rendszerek által meghatározott koordináták nem feltétlenül esnek egybe a digitális
térképen ábrázolt utakkal. Ez részben a helymeghatározás, részben a térkép hibáival magyarázható. A gépkocsi vezetője ugyanakkor jogosan
azt várja, hogy a gépjárművét jelző szimbólum a kérdéses út képén haladjon a képernyőn. Még fontosabb, hogy a különböző útvonal kijelölő
algoritmusok olyan álláspontokat igényelnek kiinduló információként, melyek egybeesnek valamely út vagy utca nyomvonalával. A térkép
illesztő algoritmusok lényege, hogy geometriai, valószínűségi vagy logikai feltételezések alapján kijelölik azt a helyet a nyomvonalon

(azokat a koordinátákat), melyet a navigációs rendszer akkor szolgáltatna, ha sem a helymeghatározás, sem a térkép nem tartalmazna
hibákat.
A térképillesztést csak akkor lehet alkalmazni, ha a járművek utakon és utcákon (tehát tulajdonképpen kényszerpályán) haladnak. A terepi
navigációban (katonai, földmérési, mezőgazdasági, erdészeti, geológiai, építési, stb. feladatok megoldásakor) a térkép illesztő modult ki kell
kapcsolni.
EETS (European Electronic Toll Service): Európai Elektronikus Útdíjszedési Szolgáltatás az Európai Unió Bizottsága által 2004-ben
kiadott direktíva (2004/52/EK), amely az úthasználat díjbeszedését szabályozza. A magyar útdijszedési rendszer a HU-GO ezen szabályzás
szerint kialakított. Az útdíj fizethető előre megváltott viszonylati jegy formában vagy járműre telepített „bevallási közreműködő‖ funkciót
ellátó fedélzeti eszköz (OBU) segítségével, prepaid jellegű fizetéssel.
ETC (Electronic Toll Collection): elektronikus útdíj fizetés. Például:
Telepass OBU: autópályadíj fizetés megállás nélkül elektronikus módszerrel egy OBU segítségével. (Hasonló a HU-GO
rendszer.)SmartTAG (Sistem Membayar Automatik Rangkaian Tol or „Toll Network Automatic Payment Systems”): egy
járműfedélzeti OBU-t használ a max 15m távolságú elektronikus díjfizetéshez.
Touch ’n Go: érintsd meg és menj tovább. Értékhordozó vagy szerver alapú kártyás útdíj fizetési rendszer.
Electronic number plate: elektronikus rendszámtábla. Egy eszköz, ami elektronikus jelet, többek között járműazonosító információt
továbbít, és lehetővé teszi autópályadíj fizetését megállás nélkül.
DSCR (Dedicated Short Range Communications): specializált rövid távú kommunikáció, mely adó-vevői az út szélén felállított
oszlopokról kommunikálnak az áthaladó gépjárművekkel.
Acura RL: hangfelismeréssel üzemelő alap Acura Navigation Rendszer-hez (amely emberi hangon kiadott parancsokkal üzemel)
kiegészítéseként az új Acura RL modellek az USA-ban az XM Szatellit Rádiót is képesek venni. A szatellit hálózat kb. 120 adóállomással
üzemel, még távoli helyeken is kiváló vételt biztosít, lehetőséget ad online forgalmi információkhoz történő hozzáféréshez.
Saab 9-3 Információs egység ES3-7: Az Es3-7 egy információs rendszer, amely kombinálja a Bluetooth-ot, a navigációt és csatlakozást a
Media Oriented System Transport (MOST) busz-hoz. Továbbá, ez a nagyteljesítményű multimédiás rendszer magában foglalja a térkép alapú
navigációs rendszert, valamint a vezetőnek vezetés közbeni irányítást biztosít (turn-by-turn driving display). A vezető párhuzamosan
használhat több eszközt is, egy DVD-alapú GPS navigációs rendszert, egy Radio Data System (RDS) vevőt, egy automata CD cserélőt,
valamint mobil telefont.
GENIVI szövetség: nonprofit társaság, célja az Intel, és a Nokia által közösen létrehozott MeeGo nyílt forráskódú alkalmazás tovább
fejlesztése. A csoport tagjai közt megtalálható a BMW, a Hyundai, a General Motors, és a Mitsubishi is.
IVI (In-Vehicle Infotainment): az IVI kifejezés egy olyan fedélzeti számítógépet, és rajta futó szoftvert takar, amely képes különféle
multimédiás tartalmak lejátszására, továbbá alkalmas internet-alapú szolgáltatások igénybevételére, és navigációra, mindezek széles körben
integrálódnak a jármű saját rendszereivel.

Ember és gép kapcsolati (HMI) eszköz
Várhatóan a személyszállító haszongépjárművekben a személy gépjárműveket követve terjed el a jármű és a vezetője közötti a vezetést
legfeljebb áttételesen érintő, javarészt kényelmi jellegű funkcionális eszközöket egybevontan, koncentráltan kezelő jellemzően ablakváltási
technológiával működő ember és gép kapcsolati (HMI) eszköz. Ezen eszköz első változata az IVI.
A gépjárművek utasterében, a kezdetekben szinte semmilyen elektronikus eszköz nem volt. Később is olyan eszközök, mint a motoros
ablaktörlő luxuscikknek számítottak. Az egyre több elektromos majd elektronikus eszközök önálló kijelző és kezelő szervekkel (lámpák és
kapcsolók) voltak ellátva. A korszerű személygépjármű fedélzeti ember és gép kapcsolatot megvalósító eszköze egy önálló egység, amelynek
az alapja egy színes, grafikus kijelző (display) érintő felülettel és kiegészítő nyomógombokkal, kapcsolókkal ellátva. Ez az egység általában
a műszerfalon elhelyezett a rádió modul helyén. A kezelő szervek gyakran multiplikáltan a kormánykeréken is megjelennek, megteremtve a
kormány biztos kezelését az ember-gép kommunikációs eszköz kezelése esetén. A kijelzés változásra történő figyelem felkeltés
hatékonyságának érdekében az ember-gép kapcsolati eszköz villogó felirat megjelenítésre képes, kiegészítve lehet hangjelzővel vagy a kiírt
feliratot hangbemondással is megismételheti. A kezelés alternatívájaként az élőbeszéd felismeréssel működő irányítás egy további változatát
jelenti az ember-gép kommunikációs szerveknek.
Az ember-gép interfészhez csatlakoznak a jármű fedélzeten elhelyezett különféle funkciókat ellátó eszközök, amelyek a járművezetőtől, a
műszerfaltól távol helyezhetőek el és a járművezető vagy utas által kezelendő kezelő, kijelző szervek hiányában akár rejtetten is
elhelyezettek lehetnek.
Az ember-gép interfészhez kapcsolódhatnak a következő fedélzeti eszközök:
Fedélzeti vezérlő (OBU)
Fedélzeti kommunikációs eszköz (Bluetooth, WiFi), pl.: Internet elérés
Rádiótelefon (GSM) vagy csak annak foglalata
Helypozíció kialakító jelvevő (GPS), itiner funkció ellátással
Műsorvevő készülék (rádióvevő) közlekedési információs csatornával

Média lejátszók (kazetta, CD, DVD, pendrive)
Tolató kamera
Kifejezetten autóbuszra telepíthető eszközök
Vezető azonosító
Menetrendszerűség kijelző (forda jegyzék megjelenítő)
Utastéri kamera
Egygombos diszpécser kommunikáció
Pánik gomb
Papír- és e-jegykiadó, jegyregisztráló és érvényesség vizsgáló eszközök
Akusztikus és vizuális kijelzők, járatszám és menetirány táblák
Ennyi eszköz kezelése egységes struktúrát követel meg az IVI és egymás közötti kapcsolattartásban, ennek egyféle változata lehet a TCP/IP
alapú kommunikáció.

Járműfedélzeti jelek és felhasználásaik
Fedélzeti járműüzem optimalizálás: azon eljárásokat megvalósító eszközök tevékenysége, amelyek optimalizálják a jármű szerkezeti
részeinek működését, segítik a nem kívánt üzemállapotok, meghibásodások elkerülését, megelőzését, előfordulásukkor azok pontos
felismerését, valamint segítik a vezetőt a járművezetésében. A járműgyártás hajnalán ezek mechanikus automaták voltak, később
elektromechanikus felépítésűek, ma intelligens (programozott) kialakításúak. A motor üzemét befolyásoló eszköz (ECU) elterjedését,
fejlődését a környezetvédelem követelmény igénye, az emissziós értékeket előíró törvények nagyban gyorsítják. A biztonsági és kényelmi
funkciót ellátó szolgáltatások a jármű értéknövelőjeként fejlődnek.
A jármű üzemét vezérlő-szabályozó, optimalizáló eszközök automatikus működésűek (önműködő automaták) a járművezető általában csak
az automata működésének célját képes befolyásolni (pl.: gazdaságos vagy sportos motor karakterisztika). Az üzemvezérlő automaták a nem
kívánt állapokat megakadályozzák (fékezéskor kerékblokkolódás illetve gyorsításkor kerékkipörgés) vagy optimális értéken tartják,
ellensúlyozva kisebb vezetői hibákat (pl.: kanyarodás stabilizáló). A vezetést segítő (asszisztens) eszközök tájékoztatnak (pl.: tolató radar)
vagy támogatják a vezetés tevékenységét (fék asszisztens).
Emisszió: a belsőégésű motoros jármű motorjának működése közben kibocsátott légnemű anyag (kipufogó gáz). A belsőégés optimális
esetében jellemzően széndioxid termelődik. A motor állapotától, terhelésétől függően az égés tökéletlen, amelynek következtében az
üzemanyagtól függően káros anyagok kerülnek kibocsátásra (pl.: CO, mikroszemcsés korom, elégetlen üzemanyag). A motor üzem vezérlés
feladata az optimális égés biztosítása bármely üzemhelyzetben.
Fedélzeti számítógép: (processzor hardver) járműre telepített analóg vagy digitális ipari célra készített minőségű számítógép. Egyedi
célprocesszorral, célszoftverrel rendelkezik vagy IBM kompatibilis PC-re alapul. Gyakran a processzora egy mikrovezérlő. Elterjedtek
az ARM struktúrájú fedélzeti számítógépek.
Működtető program: (szoftver) fedélzeti számítógép, a szenzorai és a működtető szervei együttműködését a számítógépen futó program
határozza meg. A program intelligenciája és a rendelkezésre álló mérő/beavatkozó szervek együttesen biztosítják automatikus
beavatkozások végzését (pl.: elektronikus befecskendező, automata sebesség váltó, automata ablaktörlő, önműködő ajtózárás).
Érzékelő elem: (szenzor) valamely fizikai jellemző érzékelésére, mérésére képes szerv. A korszerű szenzorok által szolgáltatott jelek analóg
vagy digitális jelek. A digitális jeladók elterjedését (kizárólagossá válásukat) intelligenciájuk (címezhetőség, parancsértelmezés,
közvetlen számítógépbuszra csatlakoztathatás, stb) nagymértékben előmozdítja. Szenzor pl.: a hőmérséklet-, a nyomás-, az
elmozdulás-, a gyorsulás-, a rezgés-, a forgás-, a fordulatszám-, a gáz-(CO, N, O) és a fényérzékelő.
Működtető elem: (actuator) a fedélzeti számítógép beavatkozó vagy végrehajtó szerve. Gyakran külön szenzort tartalmaz, amelyről a
fedélzeti számítógép információt kap a működtető elem beavatkozásáról (ez a szenzor jelzi vissza az elem működését). A működtető
elem lehet mechanikai, ami elmozdulással, erőhatással avatkozik be. A korszerű mechanikai beavatkozó elemek tipikus analóg
megjelenése a szervo motor, míg digitális megjelenése a léptetőmotor. A mechanikai működtető elem tápláló energiaforrása lehet
villamos-, (behúzó mágnes) pneumatikus-, (túlnyomásos <munka henger> vagy vákuum <membrán>) hidraulikus energia
(munkahenger). Közvetlenül működtető elemként szerepelhet villamos feszültség- vagy áramváltozás vagy, az ezek által generált
villamos tér vagy mágneses mezőváltozás.Kijelző elem: (display) a vezető számára akusztikus, vagy vizuális jelzéseket adó szerv.
Mint a számítógép esetében: ember-gép kapcsolati eszköz. A vizuális kijelzésekre a gyártók egységes piktogram rendszert használnak,
segítve a kijelzés tartalmának egyszerű, gyors felismerését, hogy a kijelzés kiértékelése a lehető legkevésbé vonja el a vezető
figyelmét. A vizuális és akusztikus kijelzések gyakran egymást megerősítik (pl.: elindulás után a biztonsági öv becsatolás hiányát
először vizuális jel jelzi, majd néhány méter megtétele után hangjelzés is megkezdődik)
Szerviz elem: (service stecker) a szabványos vagy gyártó specifikus diagnosztikai csatlakozó, amelyen keresztül a mérő és beavatkozó
szervek állapota, a mutatott értékeik, az elfoglalt pozícióik műhelyi vizsgálat során, egy alkalmas számítógép alapú szerviz eszközzel

(Scan Tool) lekérdezhetőek. A fedélzeti számítógép tesztelhető, a benne tárolt esemény és beavatkozási adatok kinyerhetőek.
Járműdiagnosztika: a jármű főbb szerkezeti elemeinek vizsgálata, a vizsgálat eredményeinek összehasonlítása a gyári paraméterekkel, az
egyezések/eltérések alapján állapot meghatározó következtetések levonása továbbá a mért paraméterek és a következtetések vagy csak a
következtetések megjelenítése. A diagnosztika három ágon fejlődik: műhely (szerviz) diagnosztika, amely a hagyományos mérő-, beállító
padokból kifejlődött számítógép vezérlésű diagnosztikai állomásokká. Jellemzője a szervizcsatlakozón keresztüli valós idejű adatok
fogadása, fedélzeti eszközben eltárolt (dinamikusan jelentkezett) hiba állápotok (vagy csak kódok) kiolvasása segítségével általános és
részegység specifikus állapot megállapítás. Külső mérő készülékekkel (pl.: emisszió mérő) kiegészíthetőek a járműből kapott adatok.
A mérési adatok alapján szerviz gyakorlattal rendelkező szakemberek segítik a helyes diagnózis felállítását és a minimálisan szükséges
beavatkozás meghatározását.fedélzeti diagnosztika, amely a járműbe beépített számítógép segítségével a jármű üzeme közben valósul
meg. A mért értékek adattárolóban (pl.: szervizkor kiemelhető Data Loggerben) tárolódnak. A tárolás lehetséges csak hibakód
formájában. A hiba előfordulásról, fennállásról a vezetőt jelzéssel tájékoztatja a diagnosztikai számítógép. A fedélzeti motor
üzemvezérlő (ECU) egységekben használt egyre nagyobb tudású és teljesítményű processzoroknak ideje marad az alap feladatuk
ellátása mellett diagnosztikai funkciókra is.üzemeltetőt támogató diagnosztika, amely lehetővé teszi a jármű üzemeltetője számára a
hiba jelenségek okának megállapítását és laikus által is elvégezhető egyszerűbb javítások, beavatkozások (pl.: soron kívüli légszűrő
csere, kiégett biztosító betét csere, hibás gyertya csere) elvégzését. A diagnosztikai csatlakozóba csatlakoztatható vezeték nélküli kis
egység akár egy telefonra vagy tabletre telepített szoftver segítségével végez kijelzést, amely akár a járművel közlekedés közben is
használható (persze nem a vezető által).
MDR (Mikroprocesszoros Diagnosztikai Rendszer): a KTI-TRANSINNOV által 1980.-ban indította műhelyi diagnosztikai kutatási téma.
Célkitűzése volt „Összevont (integrált) valamint vezérelt mintavétellel és értékelő rendszerrel működő diagnosztikai rendszer létrehozása‖.
Ezen téma művelése a Volán 10. sz. vállalatnál (Szeged) kezdődött, eredményeként fék- majd motordiagnosztikai számítógépes mérőpadok
kerültek létrehozásra.
CCR (California Code of Regulations): kaliforniai előírások kódexe. 1968-ban kiadott szabályzás a járművek emissziós értékeinek csökkentése
céljából. 1991-től minden jármű részére előírta az ODB I képesség tartalmazását, 1996-ra pedig az ODB-II felszereltséget.
MIL (Malfunction Indicator Light): hibajelző lámpa ODB-I szerinti tájékoztató elem a járművezető részére. A fedélzeti diagnosztikai rendszer
által azonosított valamely rendellenes paraméter (állapot) bekövetkeztét jelző sárga, ill. vörös fényű fényforrás. A nagyobb figyelemfelkeltés
érdekében villogó világítási állapottal.
Jármű üzemoptimalizáló eszközök: a jármű gazdaságos és biztonságos üzemét (közlekedését) segítő jellemzően elektronikus
(elektrohidraulikus) szerkezetek, amelyek automatikus működését célszámítógépek vezérlik. A célszámítógép programja módosítható,
paraméterei változtathatóak (chip tuning). A következőekben -a teljesség igénye nélkül- néhány mai, jellemző eszköz:
ABS (Anti Blocking System): blokkolásgátló. Első szabadalmi bejelentés 1928.-ban. Első járműbe beépítés 1970.
ACC (Adaptive Cruise Control): követési távolságtartó berendezés, másik nevén stop and go funkció ellátó „csúcsforgalmi araszolgató‖
ASR (Anti-Slip Regulation): kerék kipörgés gátló. Kikapcsolható laza talajon (pl.: homok út)
BAS (Brake ASsist): fék asszisztens
EBD (Electronic Brakeforce Distribution): elektronikus fékerő-elosztó
EBV (Electronic Brake Variator): elektronikus fékerő-szabályzó
ECU (Engine Control Unit): motorvezérlő egység. A belsőégésű motor működésének optimalizálását végző ma már jellemzően
elektronikus, mikrovezérlős fedélzeti számítógép egység. Az első motor vezérlő egységet „Kommandogerät‖ a BMW készítette
1939-ben repülő motorja vezérlésére
EDC (Electronic Damper Control): elektronikus lengéscsillapító szabályozás
EDS (Elektronische DifferenzialSperre): elektronikus differenciál zár
ESC (Electronic Stability Control): elektronikus menetstabilizáló
ESP (Electronic Stability Program): menet stabilizátor. Az EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, ABS egységek együttese.
EPB (Electronic Parking Brake): elektronikus rögzítő-fék
HDC (Hill Descent Control): lejtmenet-vezérlő
HBA (Hydraulic Brake Assist): hidraulikus fékasszisztens
MSR (MotorSchlupfRegelung): motornyomaték-szabályozás. Visszakapcsoláskor segít elkerülni a kerék megcsúszást.
PCM (Powertrain Control Module): erőátviteli rendszervezérlő. A motor és a teljes hajtáslánc optimális vezérlését végző eszköz.
PDC (Park Distance Control): parkoló radar
EJJT (Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont): a Nemzeti Innovációs Hivatal vezette konzorcium. A szakterület
járműelektronika és mechatronika. A Tudásközpont küldetése a járműipari integrátori szerep, a „know-how‖ összegyűjtése, további tudás
létrehozása. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2005. január 1-jén alakult az egyetemi szervezet. Stratégiai szövetségeket
kötött a potenciális vevőkör szakmai szervezeteivel (Magyar Gépjárműipari Szövetség, Magyar Logisztikai Egyesület, Magyar Közúti Fuvarozók
Egyesülete).
A tevékenység öt program (platformrendszerek, intelligens aktuátorok, járműszintű irányítás, jármű-környezet kapcsolaton alapuló irányítás,
járműcsoport irányítása) területén folyik.
K-line (Kommunikations-leitung): kommunikációs busz. Egy vezetékes kétirányú adatforgalmi csatorna ISO 9141. Az átvitel sebessége
1.2-10.4 kB. A Keyword Protocol 2000 szerinti protokollt használja. Az ISO 14230-1:2012-06 szabvány írja le.
DoK-line (Diagnostic communication over K-line): a K-vezetéken (K-buszon) kommunikáló diagnosztika jelzésére.

Dual K-Line: a BMW egy második K-vezetéket használ egyes járműszerkezeti részekkel való kommunikációra.
L-Line: a K-vezeték mellett használt vezeték az ECU inicializálásakor. Az L-vezeték a K-vezetékkel egyszerre küldi ki az ECU- nak ugyan
azon címet.
CCD Data Bus (Chrysler Collision Detection) Data Bus: a Chrysler fejlesztette ki azon célból, hogy egy vagy több vezérlőegység a
jelforrásokkal külön-külön kiépített vezetékes kapcsolat helyett egyetlen adatbuszon keresztül legyen képes kapcsolódni.
CAN-busz (Control Area Network Bus): ISO 11898 A CAN egy olyan programozott adatkommunikációs, soros busz, amely az autóipar
számára készült. A Robert Bosch GmbH a fejlesztését 1983-ban kezdte. A SAE (Society of Automotive Engineers) 1986-ban fogadta el. Az
Intel és a Philips első CAN vezérlő chipjei 1987-ben jelentek meg. A Bosch 1991-ben tette közzé a CAN 2.0 specifikációt. A CAN busz
lényege, hogy mindössze egy vezetékpárra „felfűzött‖ jeladók sokaságát figyeli a járművezérlő elektronika, és szükség esetén beavatkozik a
jármű egyes egységeinek működésébe.
D-SUB 9 (male) CAN-busz
Láb#

Jel név

Jel jelentése

1

Reserved

Upgrade Path

2

CAN_L

Dominant Low

3

CAN_GND

Ground

4

Reserved

Upgrade Path

5

CAN_SHLD

Shield, Optional

6

GND

Ground, Optional

7

CAN_H

Dominant High

8

Reserved

Upgrade Path

9

CAN_V+

Power, Optional

A CAN alkalmazás jogdíj köteles.
MOST (Media Oriented Systems Transport): nagy sebességű adat busz, a járműveken CAN-busz. Készül a sodrott érpár helyett optikai
kábeles kialakítással.
Adatforgalmi protokollok: A járműfedélzeti diagnosztika, adatrögzítés és állapot kijelzés céljára szolgáló protokollok, gyakran a fizikai
réteget is definiálják. Ismert protokollok: CAN, FMS, FlexRay, IEBus, J1587, J1708, J1939, Keyword Protocol 2000, LIN, MOST, NMEA
2000, VAN.
LIN (Local Interconnect Network): helyi belsőkapcsolódású hálózat, ahol az érzékelők és a működtető elemek közvetlenül az adott
területért felelős vezérlő egységekhez csatlakoznak (míg a CAN esetében minden érzékelő és működtető szerv az ECU-n keresztül
kapcsolódik – az ECU hibájának eredményeként a jármű minden funkcionalitását elveszíti). A LIN kommunikáció UART funkciójú
kapcsolati protokoll szerint történik. A LIN jogdíj mentesen használható.
A LIN a CAN kiegészítője, igyekezve azt a hézagot kitölteni, ami a CAN hálózat klasszikus felépítése miatt kialakult. A LIN üzenetkerete
két részből áll, ahol az első rész az üzenet fej (ezt mindig a mester küldi a buszra), míg a második rész a válasz (ahol az üzenetet vagy a
mester, vagy valamelyik megszólított szolga állomás folytatja és fejezi be)
FMS (Fleet Management System): flotta menedzsment rendszer. Az FMS Gateway egy olyan szabványos csatlakozás, amelyen keresztül elméletileg a jármű gyártmányától függetlenül-, egységes interfészen (CAN), egységes protokoll (ODB-II) szerint nyerhetőek ki a jármű
üzemét vezérlő elektronika (ECU, PCM) által felügyelt szenzorok adatai. Biztonsági okokból a járműfedélzeti vezérlőbe (OBU) épített CAN
olvasó tényleg csak olvassa az adatokat, vagyis a járműfedélzeti vezérlőből a jármű üzemét, biztonságát vezérlő elektronikák irányába
semmilyen körülmények között nem küldhető utasítás.
ODB (On-Board Diagnostics): járműfedélzeti diagnosztikai rendszer. Az Amerikai Egyesült Államokban az 1960-as években felismerték: a
gépkocsik már meglévő mennyisége és a további növekedés a környezetet elviselhetetlenül terheli, ezért a gyártók számára már akkoriban

károsanyag-kibocsátási korlátokat határoztak meg (CCR 1968). Az itt bevezetésre kerülő, egyre szigorúbb követelményeket a későbbiekben
Európa is átvette és alkalmazza.
Az OBD feltétele a fedélzeti számítógép (ECU, PCM) beépítése a járműbe. A ’80-az évek elején az ODB funkció mindössze egy általános
hibajelző lámpa (MIL) volt a műszerfalon. Ma egy digitális porton (pl.: CAN) teljes körű, valós idejű (real-time) jármű állapot információ
érhető el a javító szolgáltatók (szerviz) számára a gyors hibadiagnózis felvételéhez, a hatékony javításhoz. Felügyeleti módok állandó
(permanens) vagy alkalomszerű (szporadikus).
ALDL (Assembly Line Diagnostic Link): a General Motors fejlesztette. Gyártóművenként eltérő (nem szabványos) diagnosztikai
csatlakozó. Első verziói 160 Baud sebességű kapcsolatot biztosítottak.
ODB-I: csak hiba felismerési kötelezettséget ír elő, a hibát azonosító kódot a motorvezérlés a memóriájában tárolja el. Célja az
emisszió csökkentés (a vezető vagy a közúti ellenőr lássa, hogy rossz az emissziója a járműnek - Check Engine vagy MIL jelzés –
szervizelés szükséges) és a motor élettartam növelés. Nem volt sikeres (nem volt hatékony) a nem szabványosított diagnosztikai
információk miatt.
ODB-1.5: a GM használta 1994-1996 között. Az elnevezés fiktív, arra utal az ODB-II-t nem teljesíti, de több mint az ODB-I.
OBD-II: az OBD-I fokozott képességű és a szabványos tovább fejlesztése. Az OBD-II szabvány meghatározza: a diagnosztikai
csatlakozó típusát, a csatlakozó lábainak bekötését, az elektromos protokollt, az üzenetküldés formátumát, az adatok kódolását. Ez a
szabvány előírja, hogy a vizsgáló eszköz (Scan Tool) számára tápfeszültség kivezetésre kerüljön a vizsgált jármű akkumulátoráról. Két
változata van ODB-IIA és ODB-2B. modell OBD-IIA és IIB, Az OBD-II diagnosztikai hibakódok a 4-jegyűek, a kód előtt egy
betűjelzéssel: P motor és sebességváltó (hajtómű), a B járműszekrény, C- alváz és futómű, U hálózat.

ODB
csatlakozó
lábkiosztása ODB szerinti bekötés:

ODB II szerinti bekötés:
1. Manufacturer discretion. GM: J2411 9. GMLAN/SWC/Single-Wire CAN.
2. Bus positive Line of SAE-J1850 PWM 10. Bus negative Line of SAE-J1850
and SAE-1850 VPW
PWM only (not SAE-1850 VPW)
3. Ford DCL(+) Argentina, Brazil (pre 11. Ford DCL(-) Argentina, Brazil (pre
OBD-II) 1997-2000, USA, Europe, etc. OBD-II) 1997-2000, USA, Europe, etc.
Chrysler CCD Bus(+)
Chrysler CCD Bus(-)
4. Chassis ground

12. -

5. Signal ground

13. -

6. CAN high (ISO 15765-4 and SAE- 14. CAN low (ISO 15765-4 and SAEJ2284)
J2284)
7. K line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4

15. L line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4

8. -

16. Battery voltage

Egy adott jármű által használt protokoll a csatlakozó alapján azonosítható (adott lábak megvannak, vagy hiányoznak):
SAE J1850 PWM: 2, 4, 5, 10 és 16
SAE J1850 VPW: 2, 4, 5, 16 (nincs 10)
ISO 9141-2 / ISO 14230: 4, 5, 7, 16 (15 lehet, de nem kötelező)
CAN: 4, 5, 6, 14, 16

A 8. csatlakozó lábon lehet a BMW második K-line (KKL) jelvezetéke.
EOBD (European On Board Diagnostics): európai jármű fedélzeti diagnosztikára vonatkozó rendeletek az ODB-II európai megfelelője.
2500kg össztömeg alatti benzin üzemű gépkocsikra 2001-től míg dízelmotorosokra 2004-től kell alkalmazni. 2500 kg feletti
személygépkocsikra és könnyű haszongépjárművekre benzin üzem esetén 2002-től dízel üzem esetén pedig 2007-től. Az EOBD technikai
megvalósítása az lényegében ugyanaz, mint OBD-II, SAE J1962, azonos a diagnosztikai csatlakozót és a jel protokollokat használ.
EODB2 (Enhanced ODB-II): az ODB-II tovább fejlesztett változata
OBD II, EOBD kommunikáció
Előírás
ISO 9141-2

Sebesség
10,4 KB

Felhasználó

Jel
NRZ

pl. európai gyártók
pl. európai gyártók

ISO 14230-4
SAE J 1850

10,4 KB

VPW

pl. GM

SAE J 1850

41,6 KB

PWM

pl. Ford

SAE J 1850

10,4 KB

NRZ

pl. GM

ISO/DIS 15765-4 9141-2

Diagnosztika a CAN rendszeren keresztül

ISO ODB-II szabványok:
ISO 9141: Road vehicles — Diagnostic systems. International Organization for Standardization, 1989.
Part 1: Requirements for interchange of digital information
Part 2: CARB requirements for interchange of digital information
Part 3: Verification of the communication between vehicle and OBD II scan tool
ISO 11898: Road vehicles — Controller area network (CAN). International Organization for Standardization, 2003.
Part 1: Data link layer and physical signalling
Part 2: High-speed medium access unit
Part 3: Low-speed, fault-tolerant, medium-dependent interface
Part 4: Time-triggered communication
ISO 14230: Road vehicles — Diagnostic systems — Keyword Protocol 2000, International Organization for Standardization,
1999.
Part 1: Physical layer
Part 2: Data link layer
Part 3: Application layer
Part 4: Requirements for emission-related systems
ISO 15031: Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics, International
Organization for Standardization, 2010.
Part 1: General information and use case definition
Part 2: Guidance on terms, definitions, abbreviations and acronyms
Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits, specification and use
Part 4: External test equipment
Part 5: Emissions-related diagnostic services
Part 6: Diagnostic trouble code definitions
Part 7: Data link security
ISO 15765: Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Networks (CAN). International Organization for Standardization, 2004.
Part 1: General information
Part 2: Network layer services ISO 15765-2
Part 3: Implementation of unified diagnostic services (UDS on CAN)
Part 4: Requirements for emissions-related systems
A SAE OBD-II-re vonatkozó szabvány dokumentumai:
J1962 - Defines the physical connector used for the OBD-II interface.
J1850 - Defines a serial data protocol. There are 2 variants- 10.4 kbit/s (single wire, VPW) and 41.6 kbit/s (2 wire, PWM). Mainly
used by US manufacturers, also known as PCI (Chrysler, 10.4K), Class 2 (GM, 10.4K), and SCP (Ford, 41.6K)

J1978 - Defines minimal operating standards for OBD-II scan tools
J1979 - Defines standards for diagnostic test modes
J2012 - Defines standards trouble codes and definitions.
J2178-1 - Defines standards for network message header formats and physical address assignments
J2178-2 - Gives data parameter definitions
J2178-3 - Defines standards for network message frame IDs for single byte headers
J2178-4 - Defines standards for network messages with three byte headers*
J2284-3 - Defines 500K CAN Physical and Data Link Layer
J2411 - Describes the GMLAN (Single-Wire CAN) protocol, used in newer GM vehicles. Often accessible on the OBD connector as
PIN 1 on newer GM vehicles.
Diagnosztikai módok: Az OBD-II szabvány 9 különböző módot (szintet) definiál a diagnosztikai eszközök számára. Az OBD rendszert nem
teljes körűen támogató járműveknél (~1996-2001) előfordulhat, hogy a jármű vezérlőegysége csak az első néhány módot képes
megvalósítani.
A diagnosztika 9 szintje a következő:
1. mód: diagnosztikai adatok kiolvasása
analóg ki- és bemenő adatok (pl. szenzorok jelei)
digitális ki- és bemenő adatok (pl. egy kapcsoló állása)
státuszinformációk (pl. váltó típusa kézi / automata)
számított adatok (pl. befecskendezési idő)
2. mód: Freeze Frame paraméterek (egy adott hibakód eltárolásakor mért paraméter információk)
analóg ki- és bemenő adatok (pl. szenzorok jelei)
digitális ki- és bemenő adatok (pl. egy kapcsoló állása)
státuszinformációk (pl. váltó típusa kézi / automata)
számított adatok (pl. befecskendezési idő)
3. mód: hibakód kiolvasás
a memóriában eltárolt állandó hibák kódjának kiolvasása
4. mód: hibakód tároló törlése
a hibakódok és a Freeze Frame adatok törlése, az alapállapot visszaállítása
szelektív törlés nem lehetséges, csak a tároló teljes tartalma törölhető
5. mód: Lambda szonda tesztértékek kijelzése
a szonda (szondák) megfelelő működésének tesztelése
6. mód: nem folyamatosan figyelt funkciók mérési értékei, vizsgálati és küszöbértékek kijelzése, pl.:
szekunderlevegő-rendszer
kipufogógáz visszavezetés
tankszellőztetés
stb.
7. mód: hibakód kiolvasás
az időszakosan fellépő, még nem állandósult hibák kódjának kiolvasása (a MIL lámpát ezen hibák még nem aktiválják)
8. mód: beavatkozó tesztek
célirányosan végzett vizsgálatok, pl. tankszellőztető rendszer tömítettség vizsgálata
9. mód: jármű specifikus adatok és információk
VIN: Vehicle Identification Number (alvázszám, motorkód, ECU típus)
CIN: Calibration Identification Number (szoftver-azonosítás)
CVN: Calibration Verification Number (pl. update check sum)
DTC (Diagnostic Trouble Code): diagnosztikai hiba kód. Szerkezete 5 karakter, 1 betű és 4 számjegy. Az egyes karakterek jelentése a
következő:
1. karakter: a jármű alrendszere
B = Body / karosszéria
C = Chassis / futómű
P = Powertrain / motor, hajtáslánc
U = Undefined / nem meghatározott
2. karakter: kód illetékessége
0 = szabvány szerinti, gyártó független kód
1 = gyártó specifikus hibakód
2 = gyártó független kód

3 = P3000-3399-ig gyártó specifikus hibakód,
P3400-P3999-ig gyártó független hibakód
3. karakter: alrendszer / alkatrészcsoport
1 = üzemanyag- és levegőrendszer
2 = üzemanyag- és levegőrendszer (injektor áramkör)
3 = gyújtás- vagy égéskimaradás
4 = járulékos emisszió szabályozás
5 = sebesség- és alapjárat szabályzó rendszer
6 = vezérlőegység és kimenő jelek
7 = hajtómű
8 = hajtómű
4. és 5. karakter: alkatrész azonosító
ODB hibakódok jelentése: a hibakódok általánosan használtak azonos hibák leírására. Az egyig legnagyobb közhasználatra kitett hibakód
jegyzék a http://budavill.hu/pages/OBD-k%C3%B3dok-magyarul!.html –en érhetőek el. (2013.-ban már több mint 2000db hibakód)
ODB terminológia: az egyes jelenségek leírására használt kifejezések, rövidítések magyarázata. (Egyik nyilvános lista a
http://budavill.hu/pages/OBD-terminol%C3%B3gia.html –en található.
Data Logger: adat gyűjtő. A motor és a jármű ellenőrzése normál használatának ellenőrzése céljából a szenzorok adatainak gyűjtését végző
eszköz mintegy „fekete doboz‖ a járművezető tevékenységének ellenőrzésére. Néhány amerikai biztosítótársaság csökkentett díjakat
kínálnak, ha OBD-II jármű adatgyűjtők (vagy a kamerák) vannak felszerelve az adott járművön. Az adat gyűjtő az igazságügyi szakértői
elemzéseit is segítheti egy-egy esemény után.
ELM: Az Elm Electronics az ezredforduló előtt kezdett az autó fedélzeti diagnosztikai csatlakozókból adatokat kinyerni tudó USB, WiFi
vagy bluetooth felületen elérhető chipeket gyártani. Az autódiagnosztikai chipejeik ELM320-tól ELM329-ig terjednek.
Diagnosztikai jel interfész készülék pl.: az ELM 327, amely egy univerzális autódiagnosztikai adapter bluetooth kapcsolattal, az ELM 327
chipet felhasználva. Az összes elterjedt, szabványos OBD2 protokollt ismeri. A csatlakozót becsatlakoztatva a gépjármű diagnosztikai
aljzatába attól tápfeszültséget kap az adapter, és BLUETOOTH rádiós kapcsolaton keresztül mintegy 10 méteren belüli PC-n (notebook-on)
vagy azANDROID, WINDOWS MOBILE, PALM telefonunkról, PDA-ról futó diagnosztikai szoftverrel vezérelhető, a diagnosztikai adatok
lekérdezhetőek.
AS-Interface (Actuator Sensor Interface): 1990-ben fejlesztették ki. Újdonsága abban áll: a kábelezés a tápfeszültség-ellátást és az
adatátvitelt is ugyan azon vezetéken biztosítja. Teljes vezeték hossz 100m. Jelismétlőkkel max. 300m. Egy vezetékre egy master és 31db
slave egység csatlakozhat.
A vezető és köpenyének kialakítása az AS-Interface csatlakozást egy speciális csatlakozó kábelre préselésével oldható meg. Ezért nincs
szükség a kábel elvágására, blankolásra, grundolására (vagy érvéghüvelyezésére) mivel a csatlakozó test zárásakor tűk átszúrják a szigetelést
és létrejön a fémes kontaktus, amelynek a védettsége akár IP 65 is lehet. Speciális csatlakozó elemei forgó/mozgó eszközökbe is bejuttatják
az interfészt. Az interfész felépítése teljesen föld független. A kábel feszültsége 25V vagy max. 60V az átfolyó áram 8A.
PROFIBUS (Process Field Bus): Németországban dolgozták a folyamatirányítás legalsó (terepi) szintjén elhelyezkedő, saját tápellátással
rendelkező szenzorok és aktuátorok kezelésére, de a következő irányítási szintet is ki tudja szolgálni – a gépvezérlők, a PLC-k, az
adatgyűjtők és a PC-k összekötésére is alkalmas.
Három változata lehetséges
elektromágneses zaj jelenlétében száloptikás szereléssel,
robbanásveszélyes környezetben speciális kialakítással és
normál ipari használatban RS485-nek megfelelő, sodrott érpáras kábelezéssel.
A hálózat négy szegmensből állhat, a szegmensek maximális hosszúsága sebességfüggő (pl. 90 Kbit/s esetén 1200 m, 500 Kbit/s mellett 200
m).
Több Master-es rendszer, a Masterek száma legfeljebb 32 lehet. A Masterek programozottan adják át egymásnak a BUSZ feletti rendelkezés
jogát (token passing). Az ISO/OSI kommunikációs referencia modell rétegei közül az 1-t (fizikai réteg) és a 2-t (adatkapcsolati réteg),
valamint a 7-t (alkalmazási réteg) valósítja meg.
INTERBUS S: a legalsó irányítási szint, a terepi szint kommunikációs rendszere, a szenzorok és aktuátorok összekötésére fejlesztették ki. A
Masterre csatlakozó törzskábelre a leágazásoknál ismétlő/csatoló egységek kerülnek – a törzskábel 13 km hosszú lehet. A leágazás lehet
Fernbus vagy Peripheriebus, mindkettő RS 485 jellegű a kábel sodrott érpár. A Fernbus 256 részvevőt szolgál ki. A Peripheriebusra 8
részvevőt lehet rákötni.
Ha szükséges, az INTERBUS lehetővé teszi összetettebb készülékek (robotvezérlő, DNC egység, PLC stb.) bekötését is a rendszerbe. Az
INTERBUS S Clubba társult cégek (németországi csoportosulás) INTERBUS termékei teljesen kompatibilisek egymással, így változatos
rendszereket lehet kialakítani, gyártótól függetlenül.
Pakscan IIE busz: kétvezetékes megoldású. A legalsó irányítási szint kiszolgálására készült, 240 aktuátort illetve szenzort képes kezelni. A

kéteres kábel teljes hosszúsága 20 km lehet. A részvevők címezhetők, a Master állomás felügyeli a rendszert. A kommunikáció RS485
jellegű, a kéteres kábel gyűrűszerűen visszatér a Masterhez. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy egyszeres kábelszakadás esetén a rendszer
még hibamentesen tovább tudjon működni – a szakadást pedig jelezni tudja a kezelőnek.
Odométer: kerék fordulatmérő több fizikai elv alapján készülhet. Leggyakrabban optikai vagy mágneses alapon működik.
IFOG (Interferometric Fiber Optic Gyro): interferométeres száloptikás giroszkóp. A Sagnac elv alapján működik. Egyfajta lézer
giroszkóp, a műszereknek két válfaja van a nyílt hurkú és a zárt hurkú.
Mikrogépészeti vibrációs (rezgő) giroszkóp: a Coriolis erő hatását érzékelik. Az inerciális rendszereknél a forgó mechanikus pörgettyű a
forgás okozta Coriolis erő hatására kitér, e kitérés mértékéből lehet következtetni a fellépett szögsebességre. Coriolis erő hatását
azonban nem csak a forgó rotor érzékeli, hanem a rezgő (transzlácionális) mozgást végző tömeg is.
Az utóbbi egy-két évben a fésűfogas vibrációs mikrogépészeti giroszkópokat egyre inkább felváltják a vékony falú gyűrű vagy henger alakú
rezgő tömegekkel működő rendszerek.

Észrevétel a diagnosztikával kapcsolatban
Akár a járműfedélzeti, akár a műhelyi diagnosztika a gyakorlatban megfelelés vizsgálatot jelent. Ha nem áll fenn a megfelelőség: az a hiba.
Amíg a XX századi autóknál elég volt egy-két mérőeszköz, egy mérőműszer vagy egy próbalámpa a vizsgálathoz, a hibakereséshez, addig
napjaink fejlett számítógépes rendszerekkel felszerelt autóinak javításához nélkülözhetetlenek a profi diagnosztikai műszerek. Ezen
műszerek hibakódokat vesznek át a fedélzeti rendszerektől illetve hibakódokat generálnak, amelyek segítséget nyújtanak a hibakeresésben, a
hiba megállapításában.
Azonban semmilyen diagnosztikai műszer nem pótolja az elméleti tudást, a gyakorlati tapasztalatot, a rutint, a kapott eredmény ellenőrzését,
az alaposságot. Egy-egy jelenségnek (állapotnak) sok féle oka lehet és ezek feltárásához sötétben tapogatódzik az, aki csak a (tényleg csodás)
diagnosztikai műszert és a hibakódokat ismeri. A hibakódból következő, hiba okot jelentő részegység cseréje gyakran eredménytelen marad.
Mi okozhatja ezen eredménytelenséget?
- lehet, hogy nem a valódi hibát jelzi az autó fedélzeti számítógépe. Ennek az az oka: maga a fedélzeti számítógép, mint az autó
legbonyolultabb része, természetesen maga sem mentes egy esetleges meghibásodástól.
- lehet, hogy a mért jellemzők hamis értéket mutatnak, aminek az oka: a villamos jelek tulajdonságából adódik. Villamos (beavatkozó)
jelet továbbítani vagy villamos értéket mérni csak áramkörben lehet. Az áramkörbeli kontaktus probléma megfelelő jel esetében is
rossz értéket eredményez. Egy kilazuló crimpelt vezeték, egy kikráteresedett beforrasztott csatlakozó láb, egy kontaktushibás
testvezeték, egy megsérült szigetelésen át a vezetékbe jutó sósvíz általi oxidáció egyaránt jelentkezhet állandó (statikus), vagy
rendszertelenül előforduló jel továbbítási/mérési hibaként, hibásnak mutatva jó, jól működő szerkezeti elemet.
- lehet, hogy olyasmit kellene kimutatni, amire nem készülnek diagnosztikai programok. A légszűrő légbevezető torkába bebújt
(beszorult) kismacskát, a játszadozó kisgyerekek által a kipufogócső végébe gyömöszölt almát vagy krumplit nem lehet beazonosítani
valósan jelentkező hibák kódjai segítségével. Ide sorolhatóak a szerkezeti elemek megbontásával végzett beavatkozások (pl.: vezérmű
szíj csere) után szakszerűtlenül visszaszerelt szerkezeti részek (vagy csak burkolatok) által becsípett vezetékek (vezeték kötegek)
szigetelésének sérüléséből eredő folyamatosan fennálló vagy időszakosan jelentkező vezeték zárlatok, letestelődések.
Egy olyan komplex rendszerben, mint a XXI. század gépjárműve tulajdonképpen minden mindennel összefügg, alap sémákat mechanikusan
alkalmazni a hiba meghatározásban az eltévelyedés veszélye (feleslegesen cserélt részegységek, felesleges munkaráfordítás) nélkül nem
lehet. Könnyen előfordul összetett, bonyolult hiba jelenség nagyon egyszerű kiváltó okra vezethető vissza. Megeshet az is: egy apróság, mint
a hiba kiváltójának megtalálása –a legjobb műszerezés mellett is- akár 20-30 munkaóráig eltarthat. A tényleges javítás, a hiba elhárítása
ennek az időráfordításnak csak a töredéke, a felhasznált alkatrész költsége pedig ―filléres‖ kategória.
Tapasztalatból: AUDI Q7, rablási kísérlet után a motor nem indul. Elektronikai szakszerviztől javítás megrendelés. Kompjúteres szerviz
kocsi a helyszínre kiszáll, ―addig nem indítózunk, amíg minden nincs rendben‖. Diagnosztikai stekker be, minden megvizsgálva. Se hiba, se
letiltás. Minden rendben. De nem indul. Bika kábel, töltő. Ilyen-olyan alaphelyzetbe állítások, reszetelések, szoftver újraindítások. Újabb
tesztek lefuttatása, felváltva gyújtás ráadás, majd önindítózás közben. Telefonos segítség a szerviz központból, kollégáktól. Több óra
elteltével: légszűrőház megbontás, a résen alkohol tartalmú féktisztító spray befúvás mellett indítózva kb. 10 másodperc alatt egyre
gyorsabban forgó főtengely jelzi: a motor életre kel, és az óta is indítható…

Vállalatirányítás
Irányítás: más néven vezetés. A folyamatok kézben tartása, reagálás a kialakuló szituációkra és a megfelelő döntések, intézkedések
meghozatala, azon megértés menet segítségével, amely során előáll az adat, az adatból az információ, az információkból a tudá s, és a
tudásból pedig a bölcsesség.
Adat: alapelem, amely tapasztalati, mérési úton keletkezik. Mivel alapelem, a pontossága, hitelessége döntő fontosságú.
Információ: az adatból következtetés útján értelmezéssel, rendszerezéssel, részben feldolgozással információs rendszerek állítják
elő, az információt információs rendszerek tárolják, keresik vissza és dolgozzák fel.
Tudás: know-how, amely lehetővé teszi, az információk lényegének megértését, majd ez alapján utasítások kiadását. A tudás

ismereteken alapuló képesség, amely segítségével a megértett információ alapján döntések hozhatóak. Tudáshoz jutás módja:
eredeti tudás megszerzés – események, állapotok megélésével, vizsgálatával, tanulmányozásával történő, gyakran
hosszadalmas és fáradságos úton való tapasztalatok levonása alapján.
tudás átvétel (tanulás) - amikor a tudással rendelkező valaki oktatás útján adja azt át. A tudás átvétel tömeges méretben
jellemző.
Intelligencia: a tudás alapján az eredményesség fokozásának képessége, a hatékonyság párosítása a veszteségek elkerülésével, a
veszélyek megelőzésével és új lehetőségek felismerésével. Bölcsesség: a hatékonyság növelésének képessége. Az
elvonatkoztatás legmagasabb szintje, amelyhez előrelátás társul. A felhalmozott tudás alapján az egyén meggyőződéseihez
kapcsolódó etikai ítélet; annak képessége, hogy kritikusan és gyakorlatiasan viselkedjen bármely szituációban.
Adatforrás: adatforrásnak csak az tekinthető, akinek, aminek a hitelessége ellenőrzött, biztosított. Az adat forrás adata valamit pontosa n
jellemez. A hitelesség nélküli adat fikció, ami alapján csak téves döntés hozható, rossz vezetés végezhető.
Az adat forrás lehet:
mérési folyamat kimenete, ahol automatikus mérőeszköz esetén a mérőeszköz és a mért jellemző kapcsolata döntő a pontosság
szempontjából, másik feltétel a mérőeszköz hitelesített állapota, hibamentes működése. Személy általi leolvasású mérőeszköz
esetén további feltétel a szubjektív hibák megelőzése, feltárása, javítása.
adat felvétel (adatrögzítés) eredménye, amikor nem mért értékek (korábbi papír alapú adatok elolvasása, adatközlő élőbeszéd
nyilatkozata) adatfelvevő biztos (adatrögzítő) által kerülnek a rendszerbe, ekkor a felvett adatok ellenőrzésével (pl.: ismételt
felvételével) kell a tévesztésből bekövetkezett hibákat feltárni, javítani.
Open source szoftver használat: az NFM 2011. év szeptemberében kiadott irányelvei alapján az IT szoftverek beszerzése esetén a Volán
társaságok számára követelmény a nyílt forráskódú szoftverek beszerzésének előtérbe helyezése.
Közlekedéskibernetikai ankét: a szállítási problémák számítógépes megoldási lehetőségeit boncolgató rendezvény, amelyet Kádas
Kálmán professzor szervezett 1958-ban.
VIR (Vállalat Irányítási Rendszer): a MÁVAUT időszakban indult a vállalatcsoport szintű Számolóközpont (számlázás, táblázat
nyomtatás). Volán vállalatok családján belül a ’70-es években kezdődött a számítógép elemi szintű használata vállalatirányítási célra.
Következő lépés a ’80-as évek elején a magasabb szintű vállalatirányítás, a számítógéppel támogatott VIR megvalósítása. A VIR négy
önálló részterületre bomlott:
SZIR - Személyforgalmi Irányítási Rendszer
TIR - Teherforgalmi Irányítási Rendszer
EIR - Egységes (telep) Irányítási Rendszer
MIR - Műszaki Irányítási Rendszer
EIR (Egységes Irányítási Rendszer): gépjármű telepi EIR. Amint felismerésre került a munkavégzés eredményének növelése a
teljesítményfokozás mellett, az irányítás hatékonyságának javításával is elérhető a közlekedési szakág érdeklődéssel fordult a lehetőségek
felé. A Közlekedéstudományi Egyesület már 1982.-ben szimpóziumot rendezett a témában. 1984-ben kiadásra került az ‖EGYSÉGES
IRÁNYÍTÁS A GÉPJÁRMŰTELEPEKEN‖ módszertani útmutató, amelyben az EIR a következő fejezeteket tartalmazta:
Műszaki alrendszer
Forgalmi alrendszer
Anyagellátási alrendszer
Az EIR később AIR-ként (Automatizált Irányítási Rendszerként) fordult elő, majd a kettőt összevonva, AEIR néven. Máig ható tapasztalat,
tanulság született: egy-egy jó elgondolás helyett támadhat még jobb, ám ha a jobb reményében mindig félbe marad az elkezdett, akkor soha
sem lehet „egyről a kettőre lépni‖. A befejezetlen mű szerves tovább fejlődése (fejlesztése) csak hipotézisekre épülhet.
ERP (Enterprise Resource Planning): a korszerű vállalatirányítási információs rendszerek összessége. A vállalat működési szintjeit
támogató rendszerek. A vállalat környezetére, belső működésére és a vállalat – környezet tranzakcióira vonatkozó információk koordinált
és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek, valamint a funkciók ell átását
lehetővé tevő hardver- és szoftvereszközök összessége. Az információs rendszer fő összetevői:
1.) az ember, mint döntés előkészítő és döntéshozó;
2.) a külső és belső információ;
3.) a külső és belső hardver és szoftver elemek, szervezeti megoldások (azaz az orgwer).
Komponensei:
MIS (Management Information System): vezetői információs rendszer
CRM (Customer Relationship Management): ügyfélkapcsolat-kezelés. Egy cég partnerei felé irányuló folyamatainak leírása. A CRM
folyamatok köre magában foglal minden olyan folyamatot, ami valamilyen formában köthető az ügyfelekkel való együttműködéshez, a
meglévő ügyfelek kiszolgálásához. A CRM szoftver célja, hogy ezeket a folyamatokat támogassa, illetve hogy jelenlegi és potenciális
ügyfelekkel kapcsolatos információkat tároljon.
SRM (Supplier Relationship Management): beszállítói kapcsolatkezelő
SCM (Supply Chain Management): ellátási-lánc kezelő
EPM (Enterprise Performance Management): vállalati teljesítménykezelő
TPS (Transaction Processing System): tranzakció feldolgozó rendszer

Vállalatirányítási rendszerre példák:
SAP (Systemanalyse und Programmentwicklung): rendszerelemzés és programfejlesztés. Az SAP AG 1972-ben alakult Német Szövetségi
Köztársaságban. Az SAP rövidítését később átértelmezték, az új: Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung névre,
jelentése: Rendszerek, alkalmazások és termékek az adatfeldolgozásban. Az SAP saját programozási nyelve az ABAP.
LIBRA: A Volán Elektronika Rt. 1984 óta foglalkozik integrált ügyviteli-, vállalatirányítási rendszerek, ügyviteli rendszerek fejlesztésével,
bevezetésével és támogatásával. A Volán Elektronika többségi tulajdonában álló LIBRA Zrt. Oracle alapon fejleszti a LIBRA rendszereket.
Legújabb verziója a LIBRA 6i egyszerre teremti meg mind a különböző vezetői információs funkciók, vezetői döntés-támogató funkciók,
mind pedig a különböző alrendszerekben keletkező üzleti tranzakciókat feldolgozó funkciók integráltságát.
NAVISION: a Microsoft Dynamics NAV egy vállalatirányítási rendszer a Microsofttól. A termék része a Microsoft Dynamics
termékcsaládnak. Pénzügyi, gyártási, vevőkapcsolati, logisztika és kontrolling modulokkal rendelkezik kis és középvállalatok számára. A
Microsoft Business partnerei, teljes hozzáféréssel rendelkeznek a rendszer kódjához, amely híres az egyszerű és gyors fejleszthetőségéről és
testreszabhatóságáról. A rendszer fejlesztési nyelve a C/AL nyelv mely, egyedi programozási rendszer Pascal alapokon.
ITIL (Information Technology Infrastructure Library): informatikai infrastruktúra-könyvtár. Informatikai rendszerek (infrastruktúra)
üzemeltetésére és fejlesztésére szolgáló módszertan illetve szabvány- és ajánlás-gyűjtemény neve. Az ITIL az Egyesült Királyság
kormányzati beszerzésekért felelős hivatalának (Office of Government Commerce) szabványosító tevékenységeként jött létre. Jelenleg a
harmadik verziónál (ITILv3) tart.
Az ITIL módszertan 5 fő kötetből és az ezekhez kapcsolódó kiegészítő anyagokból áll:
ST (Service Strategy): szolgáltatás-stratégia. A folyamat azonosítja azokat a (piaci) lehetőségeket, amelyeket új szolgáltatások
bevezetésével ki lehetne aknázni. Az eredmény egy stratégiai dokumentum, amely felvázolja az új szolgáltatás tervezésének,
megvalósításának, üzembe helyezésének és folyamatosan javuló minőségben történő nyújtásának folyamatát. A szolgáltatás
bevezetése új képességekkel ruházza fel a szolgáltató céget (szervezetet), ezáltal értéknövelő szerepet tölt be. A szolgáltatás
stratégia legfontosabb fejezetei a Szolgáltatás-portfólió kezelése és Pénzügyi menedzsmentje.
SD (Service Design): szolgáltatás-tervezés. A folyamat eredményeként projekt-terv készül a szolgáltatás stratégia kidolgozása során
keletkezett stratégia által felvázolt szolgáltatás konkrét megvalósítására. A terv részletezi az új szolgáltatás bevezetésének minden
vonatkozását, a bevezetéshez és üzemeltetéshez szükséges támogató folyamatokkal együtt. A szolgáltatás tervezés legfontosabb
fejezetei az Üzemeltetés és üzemvitel biztosítása, Kapacitástervezés valamint az Informatikai- és üzembiztonság.
ST (Service Transition): szolgáltatás létesítés és változtatás. A megtervezett szolgáltatás létesítéséhez és a környezet módosításához
szükséges folyamatok leírása. Fontos fejezetek a Változás- és verziókezelés, Konfiguráció-menedzsment és Dokumentáció-kezelés.
SO (Service Operation): szolgáltatás-üzemeltetés. Az előzővel szorosan összefüggő szolgáltatás üzemeltetés tárgyalja a szolgáltatás
folyamatos és hibamentes üzemeltetéséhez szükséges folyamatokat és szervezési kérdéseket. A folyamatok garantálják az SLA
(Service Level Agreement - megállapodott szolgáltatási szint) szerződésekben vállalt szolgáltatás-minőséget. Legfontosabb
fejezetek a hiba-, igény- és incidenskezelés.
CSI (Continual Service Improvement): állandó szolgáltatás-fejlesztés. Célja a folyamatosan javuló minőségű szolgáltatás nyújtás
feltételeinek kidolgozása. Kiemelt fejezetek a Szolgáltatási szint mérése, riportozása (jelentése) és menedzsmentje.
TM1 (IBM Cognos TM1): vállalati tervező szoftver. Tervezés, költségvetés, előrejelzések és elemzések készítéséhez. A vállalati tervező
szoftver, teljes körű, dinamikus környezetet nyújt tervek, költségvetések és előrejelzések kidolgozásához. A Cognos TM1 segítségével a
teljes vállalatot érintően gyorsan végezhető adatelemzés és modellezés az üzleti követelményekről, hogy jobb üzleti eredményeket nyújtó
terveket, költségvetéseket és előrejelzéseket lehessen készíteni.
Data Warehouse: adattárház. Az adattárház egy szervezet legfontosabb adatai kronologikus tárolásának a helye. Az adatokat a szervezet
alaptevékenységében szerepet játszó informatikai rendszerektől, az ún. operatív rendszerektől, mint forrásoktól veszi át, amelyeket speciális
adattranszformációs eszközökkel alakítanak át, és tárolnak el az adattárházban. Az adattárház elsődleges célja, hogy a szervezetek vezetését
taktikai, stratégiai szintű vállalatirányítási, döntéshozatali tevékenységében támogassa.
Logisztika: a görög logos szóból származik, jelentése: értelem, számítás, tervezés. A logisztika anyagok, információk, személyek, energia
rendszereken belüli és közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. A logisztika interdiszciplinaritását több
társtudomány és szakma kapcsolódása adja (a marketing, a közlekedéstudományok, a minőségbiztosítás, az egyéb innovatív műszaki
tudományok, a kontrolling, a matematika, a rendszertechnika és informatika, a gazdaságtan, a vezetéselmélet, az automatizálás, a HR, és a
pszichológia).
A logisztika célja (küldetése):
a megfelelő információ,
a megfelelő anyag,
a megfelelő energia,
a megfelelő személyek jussanak el,
a megfelelő mennyiségben,
a megfelelő minőségben,
a megfelelő időpontban,
a megfelelő helyre,
a megfelelő költséggel.

Személyszállítási logisztika: A távolsági, helyközi és városi személyforgalom lebonyolításának hatékony megszervezése. Nemzetgazdasági
szinten az a leghatékonyabb, ha valamennyi személyközlekedési alágazat és közlekedési mód a rendeltetésének legmegfelelőbb feladatot
látja el. Belföldön a nagy volumenű, egyidejű és egy irányú személyszállítási feladatok lebonyolításának ideális eszköze a kötöttpályás
közlekedés (városban: a metró, villamos, elővárosban: a HÉV, illetve a vonat, nagy távolságra pedig az IC szerelvények), a vasúttal nem
rendelkező vagy a korlátozottabb szállítási igényű területek esetén és a regionális, helyközi forgalomban az autóbusz, a szórványigények
kielégítésére a taxi, vagy a rugalmas közlekedés. Vezér elve a mindenhonnan mindenhová eljutás biztosítása a lehető legkisebb
eszközparkkal és költség igénnyel, az utazóközönség elfogadottsága mellett. Az utazóközönség igénysora is a mindenhonnan mindenhová
eljutással kezdődik kiegészülve a kevés átszállás (háztól-házig), a gyakori közlekedés és az olcsó viteldíj igényével.
BAM (Business Activity Monitoring): üzletifolyamat-felügyelet. Az a tevékenység, amely biztosítja, hogy egy szervezet alapfolyamatai
megfigyelés alatt álljanak, és a megfigyelt, mért adatok vezetői szintű kiértékelése, majd a megfelelő döntések meghozatala után, a
folyamatok működése a kívánt módon változzon. A BAM szorosan kapcsolódik az üzleti intelligencia (Business Intelligence, BI)
tevékenységeihez, de a BAM-eszközök a BI-eszközöktől eltérően alapvetően online, beavatkozó jellegűek, mivel az operatív rendszerek
irányításra koncentrálnak
EII (Enterprise Information Integration): a vállalat számára szükséges heterogén forrásokból származó információk egységes kezelését
lehetővé tevő, adatabsztrakción alapuló módszerek összessége. Gyakran föderatív vagy virtuális adatkezelésnek is nevezik
Garancia: a teljesítő fél által biztosított jótállás köznapi elnevezése.
Jótállás: a PTk. 248.§ határozza meg. A szállító (teljesítő vagy forgalmazó), aki jótállásra kötelezett annak a kötelezettsége, hogy az áruja
rendeltetésszerű körülmények között egy adott időtartamon belül meghibásodás nélkül használható legyen. A tartós fogyasztási cikkekre a
151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet 2.§ szerint 1év a kötelező jótállás (a szállító üzleti alapon ettől eltérő jótállást is vállalhat). A jótállásra
köteles, a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Módosítás: az áru alapvető funkcióinak vagy azok egy részének megváltoztatása vagy kibővítése, vagy korlátozása az üzemeltetői igény
vagy a vonatkozó előírás változás kielégítése céljából. Ha jótállási idő alatt a módosítás az eredeti áru műszaki paraméter határértékeit
túllépi, az ennek következtében előálló meghibásodásra a jótállás nem vonatkozik.
Szavatosság: a szállító jótállása (garantálása) a felől, hogy az áruja rejtett hibát nem tartalmaz. Ha ez a szavatossági idő alatt kiderül, szállító
a jótállása keretében cserére vagy javításra köteles. A PTk. 308§. 1, pontja alapján a jogosult a teljesítést követő 6 hónapon belül élhet a
vásárolt áru szavatossági jogával.
Karbantartás: a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítása. A rendeltetésszerű használat során szükséges műszaki beavatkozások
elvégzése. Jellemző tevékenység a hűtő-, kenőanyag utántöltése, a csavarok, biztosító elemek ellenőrzése, a felületek tisztítása, tápfeszültség
ellenőrzés-beállítás, adat állomány aktualizálás (idejét múlt elemek állományból kiléptetése, új elemek beléptetése), mentés, mentett
állomány tárolás.
TMK: tervszerű megelőző karbantartás. Az hardver jellegű áruknál az élettartam görbe elfáradási szakaszán várható, sokasodó meghibásodást
megelőző tevékenység. A szoftver jellegű áruknál az erkölcsi amortizálódást megelőző tevékenység végzése (felhasználói igényváltozás, az
alkalmazott technológiák fejlődése, az árura vagy annak funkcionálására vonatkozó szabványok, törvények változás követése). A TMK lényege:
az elfáradó szerkezeti elemeket vagy aktualitást vesztő szoftver elemeket még azelőtt kicserélni újakra vagy felújítani mielőtt azok
meghibásodást vagy hatályos szabályzó követelményeknek nem megfelelőséget okozhatnának. A TMK jellegzetesen a nagy értékű ipari
berendezéseknél, szoftvereknél alkalmazott.
Meghibásodás: az áru valamely paramétere a gyártója által megadott tartományból kívülre kerül. Az áru a funkcióját nem tölti be.
Meghibásodás féleségek:
Elállítódás: a legenyhébb hiba esemény, beállítással korrigálható. Ma már számtalan áru belső önkorrekciós egységgel rendelkezik (pl.: egyszerű
korrektor: a rádióvevő vételi frekvenciastabilizáló (AFC), generátor feszültség szabályzó. Összetett korrektor: ABS, ASR, ECU)
Elhasználódás: kopás jellegű esemény. Laikus részéről nehezen felismerhető hiba, de orvoslás nélkül nagy kárt idézhet elő. (pl.: fékbetét
elkopás, kenőolaj elfáradás, kerék gumitömlőnyomás csökkenés)
Leállás: valamely működési funkcióját vagy összes működését beszünteti az áru. A leállást kiváltó ok következtében nem minden esetben kell az
áru károsodásával számolni: (pl.: tápfeszültség kimaradás, biztosíték kiolvadás/lekapcsolás, hajtóanyag kifogyás). Korszerű áru esetében
gyakran a beépített védelmek tiltanak le (pl.: túlmelegedés, vírus detektálás okán). A letiltás eredményeként rövidebb, hosszabb idő után
önműködően vagy külön kezelői beavatkozásra visszaállhat az áru működése.
Megrongálódás: a leállás valamely szerkezeti rész katasztrofális elváltozása következtében áll elő. A jelenség cserével hárítható el. (pl.:
túlterhelése miatt eltört mechanikai alkatrész vagy tönkrement félvezető, fel nem ismert vírus tönkretette a szoftvert vagy az
adatállományt)
Diagnosztika: helyzetkép kialakítás. A diagnosztika tipikus szerviz művelet, történhet általános állapot felmérés, ellenőrzés céljából, amelynek
szerepe a hibás működés megelőzése vagy észlelt hibajelenség kiváltójának (okának) felderítése céljából, amelynek szerepe a javítás (vagy csere)
korlátozása az áru hibás elemére, moduljára (alkatrészére, részegységére).
Korszerű áruk a bekapcsolásuk, beindításuk után, a működésük megkezdése előtt öntesztelést hajtanak végre, és csak akkor kezdik meg az
üzemszerű működést, ha a teszt pozitív eredménnyel ér véget, ha az eredmény negatív, akkor hibajelzés történik. A hibajelzés lehet mindössze
figyelem felhívás, de előállhat az üzem korlátozása vagy megkezdésének megtagadása. Egyre több áru üzemközben is diagnosztizálja a saját
működését.

Zavar elhárítás: az üzemszerű használat során keletkező kisebb problémák orvoslása. Tipikus művelete pl.: kiégett biztosító betét, vagy
izzólámpa csere, PC-nél távoli asztali beavatkozás.
Javítás: az alapvető funkciók ellátásában keletkező hibák kiküszöbölése, kijavítása. Az áru további rendeltetésszerű használatának biztosítása.
FE (Field Engineer): Helyszíni javítást/karbantartást/üzembe helyezést végző személy.
BER (Beyond Economic Repair): gazdaságtalan javítás
BI/CI (Bring In or Carry In): behozós javítás. Az ügyfél a saját költségén szállítja be a készüléket a szervizbe vagy a szervizpontra.
OSR (On Site Repair): kiszállásos, helyszíni javítás. Az ügyfél a kiszállás költségeit téríti.
SLA (Service Level Agreement): szolgáltatási szint megállapodás. Célja mérhetővé és számon kérhetővé tenni valamely szolgáltatást beszállító
teljesítményét. Főbb elemei:
A szolgáltatás leírása, definiálása. Összetett feladat esetén szükséges megbontani (unbundle) a szolgáltatást alszolgáltatásokra.
A szolgáltatás vagy alszolgáltatás mérőszámának, mennyiségi egységének meghatározása.
Nem teljesítés, hibás teljesítés, késedelmes teljesítés szankcionálási módjának megválasztása.
Egységnyi teljesítési eltéréshez egységnyi szankció alkalmazása.
Üzemeltetés: az árut a rendeltetésének megfelelően alkalmazó, működtető személy az üzemeltető, akit kulcsfelhasználónak is neveznek
(gépkezelő, informatikus, rendszergazda). Az üzemeltetés szerkezet esetében általában kezelés, míg szoftver esetében alkalmazás (futtatás)
jelleggel valósul meg. Gyakran a jótállás feltétele az üzemeltetés előírásainak (a rendeltetésszerű használatnak) a betartása. Például:
Üzemet megelőző, vagy üzemszüneti tárolás előírásainak betartása. (pl.. belső akkumulátorok lecsatlakoztatása, vagy töltésének
biztosítása)
Üzemi körülmények betartása (környezeti feltételek: hőmérséklet tartomány, páratartalom, légnyomás, szellőztetés, rázkódási
igénybevétel, nedves poros környezet, stb)
Energia ellátás betartása (pl.: előírt érték tartományú-, paraméterű tápfeszültség, hajtó és kenőanyag alkalmazás)
Ki- és bekapcsolás (leállítás, beindítás) feltételeinek betartása (pl.: kikapcsoláskor a megmunkáló gépszerű áruból a megmunkált
anyag eltávolítása, szoftver árunál adat mentés)
Szállító által előírt ellenőrzés és karbantartás ciklikus elvégzése (pl.: hardver áruk esetén: forgó- mozgó alkatrészek kenése, szükséges
tisztogatások, csatlakozások ellenőrzése, szoftver áruk esetén: adat állomány karbantartás, rendezés, aktualizálás).
Előírt szakképzettségű, gyakorlatú vagy céltanfolyamot végzett üzemeltető, kezelő kizárólagos hozzáférése az áruhoz. Az áru
felhasználója nem minden esetben az üzemeltető. A felhasználó lehet laikus személy pl.: ha az áru úgynevezett önkiszolgáló
kezelésű (vevő, utas, ügyfél, stb által kezelhető) automata. Az Interneten (és más elektronikus formában) elérhető szoftver áru
használójaként minden esetben laikus személyből kell kiindulni. Korszerű követelménynek tekintett az olyan kommunikációs felület
(kezelő-kijelző szervek), amely idegen ajkúak és fogyatékosok számára is biztosítják az áru használatát).
Support: vevő- és terméktámogatás, magyar átirata szupport. A szó jelentése pártfogás, segítségnyújtás, a hagyományos értelemben
használva: felhasználó támogatás.
A támogatás módja:
Telefonos: a felhasználó kisebb segítségnyújtásra szorulása esetén a leggyorsabb módja a segítségnyújtásnak.
Személyes: nagyobb vagy személyes jelenlétet igénylő probléma esetén, helyszíni támogatás az ügyfél számára.
Távfelügyeletes: jellemzően szoftver segítségével végzett állapot kiértékelés, probléma megállapítás és elhárítás céljára használt
Technical Support: technikai támogatás. Egy sor olyan szolgáltatást, amelyet az áru szállítója vagy arra szakosodott vállalkozások nyújtanak
segítve az üzemeltetők, felhasználók számára az intelligens technológiai termékek (pl.: mobiltelefonok, számítógépek, szoftverek vagy egyéb
elektronikus vagy mechanikus áruk) rendeltetésszerű használatát. Célja az üzemeltető, felhasználó által észlelt vagy az üzemeltetés
eredményével, következményével találkozók bejelentése alapján felismert problémák pontos meghatározása, hogy azok lehetőleg azonnal
üzemeltetői, felhasználói kezelőszemélyzet beavatkozásával elháríthatóak legyenek. Ezzel elkerülhető legyen az áru indokolatlan
üzemkorlátozása, a javító szerviz felesleges riasztása, kiszállása. Ha ez eredménytelen, akkor a szakszerviz számára pontos hibaesemény leírás
legyen adható.
Általánosságban elmondható, a technikai támogatási szolgáltatások próbálják hozzásegíteni az üzemeltetőt, felhasználót speciális problémái
gyors megoldásához.
A technikai támogatás lehet általános (pl.: interneten elérhető) vagy ügyfélszolgálat (helpdesk) által nyújtott. Lehet térítésmentes vagy
díjfizetés ellenében végzett. Lehet folyamatos vagy időszakokra korlátozott.
Például az SAP IT rendszerek üzemeltetésének rendszeres és alkalmanként előforduló, nem tervezhető feladataiban az ügyfelek
támogatásának legfontosabb területei:
A rendszeresen kiadott alkalmazás és biztonsági javítások telepítése
Kritikus és nem-kritikus üzemeltetési hibák felderítése
Rendszer-visszaállítás katasztrófa-szituációban és téves adatrögzítés esetében
Teljesítményhangolás hardver, OS, adatbázis és alkalmazás szinteken
Integráció más SAP komponensekkel és nem SAP rendszerekkel
Helpdesk: ügyfélszolgálat. Egy információs és segítségnyújtó erőforrás, ami elhárítja (vagy segít elhárítani) az áruk (pl.: számítógépek,
szoftverek és hasonló elektronikai eszközök) hibáit. A termékgyártók gyakran nyújtanak segítséget/terméktámogatást az ügyfélszolgálatukon

keresztül: egy díjmentesen hívható telefonszám, honlap, vagy e-mail segítségével.
Multinacionális cégeknél léteznek olyan ügyfélszolgálati szolgáltatások is, melyek házon belül, vagyis cégen belül (a mai nemzetközi
környezetben akár egy-egy cég különböző országokban lévő irodáira vonatkozóan) nyújtanak technikai segítséget az ott dolgozóknak.
Az ügyfélszolgálat terjedőben lévő megoldása az ügyfélszolgálati automata, amely kezdetekben csak rövid általános információt nyújtott,
majd a telefonközpont kezelőjét váltotta ki (az ügyfél a problémájára szakosodott szakértőt közvetlenül tudta kiválasztani). Internetes
formában megjelent a GYIK (gyakran ismétlődő kérdések) –angolul: FAQ (Frequently Asked Questions)- és a fórum ahol a speciális egyedi
probléma felvetések és az azokra adott válaszok megjelennek.
Az ügyfélszolgálat általában egy helpdesk-szoftver segítségével követi nyomon, illetve kezeli a bejelentéseket/kéréseket. A helpdesk-szoftver
gyakran rendkívül előnyös eszköz, amikor egy áruszállítója a számítógépes környezetében szeretné a gyakori hibákat/problémákat
megtalálni, elemezni és megszüntetni/felszámolni. A helpdesk-szoftver önműködően töltheti fel a GYIK és a Fórum rovatokat. A
telefonhívások formájában előadott problémákat szövegfelismerő szoftver segítségével egy PC-n futó válaszoló robot beazonosíthatja és a
korábban már megadott GYIK vagy Fórum válaszokat akusztikusan kiközölheti.
Léteznek olyan iskolák is, melyek oktatási programjában ügyfélszolgálatot imitáló feladatokat tanítanak.
Vevőszolgálat: általánosan egy szervezet, vagy intézmény azon képessége, hogy
kielégítse a vevő kívánságait és igényeit. A szállítói vevőszolgálat célja a vevők magas szintű megelégedettségének kivívása abból a célból,
hogy a vevők tartósan, hosszú távúan a szállítóhoz annak kínálatához (termékeihez, szolgáltatásaihoz) kötődjenek.
A személyes kontaktuson túl, olyan „e-felület‖ elkészítése, amelyet minden leendő és potenciális partner (vásárló, felhasználó) elér. A
vevőszolgálatra érkező kérdések, észrevételek vélemények számítógépes gyűjtése, elemzése célzott közvélemény kutatás jellegű, amelyre a
gyártó reklám és marketing szakterületei alapozhatnak munkájuk során.
A vevőszolgálat alaptevékenysége:
a vevői igények megtalálása (vevőközpontúság, vevőorientáltság, a „vevővel a hang megtalálása‖, átélése a vevő helyzetének)
a vevői igények megismerése, majd az ebből adódó
intézkedés elindítása,
Az intézkedési folyamat megtörténtének ellenőrzése,
az intézkedés vevői elégedettségének felmérése.
Azon célból, hogy bizalomra épülő partneri kapcsolat alakuljon ki a vevő, és a szállító között.
FTFR (First Time Fix Rate): elsőre megjavított esetek aránya. Általánosan használt mérőszám, amely megadja a felhasználó és az
ügyfélszolgálat első kapcsolatfelvételekor késedelem vagy továbbadás nélkül megoldott incidensek arányát.
IR (Immediate Recovery): azonnali helyreállítás. Betű szerinti jelentésében ez az informatikaszolgáltatás-folytonossági alternatíva
biztosítja a szolgáltatások azonnali helyreállítását vészhelyzet esetén. A szolgáltatások azonnali elérhetősége megkülönbözteti ezt a
megoldást attól, amit meleg tartaléknak hívnak, ami jellemzően 2-24 órán belül engedi a szolgáltatások helyreállítását attól függően, hogy
mennyire kritikus az általa támogatott üzleti folyamat. Ezen üzleti kritikusságtól függően az ―azonnali‖ helyreállítás így nullától 24 óráig
változhat. (huzamosabb idejű helyreállítás: okozatos helyreállítás, közbenső helyreállítás.)
PF (Pain Factor): fájdalomfaktor. Néha fájdalomértéknek is hívják, egy bizonyos incidens vagy probléma (rendszerint ismétlődő) típus
hatása együtt a bekövetkezési gyakoriságával és azzal, hogy mibe kerülne kijavítani szemben a vele való együttéléssel.
Szerviz: származik a service = szolgáltatás francia szóból. A köznapi nyelv ezt a fogalmat a javítás tevékenységre használja. Szervizellátás,
mint szolgáltatás bármely áruféleséghez kapcsolódhat, bármely szolgáltatást magába foglalhatja, lehet az: oktatás, tanácsadás,
ellenőrzés/vizsgálat, eseti karbantartás, hiba feltárás, zavar elhárítás, javítás, TMK, módosítás, tovább fejlesztés.
Szimuláció: valós jelenség utánzása alternatív technológiák segítségével. Célja, hogy a modell szintjén az utánzott jelenséggel azonos, vagy
ahhoz hasonló élményt nyújtson a felhasználó számára, és így tegye lehetővé az eredeti változat mellőzését egy adott feladat
megvalósításához. Az emuláció és a szimuláció között az a különbség, hogy míg utóbbi dedikált, végső célja egy másik környezet a
felhasználó számára is nyilvánvaló másolása és utánzása, addig az emuláció esetében ez kizárólag egy eszköz a kompatibilitás megvalósítása
érdekében.
TCO (Total Cost of Ownership): a tulajdonlás teljes költsége. Egy áru birtoklásának összes pénzügyi következménye, a kezdeti vásárlási
áron felül jellemzően idetartozik még a karbantartás, elhelyezési díjak, oktatási költségek, fogyó eszközök, belső és külső támogatás,
tőkekamat, stb.
Megrendelői mozgástér: az a lehetőség halmaz, amely az áru beszerzése során a megrendelői igények kielégítésére a választott áruszállító
szervezet típusától függően rendelkezésre állnak. Árubeszerzés a:
fejlesztőtől. Tipikus formája: a közös termékfejlesztés. Jellemzője: a fejlesztő a megrendelő igényére kereskedelmi forgalomban nem lévő,
nem gyártott áru kialakítására (létrehozására) kifejlesztésére képes. A fejlesztő az áruja választékán a műszaki technikai lehetőségek
határán belül bármiféle változtatást, egyedi megrendelői igény kielégítését, mint módosítást képes átvezetni. A kialakított árut
minősíttetni, engedélyeztetni kell. Az elgondolások teljesülését prototípus vizsgálatokkal és próbákkal kell ellenőrizni. Előnye a
legújabb műszaki-programtechnikai eljárásokhoz hozzájutás, a legújabb követelmények maradéktalan kielégítése. Későbbi típus
azonos beszerzés, vagy tovább fejlesztés garantált.
gyártótól. Tipikus formája a gyártmány megrendelés. A gyártás alatt álló vagy a gyártó termék palettáján lévő, de éppen szüneteltetett

gyártású áruból rendelés. Jellemzője: a minimális módosítási lehetőség, amely általában kiterjed a festés dizájnjára, a feliratok
elhelyezésére, kaligrafálására, alapszoftver (operációs rendszer) választásra, kiegészítő opciókkal ellátásra. Előnye a szükséges típus
engedélyek megléte és a „friss‖ áru, az előállítás utáni közvetlen szállítás. Későbbi típus azonos beszerzés lehetséges, tovább fejlesztés
nem garantált.forgalmazótól. Tipikus formája a kereskedelmi áruvásárlás. Jellemzője: a vevő részéről az áru meghirdetett vagy a
műszaki leírásában közzétett tulajdonságainak, funkcionalitásának elfogadása. Mozgástér opciók ki- bekapcsolásában,
konfigurálásban van. Módosítások külön szerződés alapján lehetségesek, ha a gyártó vagy a fejlesztő azt vállalja. Előnye: a típus
engedélyek, minősítések megléte, más helyen szerzett gyakorlati üzemeltetési tapasztalatok átvétele. További elvi nagy előnye a
készletről szállítás, ami egyben veszélyt is jelenthet elfekvő, kifutó „akciós‖ áru vásárlásával. Későbbi típus azonos beszerzésnek
kockázatai vannak, tovább fejlesztés nehézségekbe ütközhet (szabadalmi, szerzői jogi téren).
Fejlesztés folyamata: alapvetően több példányban előállításra szánt áru kereskedelmi forgalomba hozható minőségű létrehozása. Az egyedi
mű jellegű áruk fejlesztése hasonló lépésekből tevődik össze anélkül, hogy több példánya készülne.
Tervezés:
Terv célkitűzés
Elő terv (tervvázlat) készítés
Elő terv zsűri
Tervezés megrendelése
Részletes tervek elkészítése
Terv zsűri
Mintadarab előállítás:
Prototípuskészítés
Műhelyi (laboratóriumi) vizsgálatok
Prototípus zsűri
Szükséges tervdokumentáció módosítások
Gyakorlati próbák:
Nullszéria gyártás
Ideiglenes engedélyeztetés. Ideiglenes típus engedélyek beszerzése, szükséges előzetes tanúsíttatások, előzetes minősítések
elvégeztetése
Üzemi próba a telepítés helyén művileg előidézett szélsőséges körülmények közötti vizsgálat
Próba üzem beavatott igénybevevőkkel vizsgálata a műnek, mit árunak. Az üzemszerű használathoz legközelebb álló vizsgálat
Végleges engedélyek megszerzése.
Éles üzem:
Üzemeltetők oktatása
Üzemeltetésre átadás-átvétel
Korlátozott terjedelmű használatba vétel
Teljes körű használat beindítása
A fejlesztési folyamat során előálló mű, annak egy vagy több példánya a kialakítás, a milyenség, a funkcionalitás tekintetében a tervező, a
kivitelező (legyártó) és a megrendelő közös megegyezésének és szakmai felelősségének mintegy megtestesülése.
A megrendelő, ha laikusnak tekinti magát a vásárolni kívánt mű, mint áru tekintetében, akkor szakértőt (mérnök) bíz meg, akinek kötelessége
a megrendelő igényeinek szakszerű megfogalmazása (terv célkitűzés), a zsűrizési eljárásokban részvétel, megrendelő számára az egyszerűen
nem belátható várható következményekre figyelem felhívás, részvétel az üzemszerű felhasználásra átvételben. Általában a megfelelőségek
vizsgálata: a mű szabványosságának, követelmények kielégítésének, az üzembeállítás feltételeinek ellenőrzése, a műleírás, a tanúsítványok
alapján.
A forgalmazótól történő üzembe állítási engedélyekkel rendelkező áru beszerzés esetében az éles üzemnél írottak végrehajtása szükséges,
míg honosításon, módosításon átesett áru esetén a gyakorlati próbáknál írottaktól kezdődhet a bevezetése az áru felhasználásának.
Minőség: A minőség az áru (termék vagy szolgáltatás) olyan tulajdonságainak és jellemzőinek összessége, amelyek alkalmassá teszik
kifejezett vagy elvárható igények kielégítésére.
Az objektív minőséget az ISO 8402 szabvány definiálja: E szabványt az EU Minőségügyi Szervezete is alkalmazza. A minőség objektív
kifejezői az élettartam, a megbízhatóság, a gazdaságosság és a teljesítmény.
A szubjektív minőség a vevő személyes igényeinek megtestesülése. Ilyenek:
az egyéni ízlés (egyéniség szerinti megítélés),
az áruról való ismeretek - hallottak (trendi elvárások),
az áruajánlások (különösen, ha a vevő az áru ajánlónak kíván megfelelni – pl.: alárendeltje),különbözőség másoktól (más vevő
választásától eltérés - a jobb választás szándéka),
az áruhoz kapcsolt ajándékok (a vásárlási árba járulékos elemek is beleszámítottak),bizalom az eladó iránt (korábban is minőséget
szállított, vagy éppen nem),bizalom a márka iránt.
A döntéshozó személy szubjektivitása még optimális (az objektív minőségi mutatókat alapul vevő) döntés esetén is szerepet játszik, egyes
szubjektív minőség elemek elsődlegesnek tekintése elnyomhatja az objektív elemeket.

Termék élettartam: az az idő, ameddig rendeltetésszerű alkalmazás mellett egy műszaki jellegű áru (termék) használható. Statisztikai
mutató, az egyes darabok élettartama lehet kisebb és nagyobb is. A termék élettartamát befolyásolja a:fizikai elhasználódás, kopás (a termék
a használata során tönkremegy, eleinte a bejáródás során még javulhatnak egyes paraméterei, de a használat során dominánssá
válik a tűrési értéken kívüli –nem elfogadható- paraméterek kialakulása),relatív elhasználódás
erkölcsi kopás
elavulás (a termék korszerűtlenné válás) már elvárható működési funkciók, környezetvédelmi elvárások nem teljesítése, magas
energia felhasználás,
divatja múlás (trendiségen kívülre kerülés) az alkalmazkodás, a beilleszkedés, a megfelelés vágya alapján megállapított
„alkalmatlanság‖,
erkölcsi megújulás
az ismert felértékelődése az ismeretlenhez mérten (ragaszkodás a megszokott, megismert termék példányhoz, a megtanult
használati, kezelési módhoz),
ismételt divatba jövés (pl.: természetes anyag volta, környezet barátsága miatt).
Az erkölcsi, relatív elkopás a tömegkommunikáció segítségével (szponzorált ismeretterjesztés) elősegíthető. Az indoklás általában nemes, de
valójában mindössze vásárlásösztönzés a cél. Az eredmény pedig: a vásárló beszerzései során vásároltak azok élettartamának lejárta előtt
elértéktelenednek, használható termékek a szemét tömegét növelik.
Érdekes példa: a XX.-ik század elején gyártott, néhány 10 órás élettartamú Edison féle szénszálas izzólámpából 2010. évben egy 4W-os
példány -folyamatos bekapcsoltság mellett- még működött egy New York-i tűzoltó állomáson.
Megbízhatóság: MSZ IEC (191): 1992 szabvány. A megbízhatóság olyan általános gyűjtőfogalom „amelyet a használhatóság és az azt
befolyásoló tényezők, azaz a hibamentesség, a karbantarthatóság és a karbantartás ellátás leírására használnak‖. Összetevői: a hibamentesség,
a javíthatóság, a tartósság és a tárolhatóság.Hibamentesség mérőszámai:
hibamentes működés valószínűsége
meghibásodási valószínűség
meghibásodási ráta
átlagos működési idő
meghibásodások közötti átlagos működési időJavíthatóság mérő számai:
átlagos javítási idő
átlagos állásidő
helyreállítási intenzitás
átlagos várakozási idő a javítás elvégzéséreTartósság mérőszámai:
átlagos üzemi működés
átlagos élettartam
relatív üzemi működésTárolhatóság mérő számai:
átlagos tárolhatósági időtartam
relatív tárolási idő
MTBF (Mean Time Between Failures): két meghibásodás között várható átlagos üzemidő órában (megbízhatósági ráta). A gépiparból
elterjedt statisztikai mérőszám, ami azt mutatja meg, várhatóan egy szerkezet mennyi ideig képes üzemelni meghibásodás nélkül.
Feltételezve:
az üzemeltetéshez az előírt környezeti feltételeket,
képzett kezelőszemélyzet által megvalósított szakszerű használatot,
a rendellenes állapot (üzem) felismerését, a jelentkező zavar elhárítását,
a rendszeres karbantartást (ellenőrzést, tisztítást, kenést)
a TMK elvégzését (állapot felmérést, beállítást, kenőanyag cserét)
valamely alkatrész vagy részegység élettartamának lejártával elvégzett cseréjét,
javítható termék esetén a szakszerűen elvégzett javítást.
Az MTBF statisztikai szám, ezért egy valós áru (rendszer, berendezés, eszköz vagy alkatrész) üzembeállítását követő első meghibásodásig
eltelt idő, majd a következőig eltelt idő egyedi érték, amely lehet az átlagnál jelentősen rövidebb és hosszabb is.
A fogyasztói társadalom jelképe: az eldobás, az értéktelennek nyilvánítás. A fejlesztés, a gyártás során az áru (a termék) nem az
örökkévalóságnak készül, hanem a következőnek csinál helyet. Amilyen feladatra egyszer alkalmazásra kerül, egy áru annak alkalmatlanná
minősítése együtt jár egy újabb áru eladási lehetőségével. (A reparálhatóság nem szempont, lásd: autójavító ipar elsorvasztása, helyette
autószerelő ipar kialakítása).
MTTF (mean time to failure): a meghibásodásig eltelt közepes időtartam nem javítható termékeknél.MTTFF (mean time to first failure):
első meghibásodásig eltelt közepes időtartam javítható termékeknél.
MTTR (mean time to repair): javítható termékeknél a megjavításig eltelt közepes időtartam
K(t): készenléti tényező. Az adott pillanatban a rendelkezésre álló részarányt, vagyis a rendelkezésre állás valószínűségét fejezi ki.
R(t): adott pillanatban rendelkezésre álló részarány, a rendelkezésre állás valószínűsége.

h(t): adott időintervallumon belüli kiesési részarány (ráta)
Gazdaságosság: a ráfordítás és az eredményesség közötti kapcsolatot fejezi ki, (ár/teljesítmény). Trendi kifejezése: a költség hatékonyság.
Példája a mobiltelefon. Egyfelől több korábban önálló eszközt egyben valósít meg, így egy-egy funkció fajlagos költsége csökken. Másfelől
olyan funkció ellátó részeket is vásárol a vevő, ami eredeti szándékában nem állt.
Teljesítmény: azt fejezi ki, hogy az áru milyen színvonalas és mit nyújt a vevőnek.
Gépkönyv: (Manual) az áru jellemzőinek, használatának szervizellátásának leírásai. Részei:Műszaki leírás (Technical Manual), amely
tartalmazza az áru:
Rendeltetését, felhasználási területét
Műszaki adatait
Tartozékait
Opcionális egységeit (kiegészítőit)
Felépítésének és működésének leírását
Alapvető kezelését
Üzemvitelét
Ergonómiai követelményeit
Üzembe helyezését, karbantartását
Üzemeltető által elvégezhető beállításait, cserélhető alkatrészeit
Megvalósítható ellenőrzéseit
Üzemzavarok elhárítási módjait
A hiba bejelentését, javításba adását
A munkavédelmi előírásait
A jótállási (garanciális) feltételeit
Vonatkozó jogi jellegű nyilatkozatait
Jótállási szerviz lapját
Minőség tanúsítványait (mérési vizsgálati jegyzőkönyveit)Használati utasítás (User Manual vagy User Guide), amely tartalmazza az
áru:
Üzemet megelőző, vagy üzemszüneti tárolásának leírását
Üzemi körülményeit
Energia ellátását
Ki- és bekapcsolását (leállítását, beindítását)
Szakszerű használatát
Előírt ellenőrzését és karbantartását
Lejárt élettartamú alkatrész vagy részegység cseréjét
Üzemeltető, kezelő személy előírt szakképzettségét, gyakorlatát vagy céltanfolyamát Szerviz leírás (Service Manual), amely
tartalmazza az áru:
Főbb műszaki rajzait (alkatrész beazonosításait)
Ellenőrző mérési, beállítási paramétereit
Üzembe állításának, üzemből kivonásának eljárását
Szakszerű megbontását, összeszerelését
Javítási ajánlásait
Alkatrészek, részegységek utánrendelési számait
Ajánlott TMK-ját
Exployed view: robbantott ábra. Jellemzően gépészeti rajz. A gépalkatrészek vagy elektronikus modulok kapcsolódását mutató térbeli
rajzolat, amely bontottan ábrázolja a bemutatott eszközt.
FEB (Flied Enginering Bulletins): a gyártó által kibocsátott javítási segédanyag, melyet egyes szériahibák esetén küldenek a szerviz
részére.
A menetrendszerű közúti közlekedési szolgáltató vállalkozások működését befolyásoló a bevétel szerzés és az utas informálás
területét érintő fontosabb rendeletek:
A 2004. évi XXXIII. Törvény alapján kötött közszolgáltatási szerződés.
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
A 2003. évi LXXXVII. törvény a fogyasztói árkiegészítésről.
A 85/2007. (IV. 25.) Kormányrendelet a közforgalmú személyszállítás utazási kedvezményeiről.
Helyközi tarifarendelet - 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet
20/1981. (VI.19) MT rendelet a közúti személyszállítási szerződésekről
A normatív támogatás felosztásáról szóló 33/2010 (IV.16) KHEM-ÖM rendelet
A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek számításáról szóló 8001/2008. KHEM tájékoztató.
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról

2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról
85/2007. (IV.24) Kormány rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
Lisszaboni Szerződés: az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról
Az EU 1191/69 (EGK) sz. rendelet (2009. december 2-ig)
A 1370/2007.EK rendelet (2009. december 3-tól)
39/2010. (II.26.) kormányrendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ)
48/2012 (VIII.23.) NFM rendelet az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről
2012. évi XLI. törvény a személyszállításról
EU ITSEU ITS Directive az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2010/40/EU IRÁNYELVE az intelligens közlekedési
rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére
A 17/2004/EK és a 18/2004/ EK irányelvek (közbeszerzési eljárásról)
A Bíróság C-280. sz. Altmark Trans GmbH ügyben hozott ítélete
A Volán társaságok 2010-2011 évi közbeszerzéseinek előzményei:
A 2009-ben kiírásra került a „Közösségi közlekedés fejlesztése‖ című Regionális Operatív Program pályázati csomagja: DAOP-2009-3.2.1/A,
DDOP-2009-5.1.2/B, ÉAOP-2009-3.1.4/A, ÉMOP-2009-5.1.2, KDOP-2009-4.2.3, NYDOP-2009-3.2.1/B jelzéssel (együttesen: ROP
közlekedési pályázatok).
A ROP közlekedési pályázatok feltételeinek értelmezéséhez 2010-ben a szakminisztérium (KHEM) módszertani útmutatót adott ki, amely
meghatározta a közlekedési informatikai rendszerek átjárhatóságához és a szolgáltatás interoperábilis biztosításához szükséges konkrét
feltételeket, valamint megnevezte a központi irányítás alá vont szolgáltatások, illetve feladat- és hatáskörök (a továbbiakban: kompetenciák)
kezelésének módszerét.
Az elmúlt időszakban kialakított szakmapolitikai stratégiák - különös tekintettel a Nemzeti Közlekedési Holding (NKH) és a Nemzeti Egységes
Kártyarendszer (NEK) létrehozására – indokolják a korábbi módszertani ajánlás aktualizálását és egységes szerkezetben történő módosítását.
Indokolt, hogy a ROP közlekedési pályázatok keretében létrehozandó ITS (Intelligent Transportation System – Intelligens Közlekedési Rendszer)
rendszerek hatékony kialakításához a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), mint a közösségi közlekedési szolgáltatás szakmai
koordinációjáért felelős minisztérium meghatározza azokat a központi kompetenciákat és azok biztosításának módszertanát, amelyek
szükségesek:
az intelligens forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszerek adatcseréjének biztosításához,
az interoperábilis elektronikus jegy- és bérletrendszer kialakításához,
a közlekedési holdingba szervezett személyszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó közlekedési adatok átjárhatóságának biztosításához.
A módszertani ajánlás elkészítésekor figyelembe vett elsődleges szakmapolitikai célok és feltételek a következők:
A ROP támogatott pályázatokat a feltételek betartásával sikeresen kell befejezni és a támogatási összegeket fel kell használni;
Egységes, interoperábilis, közlekedési adatcserére képes informatikai rendszerek bevezetését kell megvalósítani, amelyek nyílt
szabványra épülnek és a központi koordináción túl technológia és berendezés szállító független megoldást biztosítanak;
Az egységes bevezetési és üzembiztonsági elvárások miatt a legjobb gyakorlatoknak megfelelő, szabványos, bevált, információbiztonsági
szempontból is megfelelő rendszerek kellenek;
Cél a közösségi közlekedésre vonatkozóan az adatcserét és a rugalmas továbbfejleszthetőséget, a Magyar ITS Keretszerkezetnek (HITS –
Hungarian ITS Framework Architecture) megfelelő kialakítás;
Működőképes központi kiszolgáló rendszert kell létrehozni a ROP pályázatok által behatárolt határidőn belül, azaz hozzávetőlegesen az
elkövetkező 1 éven belül.
Közlekedési módszertani és kompetencia központ: Az NFM a központi kompetenciák ellátására és az operatív támogatás biztosítására a
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t (KTI) nevezi meg. A korábbi módszertanban meghatározott Volán Egyesülés feladat- és
hatáskörök (kompetenciák) és koordináló szerepek folyamatosan és jogfolytonosan átkerülnek a KTI kezelésébe.
A KTI a ROP közlekedési pályázatokhoz szükséges koordináló szerep és feladatvégzés biztosításával a pályázatok sikeres befejezését és
lezárását szolgálja, de ezek a központi feladatok az Nemzeti Közlekedési Holding létrehozásával folyamatosan átkerülnek a közlekedési
holding illetékes szervezeti egységének kezelésébe.
Alapvető, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) ROP közlekedési pályázatok kiírási feltételrendszere (beleértve a C.4 pontban
meghatározottakat) és a támogatási szerződések, valamint a megkövetelt nyilatkozatok tartalma és szövegezése nem változik. A kiírt
feltételeknek és a vállalt kötelezettségeknek a nyertes pályázóknak meg kell felelniük. Mivel a kiírt és vállalt feltételek és nyilatkozatok
minden ROP közlekedési pályázatban egységesek, a megvalósítás során a Társaságok különböző pályázati anyagaiban meghatározott
műszaki tartalmakat a kiírt feltételeknek megfelelően és a jelen módszertani útmutatóban részletezettek szerint kell biztosítani.
A módszertani ajánlás célja, hogy meghatározza a ROP közlekedési pályázatok informatikai feladatainak teljesítéséhez szükséges
minimálisan betartandó feltételeket, annak érdekében, hogy egységes, összekapcsolható, a létrehozandó Nemzeti Közlekedési Holdingba is
integrálható informatikai rendszerek jöjjenek létre.
Ez a módszertan alkalmazandó a ROP közlekedési pályázatok közbeszerzési kiírásainak feltételrendszerében, valamint teljesítésének
kiértékelésében is.

A módszertani ajánlás az alábbi központilag szabályozott és támogatott területekre vonatkozóan tartalmaz iránymutatásokat:
Egységes közös hálózat- és szolgáltatásleképzési adatok biztosítása a Transmodel szabványnak megfelelően;
Valós idejű forgalmi adatok cseréjét biztosító SIRI interfészek kialakítása;
Elektronikus jegy- és bérletrendszer kialakításával kapcsolatos elvek meghatározása;
ELEKTRA Hungaria 3.0 – ITSO (EH3-ITSO) műszaki ajánlásoknak történő megfelelés és az EH3-ITSO ajánlási megfeleléssel
egyenértékű rendszerek alkalmazásának feltételei;
Az elektronikus jegy- és bérletrendszerrel kapcsolatos központi feladatok biztosítása;
Nemzeti Egységes Kártyarendszer kompatibilitási feltételek meghatározása
Egy-két állapotról elmélkedés
A felszínen, napjaink megteltek trendi kérdésekkel, iránymutató szlogenekkel. Van, amelyik a reklámok blikkfangos eleme. Van, amelyik a
gazdaság, a politika imamalmaiban hajtogatott. Van, ami a tudományok ihletője. Formailag.
A tudományos megalapozottság, a nemes célok, az erkölcsi szempontok mára csak egy mázt jelentenek, bevonva a meztelen valóságot,
eltakarva, hogy valójában a profit a dolgok mozgató rugója. Amire van pénz az „halad‖, pénzből működnek az alapítványok, a tudományos
ösztöndíjak, a beruházások. Pénzért van mindenre és mindennek az ellenkezőjére elmélet, szakértő, vállalkozó, célért küzdő harcos
érdekvédő, politikai lobbista, a kákán is csomót kereső jogász és minden más.
Nagy magabiztossággal hirdetett újdonságok, mint a korábban volt állapotok jobbítása nevezettek meg. A változások áradata még az alap
állapot, a kiindulási helyzet megállapítását sem biztosítják. A tegnapi mosóport, a tegnapi telefont, a tegnapi szolgáltatást nem kell keresni, az
már kényszeresen lecserélt egy másikra. Az ideológia szerint, egy jobbra, de mivel jobb az egyik fogkrém a másiknál? A zacskós tej az
üvegesnél? Az eldobható göngyöleg a visszaválthatónál? A génmódosított élelmiszer az eredetinél?
A haladás motorja nem mindig a profit volt. Korábban az erő, az ész, az ügyesség döntő jelentőséggel bírt. Az ember cselekedeteit a hite, a
jelleme, az erkölcse, a tudása alakította. Kötelességei voltak. Kötelességei mértéket szabtak vágyainak, külső iránymutatás nélkül saját
értékrendje alapján cselekedett, alkotott véleményt. Saját tapasztalatait nem homályosította el tömegkommunikáció, reklám, politikailag
korrekt beszéd és más valóság elfedő technikák. A kötelességek szülték a jogokat. Az ember, mert ember ma is kötelességei lennének. Ma az
a trendi: a jog a forrása mindennek, ez az általános norma. De mit ér a jog kötelesség nélkül? Elvont jogelméleti kérdés ez. Így beszél egy
korszerű ember. Pedig nem nehéz megérteni, a különbséget belátni, mert mit ér a joga van egy leendő utasnak a buszra felszállásra, ha a busz
meg sem áll, mert nem kötelező a megállás a vezetőjének. Ám, ha kötelező minden megállóhelyen megállni és felvenni a leendő utasokat, az
utasnak ebből fakadóan nem csak joga lesz, hanem lehetősége is busszal utazni.
A XX.-ik század végének nagy társadalmi-gazdasági elmélete volt a jog a haladáshoz, maga a fenntartható fejlődés. Ami már látható, nem
tartható fenn. Az elv jelen formája egyszerűen a fenntarthatóság. A tézise így szól: úgy kell a jelen igényeit kielégíteni, hogy a jövő
generációinak igényei ne legyenek veszélyeztetve. (A tömeg kommunikáció meg egyre nagyobb igénytelenségre /szoktat/ nevel.) Ennek
megvalósulása érdekében elkerülve a bioszféra tönkretételét, a jövő felélését, a felmelegedést, a déli sark feletti ózonlyukat és így tovább.
Ezért a hivatásos jelen és jövő kutatók újabbnál újabb veszélyek feltárásával igyekeznek sokkolni az emberiséget az „ökológiai
lábnyomának‖ csökkentése érdekében (megvalósítva a kereslet elmozdítását új fogyasztások irányába).
A XIX. század végén még az volt a jövő várható veszélye, hogy az egyre növekvő városokat elborítja a közlekedéssel járó lótrágya és a
középkorihoz hasonló járványok törnek ki. Miközben a motorizáció (a két világháború ellenére) kevesebb, mint 100 év alatt kiszorította a
szállításból, a közlekedésből az igavonó állatokat. A vasúti és a közúti áru és személy fuvarozás menetrendszerű szolgáltatásai minden téren
az egyéni közlekedés reális alternatívái váltak.
Az elmúlt ötven évben is megélhetett Magyarország néhány jó szándékkal indult, nemes célokat szolgáló, mára vitatható értékű fejlődést.
Ötven éve a családi házakban a széntüzelés volt az általános. Korszerűtlen, (egészségtelen, háztartási méretben nem automatizálható, poros,
piszkos, stb) volt az akkori minősítése. Először a villamos energiával fűtésre áttérés lett korszerűnek nevezve, majd a gázolaj üzemű
olajkályha időszak következett, ami után a föld- és PB gáz korszak jött el. Ma látjuk ezekhez a korszerűsítésekhez nem volt sem villamos
energia, sem kőolaj, sem földgáz elegendő az országban. Az olaj, a földgáz ma is importcikk. Ezen tévelygéseknek épp úgy nincs kimondva a
keletkezett kára (formája, mértéke), nincs megkeresve, megnevezve a felelőse, mint az ország magánosítás bevételeiből és a felvett
hitelekből származó forrás felhasználás megfoghatatlan és kimutathatatlan eredményeinek.
Vidéken (a vasúti mellékvonalakon) ötven éve a szenes kályhával fűtött termes vasúti személykocsi helyett a fülkés volt az álom, a csúcs
minőség, a fejlődés. Ma ismét a termes személykocsi a korszerű (igaz nem szenes kályhával fűtve, és más technikai elemekkel felszerelve) ahol az utas biztonságban érezheti magát-. A városi közlekedésben szakasz-, vonal- és átszálló jegyféleség létezett differenciált árak mellett.
A MÁVAUT buszain a leutazott kilométer alapján történt a viteldíj beszedés, pedig akkor nem volt nemhogy jegykiadógép, de még
számológép sem. Az utast kalauz szolgálta ki kézi lyukasztóval kiállított jeggyel. A távolsági buszjáratokon büfé szolgálat volt igénybe
vehető. Mindezt, ami elvitte az a fejlődés?
Az autójavításban (nem kismértékben a biztosítók magatartása következtében) szinte egyeduralkodó lett az elem vagy darab csere. Az
autójavító műhelyek autószerelő műhelyekké alakultak. Az autójavító kockázatára végzett javítás helyett a javítást végeztető kockázatára
történő részegység csere a kezd jellemzővé válni.
Az oktatásban az autójavító képzést felváltotta az autószerelő képzés. Pedig a javítás hazai munkaerő felhasználáson alapul, míg a szerelés
import beszerzésen (és a cserélt darab eldobásán). Mekkora az a bosszúság, amikor a hiba javítása helyett felajánlják egy egy részegység
cseréjét, mert azt mutatja a számítógép és majd attól jobb lesz az autó, de nem lesz jobb. A régi részegység meg már nem szerelhető vissza.

Egyébként is biztos rossz volt az is, csak még van másik hibás egység is (mert öreg az autó). A javítás helyett, a szerelés az fejlődés?
A mindenható piac elmélete megdőlt. A piac, mint a jobb, nemesebb kiválasztója nem tölti be funkcióját. Az áru élettartamának,
gazdaságosságának növelése nem célja. A piac a profit növelés eszköze. A piac az áru ára, az eladott mennyiségi mutatói, a realizált haszon
mérőszámai alapján minősít, állít ki referenciát. A használhatóság, az alkalmazói igények kielégítése, a tartós üzemelés, a bővítés,
továbbfejlesztés lehetősége nem szempontja. Elég egy árut megunni máris indokolt a cseréje. (Ha a piac a jobb kiválasztója lenne Kínából
nem olyan King Long buszok jöttek volna Magyarországra, mint amilyenek.)
A hazai piac a tőkét hozza helyzetbe. Régen véget ért az embargó, nincs COCOM lista, bármi beszerezhető. Csak éppen egy hazai
vállalkozásnak, ha szállító akar lenni (pl.: egy közbeszerzésen) a beszerzései biztosítékaként előleg formájában egy részét vagy a teljes
vételár összegét kell előre kifizetnie az alapanyag, az alkatrész –jellemzően külföldi- beszállítójának. Aki majd 12-24 hétre teljesít. Ezt
követően foghat hozzá a hazai vállalkozás, mint szállító az árujának legyártásához, beszereléséhez, átadásához, amit követően kiállíthatja a
számláját, 60-90 napos fizetési határidőre. Majd befizeti az ÁFÁ-t és reménykedik a beruházó, a vevő nem megy csődbe és egyszer majd
kifizeti a számláját.
A beszerzések átláthatóságát, tisztaságát, befolyás mentességét biztosítani hivatott közbeszerzési eljárások belülről szemlélve éppen
fordítottan működnek, előfordulhat: a minősítési követelmények szerinti legjobb ajánlatot tevő ára nem fér a rendelkezésre álló keretbe, ezért
a helyezett szállíthat. Megtörténhet: a nyertes ajánlattevő nem gyártó, nem forgalmazó, csak befektető, ezért az ajánlatban nevesített
beszállítók és áruk a szállítási szerződés megkötése után cserélhetőek (lásd: FUTÁR projekt). Az erő pozícióban lévő vállalkozás közvetett
vagy közvetlen nyomásgyakorlás eszközével élhet (lásd: E-útdíj tender).

Közlekedési információ megjelenítés
Utasinformatikai rendszerek: a csak tájékoztatást végző rendszer az utastéjékoztató, míg az ezt kiegészítve az utazáshoz kapcsolódó egyéb
konkrét funkciók ellátását is lehetővé tevő az utaskiszolgáló rendszer.
Utastájékoztatás: a közforgalmú közlekedésben az utastájékoztatás a közforgalmú eszközzel történő utazási, helyváltoztatási
folyamathoz kapcsolódó közvetlen, nyilvános információknak az utasok részére történő közzététele. Az utastájékoztatás fogalma a
személyek információigényének minél szélesebb körű kielégítésére törekedve kibővítendő az utazás, helyváltoztatás folyamatához
közvetetten kapcsolódó tájékoztatással is.
Utaskiszolgáló rendszer: az utasok helyváltoztatási folyamatához közvetlenül kapcsolódóan a fizikai kiszolgálást (pl.
menetjegyeladás) segítik. A kiszolgáláshoz információszolgáltatás is párosul, így ezen rendszerek tájékoztatási szempontból is
fontosak.
LTOVI (Lead TO Vehicle Information system): az utas járműhöz vezetését segítő utasinformatikai rendszer
OBI (On Board Information system): az utas fedélzeti informálódását segítő utasinformatikai rendszer
LOFFVI (Lead OFF Vehicle Information system): az utas járműtől való elvezetését segítő utasinformatikai rendszerek
Közlekedési informatika: alkalmazott informatika, amely a közlekedési szervezetek információ ellátásának fejlesztésével foglalkozó
ismeretek összessége. A közlekedésen belül az információk felvételének, rendszerezésének, átvitelének, tárolásának, feldolgozásának,
telepítésének (decentralizálás-centralizálás) és felhasználásának fejlesztésére irányul.
Az információ általánosságban: Az információ önmagában értéket képvisel, azonban a jelentésének megértéséhez, az értelmezéséhez tudás
szükséges (ha nincs tudás alapja az információt fogadónak, akkor az képtelen megérteni miről kapott tájékoztatást, ez a helyzet hasonlítható
egy dimenzió nélküli szám megismeréséhez, amikor tudható, hogy az mennyi, de az már nem, hogy mi mennyi). Az információ lehet
társadalmi, tudományos, termelési - gazdasági vagy akár hatalmi érték. Az információval lehetséges egy meglévő értéket növelni, így az
profitot, illetve extraprofitot is termelhet.
Az információ jellemző tulajdonsága a:
mennyisége,
minősége,
felhasználhatósága,
hozzáférhetősége,
érthetősége,
védelme.

Információ kiértékelés (hasznosítás): azon jellemző, amely alapján átlagosnak tekinthető képességekkel ellátott személy a hasznára képes
fordítani az információt. Az információ hasznosítás elemei:Észlelés (közlekedés során a látótérbe kerülés, figyelem felhívó,
villogás/hangjelzés, stb)Beazonosítás (alak/szín felismerés pl.: forgalomirányító lámpa, közlekedési táblák. Ábra (piktogram)
beazonosítás. Szöveg elolvasás)Következtetés levonás (az észlelőre vonatkozás megállapítása, szükséges döntés (cselekvés)
meghatározása)Cselekvés (az eldöntött viselkedés (cselekvés) megvalósítása)
Információ beazonosítás (felfogás) sebessége: az információ kialakítása biztosítja a kívánt felfogási sebességet. A gyorsan felfogható
információk elemi tartalmúak (tilos/szabad), egyszerű jelzésűek (fény/hang, terelő szalag/korlát). A tanulmányozással (átolvasással),
böngészéssel megszerezhető információk összetettek, bonyolultak, a megszerzésük időigényes. Az utas informálás során mindkét igény
egyszerre jelentkezik. A késve érkező utas azonnal akar információkat, míg a ráérő utas –ha más dolga nincs- részletes információk
megszerzésével (akár kereskedelmi reklámok böngészésével) „múlatja az időt‖.
Piktogramok: grafikus szimbólumok, a képírásban használt jelek neve, melyek egész fogalmakat jelölnek. A piktogramok eleinte a fix jelzés
tartalmú táblákon jelentek meg, gyors és egyértelmű informálást biztosítva. Ma gyakran a változó kijelzés tartalmú táblákon (digitális
kijelzőkön) is használtak piktogramok. Az ISO 80416 szabvány tárgyalja a nemzetközileg egyértelmű jelentéstartalmú piktogramokat.
Információ megjelenítés a közlekedésben: célja az utazási feltételek, tarifák, menetrend megismertetése az utazóközönséggel. Aktuális
információk közlése, amelyek a meghirdetettektől történő időleges eltérésről, módosításról, kiegészítésről akadályok felmerüléséről,
menetrenden kívüli indítások helyéről, időpontjáról tájékoztatnak. Az utazásban részvétel során bekövetkező, tervezett menetrendi
események (pl.: megállóhely elérés) előrejelzése, rendkívüli események közlése (pl.: késés).
A megjelenítés lehetséges statikus módon (tipikusan nyomtatvány jelleggel) vagy dinamikusan (ismétlődő és/vagy változó tartalommal). A
dinamikus tájékoztatás történhet akusztikus vagy vizuális formában.
Információ megjelenítő elem (felület):
Nyomdai termék jellegű: indulási jegyzék, kifüggesztett hirdetmény, falragasz, szórólap
Média megjelenés (nyomtatott sajtó, rádió, televízió): közérdekű híradás, értesítő hirdetmény, tájékoztató riport, álló- vagy
mozgóképes bemutató, riport
Internet: honlap statikus és dinamikus információ elhelyezéssel, blog, internetes fórum
Információs kioszk (utas kezelésű lekérdezhető adattár megjelenítő eszköz): a közlekedésre vonatkozó információk mellett
idegenforgalmi, kulturális, egyéb információk tára. A dinamikus információk biztosítása érdekében a közlekedési szolgáltatót
Interneten keresztül éri el. Az internet kapcsolat biztosíthat még menet- és helyjegy foglalást (váltást). A korszerűbb eszközök saját
adat állományokkal nem feltöltöttek, más nyilvános elérésű adattárakhoz csatlakoznak. Legegyszerűbb formája a közlekedési
szolgáltató honlapjának elérésére korlátozott internet pont.
Tájékoztató vitrin: nyomtatott információk tárolására szolgáló elöl üvegezett tároló, amely függőleges elhelyezésű.
Indulási jegyzék: a megállóhelyeken elhelyezett a megállóból induló járatok indulási időpontjait tartalmazza célállomásonkénti
rendezettségben.
Menetirány (vagy járatszám) tábla: a menetrendszerűen közlekedő járműben belsőleg elhelyezett, de kifelé mutató (jellemzően 1550m távolságból olvasható) fix feliratú tábla (a villamos és nagy vasúti járműveken külsőleg elhelyezett). Ismert elhelyezés: a
jármű front-, utas felszállási-, és végfal oldali. Újabb követelmény a felszállással nem érintett jármű oldali menetirány jelzés.
Ismert kényelmi megoldás az is, amikor a felszálló ajtóknál szemmagasságban elhelyezett tábla tájékoztat az útirányról.
Utastájékoztató kijelző: változó kijelzés tartalmú akusztikus vagy vizuális kijelző eszközök várótermi, pályaudvari, megállóhelyi,
közterületi, járműfedélzeti elhelyezéssel (úgy utasbeltéri, mint menetirány kijelzésre).
Házi display: az intelligens közlekedési rendszer (ITS) lakásba telepíthető egysége. Különböző közlekedési szolgáltatók vagy
közlekedési nemek igénybevételéhez otthonról történő útvonaltervezés, jegyfoglalás (vásárlás) és járat monitorozás
célszámítógépes eszköze. A lakáshoz legközelebbi megállóhelyre (amely közlekedési nemenként eltérő lehet) járat érkezés
kijelzésére. Időpontra érkezéssel történő utazáshoz lakásból indulási jelzést adhat a járatsűrűségtől és a forgalmi viszonyoktól
függően.
Információ megjelenítő technológiák: az információ megjelenítés történhet fix adat tartalommal vagy változó adattartalommal. A fix
adattartalmú információ megjelenítők statikus jelzést adnak, míg a változó adattartalmú kijelzők dinamikus jelzéseket. A változó kijelzések
történhetnek előre tárolt adtok időrendi megjelenítése formájában (pl.: menetrendi adatok), vagy valós idejű adatok (pl.: késési idő, forgalmi
akadály) megjelenítésével.
A megjelenítés történet vizuálisan: írott szöveg, piktogram, rajzolat (pl.: térkép, terelőút), képek (álló, ill. mozgó) vagy akusztikusan (pl.: a
vizuális jelentés tartalom akusztikus megfelelőjével), vagy információ Interneten elérhető (ill. elküldött) formájában.
Akusztikus információ megjelenítés:
A hangos bemondás első eszköze a tölcséres szócső volt, amelyet felváltott a hangszóró, erősítő és mikrofonból álló hangosító rendszer. Az
akusztikus információ közlés klasszikus módszere, amikor a forgalmi szolgálattevő élőszóban mondja a mikrofonba a közleményt. Korszerű
formája, amikor az ismertetésre kerülő szöveg előzetesen, jó minőségben felvételre kerül és az időalapon vagy esemény vezérelten számítógép
által kerül lejátszásra. Ma már szinte kizárólag digitális tárolású hang használatos. Legújabb eljárás a szöveg felolvasás (TTS eljárás), amikor egy
választható vagy beállítható jellegű, látszólag megszemélyesedő beszélő hangján elektronikusan történik meg a szöveg (karaktersorozat) élő
hanggá alakítása felolvasása.
A hangbemondás történhet központilag, egy területre (pl.: utas felvételi épület, pályaudvar), vagy lokálisan (pl.: közterületen elhelyezett

megállóhelyen). Ez utóbbi esetben általában helyben történik az analóg hangjel előállítása digitális fájlokból (a fájlok érkezhetnek adatátviteli
csatornán, vagy helyben tárolt állományok lehetnek). A lokális hangbemondás helyben ismételtethető (pl.: nyomógombbal, vagy gyengén látó
személy kezelő készülékével).
Jó minőségű központi pályaudvari és megállóhelyi akusztikus információ közlés alapjai:
A nagyszámú, viszonylag az utazó közönséghez közel elhelyezett hangszórók használatán alapul, amely a hangosított területen kívül
minimális zajszennyezést okoz.
A hangszórók egyedileg, a vezérlő számítógép által tiltható, engedélyezhető működése, amely tetszőleges csoportok létrehozását teszi
lehetővé (az általános közlés mellet megjelenik a szegmentált, csoportos közlés)
A hangszórók helyileg zajmérő mikrofonnal dimmerelt hangerejűek. Ez az eljárás biztosítja a csendes helyeken hallható hangerő
fokozását olyan helyen ahol a közlekedés, az utazóközönség vagy egy járó járműmotor zajától nem lenne hallható az információ.
Az automatikus bemondást vezérlő számítógép az elhangzó szöveget szöveg elemekből összeállítással állítja elő, aminek következtében a
teljes hanganyag helyett csak szavakat kell felmondani a felvételkor.
A forgalmi szolgálattevő rendelkezésére elektronikus mikrofont kell bocsátani, amely számítógéppel támogatottan kizárja az automatikus
hangbemondás megszakítását, illetve, ha az élőszóban elhangzó közlemény megkezdődött azt ne szakítsa félbe egy automatikus
bemondás. A drágább rendszerek biztosítják az élőben elmondott közlemény digitalizálását, majd monitorozott visszahallgatását,
javítását „megvágását‖, betárolását az automatikus közlemények közé és paraméterezését az automatikus közlésének (mely hangszóró
csoportokon legyen hallható, bemondási intervallum, intervallumon belüli gyakoriság).
Járműfedélzeti akusztikus információközlés:
A járműfedélzeti hangosító rendszer felépítése, működése hasonló a pályaudvarihoz. Eltérés, hogy a bemondás vezérlését a fedélzeti
számítógép (OBU) végzi. A megjelenítés jellemzően nem idő alapú, hanem helypozíció szerinti. Amikor a megálló megközelítésre
kerül, akkor felhívás a leszállásra felkészülésre, majd megálláskor a megállónév bemondása, elindulás után pedig a következő
megállóra figyelmeztetés. Városi közlekedésben a megálló megnevezéshez járulékos információk is tartozhatnak, amelyek átszállási
lehetőségre vagy a megállóból elérhető közintézmény(ek)re, szolgáltatás(ok)ra hívja fel a figyelmet (pl.: Metró). A minden igényt
kielégítő járműfedélzeti hangrendszerek biztosítják a járművezető promt bemondása mellett a diszpécser élő információinak
hallhatóvá tételét is.
Vészhangosítás: központi hangrendszerek vészhelyzetekhez (MSZ EN 60849). Nagyméretű épített létesítmények kiürítésének irányításához.
Másodlagos célja lehet utastájékoztatás, reklámok sugárzása, vagy pl.: szállodákban, bevásárlóközpontokban háttérzene szolgáltatás.
Érthetőség szabad v. zárt akusztikai térben.
Az érthetőséget befolyásoló tényezők:
Hangerő
Zavaró zaj
Frekvenciakorlátozás
Utózengési idő
Akusztikai állatot jellemzés: (szótagértés %-ban)
Jó akusztika: > 85%
Megfelelő:
> 75%
Rossz:
> 65%
Akusztikus információ előállítási eljárások:
Élőbeszéd bemondásos: kezelő személytől függő pontossággal, érthetőséggel
Analóg hangjel hordozóról: lejátszással, jellemzője a lejátszás során a jel kopása, minőség romlása
Digitális hangjel hordozóról: konvertálással, tetszőleges sorrendű megjelenítéssel
Számítógépes előállítással:
Digitalizált, kimondott mondatok (mondatrészek) egymás utáni lejátszásával
Digitalizált mondat elemek (szavak) összeszerkesztésével
Text To Speech (TTS) technológiával, az írott (karakteres) információ gépi kimondásával (felolvasásával)
Statikus vizuális információ közlés eszközei:
Nyomtatvány jellegűek:
Egyedi gépelésű, nyomtatású pl.: indulási jegyzék
Tömeges előállítású (nyomdai) pl.: menetrend, változás jegyzék, szórólapos információ
Tábla jellegűek:
Információs feliratok, piktogramok pl.: kijárat, lépcső
Forgalom és közlekedés irányító táblák. Fix és változtatható jelzésképű táblák.(változó jelzésképű = VMS Variable Message
Sign)
Dekorációs fix feliratok pl.: megállóhelyszám v. név, célállomás jegyzék
Betűsínes tábla pl.: indulási, érkezési táblák
Dinamikus (számítástechnikai működési elvű) vizuális kijelzők:
CRT (Cathode Ray Tube): katódsugárcső. Karl Ferdinand Braun fejlesztette ki 1897-ben (Braun-cső). A XX. század végéig a
számítógép képernyők, a televíziók, a radarkijelzők és az oszcilloszkópok kijelző eszköze.
Gáz kisüléskor kibocsátott fényhatással működő kijelző: az ionizált gáz (a plazma) által kibocsátott fényt használó megjelenítő.

Tipikus változata a glimm lámpa, a Nixie cső, a plazma képernyő.
Elektrofluorescens kijelző: a fluoreszkálás egy fizikai jelenség, melynek során egy anyag elnyel (abszorbeál) különböző
hullámhosszúságú elektromágneses sugárzásokat és ennek hatására fényt bocsát ki a bejövő sugárzástól eltérő hullámhosszon. A
legtöbb esetben a kibocsátott fény hullámhossza hosszabb, és így kisebb energiával rendelkezik, mint az elnyelt sugárzás. A
kereskedelmi elnevezése VFD (Vacuum Fluorescent Display).
Dot flip: elektromechanikus kijelző. Áram impulzussal mágneses rögzülésű billenő (forduló) lemezke (esetleg műanyag kocka –
beépített mágnessel-) két oldalának eltérő színezése adja az információt. A FOK-GYEM Szövetkezet szabadalma. Az 1980-as,
moszkvai olimpia kijelző sztárja. Előnye: a kicsiny billentő impulzus majd az energiafogyasztás nélküli kijelzés.
Motorikus mozgatású kijelző: merevlemez lapokra vagy vászonra (fóliára) felvitt fix kijelző feliratok, amelyek egy ablakban jelennek
meg a hordozó elem motorikus mozgatása (lemez lamellák lepergetése – lásd: repülőtéri kijelzők- vagy a folyamatos felület fel- ill.
lecsavarása) eredményeként. A különböző felíratok elhelyezkedését a hordozón elhelyezett markerek jelzik.
Elektrolumineszcencia elvén működő kijelző: az elektroluminencia optikai és elektromos jelenség, ahol egy anyag fényt bocsát ki
elektromos áram vagy elektromos tér hatására.
LCD (Liquid Crystal Display): folyadékkristályos kijelző. A kijelzést egy folyadékkristály réteg adja, melyen polarizált fény halad
keresztül. Az LCD saját fényt nem bocsát ki, a külső megvilágítás elkerülése érdekében háttérvilágítással készítik a sötétben is
látható LCD-ket. Kétféle műszaki megoldással készül. Az egyik a passzív LCD, amelynél a folyadékkristályt közrefogó üveglapok
között csak vezető fém elektródák vannak. Az aktív LCD-ben a pixelekhez vékonyréteg tranzisztorok (Thin-Film Transistor)
tartoznak, ezért ezt a technológiát nevezik TFT LCD-nek is.
LCD alapú megjelenítés:
A TN (Twisted Nematics) a legegyszerűbb monokróm LCD kijelző, amely négy elemből áll, amelyből az első van a kijelzőt
néző személyhez legközelebb. Az első egy polárszűrő, amely a látható fényből polarizált fényt (a fény rezgései csak egy
síkban történnek) állít elő. A következő elem a folyadékkristály, amelyen a poláros fény áthaladva a polarizált fény síkját 90
fokkal elfordítja, ha a folyadékkristály két olyan elektróda között helyezkedik el, amelyre feszültség lett kapcsolva, akkor a
folyadékkristály nem fordít a polarizáción. A harmadik elem az első elemhez képest 90 fokkal elfordított polárszűrő,
amelyen csak az a fény halad át, amely a folyadékkristály feszültség mentes elektródái között haladt át. A negyedik elem
egy tükör, amelyre a harmadik elemen áthaladt fényt visszaveri. A szemlélő így sötétnek látja azon elektródák közét
amelyre feszültség van kapcsolva. Így minél erősebb külső fény éri az LCD-t az annál jobban (élesebben,
kontrasztosabban) látszik. Az első használható LCD-k a ’70-es évek elején kerültek alkalmazásra. További típusai:
Az STN (super-twisted nematics) kijelző kontrasztja jobb a TN-nél, amit azzal ér el a gyártó, hogy a folyadékkristály
molekulákat 180 és 270 fok közé forgatja.
CSTN (color super-twisted nematic display). A CSTN az STN háttérvilágítással is ellátott, színeket is megjeleníteni képes
változata, Ez is egy passzív mátrix LCD paneltípus, melyet eredetileg a Sharp Electronics fejlesztett ki a 90-es években. A
színek megjelenítésére piros, zöld és kék szűrőket használ.
TN+film technológia a TN tovább fejlesztése 1000:1 kontraszt arány elérhető vele.
IPS (In Plane Switching) 1998-ban megjelenik a Super IPS, amely 6-16 ms közötti válaszidőt produkált, a 2002-es AS-IPS
(Advanced Super IPS) és az azt követő verziók (IPS-Pro, H-IPS) 1000:1 kontrasztaránynál jobbat produkálnak.
MVA (Multi Domain Vertical Alignment) amelynél a pixelt (cellát) két részre osztották fel, ami két irányba szórja a fényt, a
láthatósági szöget (szakirodalomban használt megnevezéssel: betekintési szög) ezáltal 160-170 fokosra növelve. Az AMVA (Advanced MVA) esetén 178 fokos láthatósági szöget sikerült elérni, a kontraszt eléri az1500:1 arányt.
COB (Chip on Board) és COG (Chip on Glass) technológiáknál a megjelenítő felület a meghajtó elemekkel (IC-kkel) egy
hordozóra telepített. A COG technológia előnye az elmaradó zebra gumival történő átvezetés.
Beépített fényforrás:
LCD megvilágítása: mivel az LCD fényt nem bocsát ki ezért black light azaz háttérfényt alkalmaznak a gyártók. Eleinte
fénycsövet, vonalizzót. Jelenleg a fehér power LED a leghasználatosabb. Általánosan használt beltéri kijelző LCD-k 250300 cd/m2 fényerővel világítanak. A legújabb típusok 1000 cd/m2 fényerejűek. Jelentősebb fényerő növekedést az OLED
mező háttérfénykénti alkalmazása eredményez.
Az elterjedt, tömegesen gyártott TFT-LCD panelek ún. transzmisszív felépítésűek, ami azt jelenti, hogy fényáteresztőek és
háttérvilágítás szükséges ahhoz, hogy a kép látható legyen. A kép láthatósága a környezeti fényerő növekedésével egyre
romlik, elsőként főleg a tükröződések következtében, végül a háttérvilágítás erőssége bizonyul kevésnek. Az előbbi
problémát a gyártók tükröződésmentes panelekkel orvosolták, ami viszont a fényerő és kontraszt romlását hozta magával.
Ennek ellentétjeként megjelentek a rendkívül kimagasló fényerő és kontrasztaránnyal bíró kijelzők is, az ún. Glare Type
panelek, ezek viszont kellemetlenül tükrözhetik a világos felületeket, külső fényforrásokat. Kültéri használatra a gyártók az
ún. transzflektív paneleket vetik be, amelyek a transzmisszív (fényáteresztő) és a reflektív (fényvisszaverő) technológiákat
igyekeznek minél hatékonyabban ötvözni.
Technológiai kivitel:
A klasszikus LCD kijelzőn a kristály alap esetben két üveglap közé zárt. A megjelenítés pontjai vagy szegmensei az egyik
üveglapra gőzölt fémvezetőn keresztül érhetőek el. A fémezés egy zebra gumi elnevezésű (a sötét rész grafitozott vezető, míg a
világos szigetelő) rugalmas szilikon gumi elemen keresztül vezet át a meghajtó nyomtatott áramkörre. A meghajtó áramkör
szabványos interfészen keresztül 4 vagy 8 bites szóhosszal érhető el. A meghajtó áramkör protokollja is rögzített. Elterjedt pl.: a
Hitachi HD 44780 LCD vezérlő IC protokollja.
Más eljárásnál a kijelző üvegre kerül a meghajtó áramkör vékonyréteg technológiával felvitelre, ez a COG technológia (Chip On
Glass). Az NXP a PCF85176 jelű chipet fejlesztette ki ezen formájú LCD vezérlés céljára.

Az LCD modulok nagy fogyatékossága a kijelzés területét körül vevő, az LCD kristályt lezáró holt terület, amely nem biztosítja a
modulok raszter folytonos bővítését. A nagyobb kijelző mező egyetlen nagyobb LCD felületet igényel. Rongálás vagy más sérülés
esetén az LCD kijelző nem javítható, cseréje szükséges.LED (Light-Emitting Diode), fény kibocsátó dióda. A LED
elekrolumineszcens sugárzó, tehát elektromos energiával létrehozott kölcsönhatás eredménye a fény. A látható tartományban
sugárzó diódát VLED-nek is nevezik – Visible Light-Emitting Diode.) LED egy elektronikai fényforrás, melyet a 20-as években
Oroszországban fedezett fel Oleg Vlagyimirovich Losev, rádiótechnikus. Szigeti-Bay:Elektrolumineszcens világítás (1939)
Magyar szabadalom. A General Electric cégnél egy Nick Holonyak nevű fizikus 1962-ben elsőként fejlesztette ki a GaAsP anyagú
vörös fényt kibocsátó LED-et. Az első LED kijelző 8 számjegy kijelzés tartománnyal a HP kézi számológépén jelent meg 1968ban.
LED alapú megjelenítés:
A LED anyaga a térben 360 fokos térszögben egyenletesen sugározza ki a fényét. A LED anyaga egy hordozó lapra
felvitt (ettől a laptól hátrafelé nem világít), a hordozólappal együtt tokba szerelt. A tok optikai lencse tulajdonságai
a LED alkatrész fényét fénysugár kúpokba gyűjthetik.
A LED az anyagára jellemző keskeny spektrumban bocsát ki fényt. A fehérfény két módon érhető el. Egyik az R-G-B
(vörös-zöld-kék) színű fényt kibocsátó LED anyagú LED-ek együtt világításával, mű fehér fény formájában (ha az
így előállt fehérfényt prizma megbontja a szivárvány egyenletes erősségű színei helyett a vörös-zöld-kék színek
dominálnak). Másik a fényporral (sárga foszfor) bevont kék színű vagy UV LED segítségével történik. A fénypor a
kékes fényt abszorbeálja, aminek hatására fehér fényt emittál. Ez a fénypor a katódsugárcsőben is használt. Rossz
tulajdonsága a kimerülés, az elöregedés, aminek hatására nagymértékben csökken a kibocsátott fehér fény. Kb. 80
Celsius fok felett a fénypor öregedése felgyorsul.
Ma már a fehér LED-ek (WLED) még finomabb technikával Quantum Dots (QD LED) készülnek és egyes gyártók
szerint már sikerült elérni a hagyományos izzókkal előállítható spektrumú meleg-fehér fényt (Warm White). A
napfény természetes, gyakorlatilag folyamatos spektrumú és egyenletes intenzitású fehér fényének előállítása
irányában is folynak fejlesztések.
A LED jó energiahasznosítású 2.8V-3.6V feszültség mellett 12mA-20mA áramfogyasztással 10 candela fényerő
elérhető. Az 5-10mm-es raszterben LED-ekkel beültetett mező 100.000 candela/m2 fényerőt képvisel.
Az egyszínű chipek vagy az egy tokba szerelt R-G-B LED chipek élettartama a 200.000 órát eléri, esetenként
meghaladja. A zöld LED legújabb típusaira a gyártó több mint 400.000. órás élettartamot is prognosztizál.
A LED alapú kijelzők, megjelenítők (LED mezők) jellemzője: az egyedi LED-ekből épített kijelző felület, a
kibocsátott nagy erejű fény, a végtelen nagy kontraszt, a nagy sebességű ki-bekapcsolás, a kapcsoláskor felfutási
(beindulási) idő nélküli teljes erejű világítás, majd a kikapcsoláskori után világítás elmaradása. Impulzus üzemben
10 szeres áramterhelés elviselésére képes. Idő multiplex kijelzők optimális építőeleme.
Az első LED-ek két láb kivezetéssel furatgalvánba szerelésre alkalmasan jelentek meg. Ma már felületszerelésre
alkalmas (SMD) tokozás is elterjedt. Az R-G-B LED 4 vagy 6 kivezetésű. A dekor vagy láthatósági világítás
céljára nagy teljesítményű chipek vagy összeépített (egybe tokozott) kisebb chipek hő átadó (általában alumínium)
tokozással készülnek, mert a LED mint más félvezetők 150-170 Celsius fok chip hőmérséklet felett
visszavonhatatlanul károsodik.
A LED tokozása a kezdetekben színes plasztik henger test volt a végén félgömb süveggel. A fény egyenletesebb
kibocsátása, a jobb észlelhetősége érdekében a plasztik testet diffúz tulajdonságúra készítették (az anyaga a LED
színével azonos színt kapott, estenként a felszíne érdesítésre került), az ilyen tokozású LED diffúz LED
megnevezést kapott. A plasztik test alakja, a gömbsüveg kialakítása és a LED chip elhelyezése a gömbsüveghez
képest a kibocsátott fény irányításának szolgálatába lett állítva. A LED kijelzőkbe szánt nem kellő fényerejű LEDek fényét ovális test kialakítással a beépítés utáni észlelési irányba fókuszálták.
Technológiai kivitel:
A LED chipekből, megjelenési forma szerint LED pontokból álló LED mezőt, míg áramkörileg LED mátrixokat szerelnek a
gyártók. Az egyben gyártott LED mező -egy modul- mérete: 8x8 LED-től 32x32 LED-ig változik. A modul körvonala
azonos raszter mellett biztosítja több db egymásmellé építését. Nagyobb méretet általában több modul egymásmellé
helyezésével lehet elérni. A LED mező meghajtásához a felhasználó készít meghajtó áramkört, az ilyen LED kijelzőt
gyakran LED táblának nevezik.
A gyártók készítenek meghajtóval egybeépített LED modulokat is. A meghajtóval épített 16x32 LED-es monokróm LED modul interfésze
HUB 12 jelű, míg az R-G-B modulé HUB 17.
Újabb megjelenítési technológiák:
OLED (Organic Light-Emitting Diode): organikus (szerves) fénykibocsátó dióda. Az elektrolumineszcencia jelenségét használja ki.
Az OLED kijelző előnye a végtelen kontrasztarány, a látványosan élő színek, a tökéletes láthatósági (betekintési) szög, alacsony
fogyasztás, hajlékonyság.
Az OLED-eket LED mezők létrehozásához a tintasugaras nyomtatáshoz hasonlóan egyszerű technológiával lehet a szubsztrát
rétegre feljuttatni. A hajlékony hordozóra felvitt LED mező ívesen hajlítható.
Főbb típusok:
PLED (Polimer OLED): a polimer PPV vagy polianilin
SM OLED (Small Molecule OLED): kis molekulájú OLED
PHOLED (PhospHoresce OLED): foszforeszkáló OLED

LEC: fénykibocsátó elektrokémiai cella
TOLED: transparent (átlátszó) OLED
FOLED: flexibilis OLED
Az OLED gyártása jól automatizálható, az RTR (Roll To Roll) technológia megvalósítható. (A hordozó tekercset a gyártógép
ellátja OLED felülettel, majd a gyártás végén újra feltekercselve áll elő a késztermék). A gyártás költsége: 1 USD/A5-ös lap.
A gyártás három lépésben elvégezhető:
1.) 2-3 rétegben OLED és OFET (organikus FET) mező nyomtatása
2.) Elektrolitikus átvezető rétegek nyomtatása
3.) Fedőréteg felvitele
Az OLED mező kijelző felületként, LCD háttérvilágításként és fénykibocsátó (világító) felületként egyaránt használható.
ILED (Inorganic LED): nem organikus LED. A nem organikus LED-ek sokkal nagyobb fényerejűek, stabilabbak és hosszabb
élettartamúak, mint organikus társaik. A nem organikus LED-ekből akár nagyon hajlékony vagy szinte teljesen átlátszó kijelzők is
készülhetnek. Electronic ink display (E-papír vagy e-tinta) Az elektronikus tintás kijelző a jövő egyik lehetséges iránya. Vékony
folyadék filmben úszó elektrosztatikus töltéssel elfordítható fehér és fekete oldalú (pigmentált) mikro szemcsékkel történik a
kijelzés. Az e-ink, (EPD = Electrophoretic Paper Display) működési elve: elektromosság hatására egy plexi alatti pigmentált
részecskék átrendeződnek, így alakítanak ki látható ábrákat, jeleket. Vannak mátrixos elrendezésű e-ink panelek is, jellemzően ekönyv olvasókban. Az e-ink legnagyobb előnye, hogy alig fogyaszt energiát: mikor a kijelző nem „mozog‖ (azaz nem frissül),
semmi áram felvétele nincs. A tápfeszültségről lekapcsolva is látható akár egy nyomtatvány. Hátránya -egyenlőre- a pozitív hőfok
tartományú működés.EWD (ElectoWetting Display) az e-tintához hasonló felépítésű, de két rugalmas réteg re felvittek az
elektródák, amelyek között helyezkedik el a mikro szemcséket tartalmazó folyadék.EDC (ElectroChromic Display) a Ricoh
fejlesztette ki 2009-ben az elektrokróm papír kijelzőt egyszerű laminált réteges képmegjelenítőnek, amely három
elektrokromatikus réteget tartalmaz a két információhordozó réteg között. Ez az, ami lehetővé teszi a színes elektronikus
papíralapú képmegjelenítők fényes és tiszta képmegjelenítését, alacsony energiaigénnyel, alacsony előállítási költségek mellett.ChLCD (Cholesteric-LCD) A folyadékkristályos kijelzők új generációja olyan anyagot tartalmaz, mely elektromos mező nélkül is
stabil marad, további energiaellátás nélkül is megőrzi állapotát. 2003-ban a Megamedia kezdte meg a Ch-LCD gyártását.IMOD
(Interferometric Modulator Display) a mikromechanikai elemek (MEMS) egyik alkalmazása. A működés elve a fény interferencia
kihasználásán alapul. Egy mikro méretű üreg egyik állapotában visszaveri a fényt, míg a másik állapotában elnyeli azt. Ezen
eljárással történik a kijelzés. A mikro méretű üreg mindkét állapota stabil. Az állapotváltás elektromos impulzussal valósítható
meg. A Qualcomm MIRASOL néven védjegyeztette IMOD kijelző típusát.Szén nanocső alapú megjelenítő A szén nanocsőből
készíthető lapos képernyőkkel még csak a prototípusoknál tart a Samsung, és a Motorola cég. A szén nanocső katódos lapos
képernyő jellemzője a nagy felbontású, éles kép és a nagy fényerő. Előnye a plazmatévével szemben, hogy könnyű, kicsi a felvett
teljesítmény, és a pixelek nem égnek be. Előnye az LCD-vel szemben a nagyobb fényerő, a bármilyen látószögből jól látható kép,
a nagyon gyorsan kapcsolható pixelek.
Változó információ tartalom megjelenítés vezérlése: a változó kijelzés tartalmú kijelzők (legyenek azok telepítettek, járműre szereltek
akusztikus vagy vizuális technikájúak) megjelenítés vezérlője határozza meg a megjelenítőn megjelenő információt. A menetrendszerű
közlekedésre nagyvonalakban jellemző a ciklikusan ugyan azon információ megjelenítés szükségessége, amely az utas általi kiszámíthatóság
alapvető követelménye (a kiszámíthatóságot a menetrend jeleníti meg).
A napi idő ciklikus információ megjelenítéstől eltérést eredményező tényezők:
maga a menetrend - az egymás utáni napok közlekedése eltér (hétköznapi, hétvégi, stb közlekedés)
a járművek menetrendtől eltérő mozgása- késés, korábban érkezés
egyedi, eseti forgalmi körülmények – elterelés, ideiglenes útvonalváltozás
A megjelenítés vezérlését
pályaudvaron jellemzően egy pályaudvari szerver,
közterületi megállókban szolgáltatói központi szerver,
járműfedélzeten fedélzeti vezérlő (OBU) végzi.
A megjelenítő készülék és a vezérlője között a megjelenítendő információ kommunikációs protokoll segítségével kerül át adásra. Ez a
protokoll írja le:
a villamos paramétereit a kapcsolatnak,
a működés, a kommunikálás logikáját, és a
küldött adatok értelmezését.
A megjelenítő készülékeket gyártók a kezdetekben önálló készülékekben gondolkoztak, jellemző volt az egy tábla – egy vezérlő kiépítés. A
megjelenítő készülék és a vezérlő egység közötti kapcsolat céljára RS 232 vagy RS 485, vagy újabban Ethernet interfészt használnak. A
gyártók a kommunikációhoz saját protokollokat alakítottak ki (FOK-GYEM, BUSE, LAWO, BROSE, stb), ezen protokollok egymástól
jelentősen eltérnek. A kijelzők rendre csak gyári kijelző vezérlővel működtethetőek, OBU-hoz csatlakoztatás integrációs fejlesztés
eredményeként hozható létre. Több gyártó jelentős hiányossága, hogy nem használja a közlekedésben alkalmazott vonalszám, járatszám
alapján történő közlekedési viszonylat kijelzés kiválasztást, hanem a gépkocsivezetőnek különféle kódok alapján kell kiválasztani a
közlekedett vonalhoz tartozó kijelző feliratot.
Az EMKE korábban az úgynevezett fűzött soros portjára kidolgozott kommunikációt használta a kijelzői és a vezérlő egysége között. A nagy

modulos kijelzőjeit RS 485-ös interfészre Pádár Tamás által kidolgozott NK protokoll szerint működteti. A protokoll TCP/IP alapon is futtatható
így bármely kijelző egység, kijelző tábla Ethernet porton át is üzemeltethető külön illesztő, vezérlő egység nélkül.
Dimmerelés: a kijelzés vizuális vagy akusztikus intenzitásának automatikus beállítása. Általában a kijelzésnek a változó környezeti feltételek
követését szolgálja. A környezeti állapotokat akusztikusan általában zajmérő mikrofon segítségével érzékeli az önszabályzó hangerő beállító. A
vizuális kijelzés kellő fényerő értékének beállítása az átlag megvilágítást mérő opto érzékelő jele alapján történik.
Látószög: az orvosilag normális szem felbontóképessége 1 szögperc. 5m távolságból az 1.45mm vastag vonal látható 1 szögperc alatt.
Optikai láthatóság: az egészséges szem sötétben az 510nm hullámhosszúságú zöldeskék fényt látja legintenzívebben, míg világosban az 555
nm hullámhosszú zöldessárgát.
Olvashatóság: definíciója DIN 1450 szerint. Egy megfelelő megvilágítású tábla, olvasható betűtípusú feliratának olvashatósága (méterben) = 0.3
x betűnagyság (milliméterben).
Kijelző láthatóság: a látószög értéke. Egy kijelző elem láthatósága és a gyakorlati alkalmazásra készült kijelző készülék láthatósága eltér
egymástól. Amíg egy kijelző elem a gyártója szerint tökéletesen síkban tartva (a legkisebb elhajlás nélkül) akár 178 fokos szögben is látható,
addig a kijelző készülék ezt a láthatóságot korlátozza. Egyrészt az elülső oldal felé történő kijelző elem kivételét (kiemelését) akadályozó
befoglaló perem gátolja a láthatóságot. Másfelől az elvárt vandál biztos kialakítás céljából a kijelző elem elé szerelt biztonsági üvegezés.
Általában a biztonsági üveg és a kijelző elem között egy légrést is ajánlott tartani. További láthatósági szög romlást idéz elő a kijelző kioszkban
való használata, amikor még az érintés érzékelő felület vastagságával is a készülékbe beljebb kerül a kijelző elem.
Kijelző olvashatóság: azon feltételek összessége, amelyek alapján a megjeleníteni szándékolt információ megszerezhető a kijelzőt látó személy
számára. Olvashatóság befolyásoló tényezők:
A kijelző és az azt szemlélő helyzete:
Megfelelő látószög (a kijelző teljes felületének belátása)
Megfelelő távolság a kijelzőtől (a felirat, ábra méretéhez tartozó távolság lásd: DIN 1450)
A kijelzés olvashatósága, amely függ:
A kép (szöveg v. ábra) kontrasztosságától
A kép fényereje és a környezeti világosság arányától (szélsőértékek: sötét vagy vakító kijelző)
A kijelzés felismerhetőségétől (közismert ábrák, piktogramok alkalmazása, felismerhető betűtípus használata)
Üveg burkolat csillogása, tükröződése
A kijelző világossága, amely függ:
A kijelző megvilágításától (sötétben fényt nem kibocsátó kijelzés nem látható)
A kijelző felület által kibocsátott vagy visszavert (külső megvilágításból eredő) fény színétől és az azt néző személy színlátásától.
Szubjektív elemektől:
A kijelzést olvasó személy tájékozottsága (ismeri a megjelenő szókészletet, ezért töredékből is kikövetkezteti az információt)
A lehetséges feliratok különbözőségégének felismerésétől (pl.: egy törzs utas ismeri, hogy egy adott megállóhelyi táblán, adott
időpont környékén csak az Ózd, Miskolc vagy Kazincbarcika felirat jelenhet meg, akkor a felirat hosszából, annak
olvashatósági határán jóval túl is megállapítja, mi van kiírva)
Kijelző fényerő: a kijelző elem fényerejét az eléje szerelt átlátszó szerkezetek, a vandál biztos védő üveg vagy a rezisztív ill. kapacitív
érintőfelület csökkentik. (egy 5mm vastag védő üveg kb. 8% fényerő csökkenést okoz). A graffiti könnyű eltávolítását biztosító festékszerű
bevonat tovább csökkenti a fényerőt.
Stand-by állapot: a kijelző eszköz készenléti, várakozási állapota. Gyors be-, ill. kikapcsolású és korlátlan kapcsolási számot elviselő
megjelenítő (pl.: LED) esetében alkalmazható. Célja a felesleges energia felhasználás csökkentése illetve az adott készülék élettartamának
növelése. Pl.: ha egy pályaudvari kijelző tábla olvasási távolságán belül nem tartózkodik személy, akkor az kikapcsolható. A ki,- ill.
bekapcsolást úgynevezett közelítés kapcsoló (pl.: passzív infra) segítségével lehet megvalósítani. Kezelést igénylő készülékek (pl.:
információs kioszk) kijelző (megjelenítő) felülete a kezelés után -beállítható késleltetési idővel- lekapcsolható.
Vizuális kijelző hiba: Az LCD kijelző egyik problémája a pixel hiba előfordulása, amely általában nem javítható LCD pixelhibából
háromféle jelentkezhet:
Type 1: mindig fehér képpont
Type 2: mindig sötét képpont
Type 3 (szubpixelhiba): az RGB-komponensekből csak az egyik hibás
A pixel hiba elfogadható mértékéről az ISO 13406-2 szabvány rendelkezik. Egy millió pixelre vetítve minőségi osztályonként adja meg a
megengedett hiba mennyiséget.
Pixelhiba-osztályok – a megengedett maximális hibaszám millió pixelenként
Osztály

Type 1

Type 2

Type 3

Type 1 / type Type
3
2 klaszterhiba klaszterhiba

I

0

0

0

0

0

II

2

2

5

0

2

III

5

15

50

0

5

IV

50

150

500

5

50

Az LCD kijelző másik problémája a fénypor segítségével fehér fényt adó háttérvilágítást biztosító LED-ek, amelyek elöregedésük
következtében elveszítik fényerejüket.
A diszkrét LED elemekből felépített LED modulok (a modulokból épített LED mezők) egy-egy LED-jének meghibásodása cserével
megoldható, úgy a beltéri, mint a kültéri (vízmentes) LED kijelzők esetében.
Kijelző ellenálló képesség:
A kijelző készülékek különösen a szabadtérben elhelyezettek számtalan igénybevételnek, kihívásnak vannak kitéve. El kell viselniük:
a környezetben előforduló általános időjárási igénybevételek (hideg, meleg, páratartalom váltakozás) mellett az egyes rendkívüli
(elemi kár) hatásokat is
a lehetséges kezelői beavatkozások bármely kombinációját működésbeli zavar, leállás, szerkezeti meghibásodás nélkül (korábban ezt
nevezték „majom biztos‖-sági követelménynek)
egyes a kezelés velejárójaként vagy azzal összefüggésben nem lévő, támadás jellegű eseményeket
Nem ember okozta behatások:
Elemi kár (UV sugárzás, meteorhullás, földrengés, árvíz, stb)
Esővel kapcsolatos károk (csapó eső, jégverés, hó terhelés, jegesedés, stb)
Viharkár (szélnyomás, villámcsapás, forgószél által felkapott tárgyak becsapódása, stb)
Állati eredetű rongálás (hangyarágás, darázsfészkelés, madárütközés, stb)
Eróziós károk: (vakolathullás, faágtörés, tetőcserép leesés, stb)
Ember okozta rongálások:
Szándékolatlanok:
Kezeléssel járó események (karlánccal, gyűrűvel, karórával súrolás, ruházattal dörzsölés /sztatikus töltés bevitel/, körömmel
/műkörömmel/ érintés, stb)
Kezelés félre értelmezés (kijelző szerv beavatkozónak tekintése, beavatkozó szerv túlzott erővel kezelése, ujjbegy helyett éles,
hegyes eszközzel kezelés, kenetet (koszt) hagyó kezelés, stb)
Türelmetlen kezelés (hosszúnak ítélt válaszadási idő, rossz válasznak vélés miatt a kezelő, kijelző felület vagy a készülék test
kézzel, lábbal vagy kéz alatt lévő eszközzel ütése, test tömeggel meglökése /feldöntési kísérlet/, stb)
Véletlen rongálás (egymás nekilökése a készüléknek, folyadék /kávé, üdítő, stb/ rálöttyentés, tárgyak ráejtése – nekiütése,
sporteszköz /valamilyen „dobálós‖ játék/ nekidobása, nekirugása, stb)
Szándékoltak:
Jelhagyás az „utókornak” (matricaragasztás, „aláírás‖ készítés, graffitizés, karcolás, használt rágógumi rátapasztás, stb)
Szándékolt tönkretevés, amikor kizárólag az eszköz használhatóságának, teljes működőképességének a megakadályozása a cél.
Jellemző az elkövetési eszköz pl.: kalapács és, véső, kézi (akkumulátoros) flex, erővágó. Jellemző még: a burkolat
megbontásutáni belső rongálás, a rongálás „eredményének‖ helyszínen hagyása.
Haszonszerzés jellegű rongálás, amikor a rongálás készülék egy részének (vagy teljes egészének) eltulajdonítására irányul pl.:
felhasználás (LCD TV jellegű kijelző), haszonanyag kénti értékesítés,
Hőmérséklet állóképesség: azon hőmérséklet tartományok, amelyek egyikében a gyakorlatban elvárandó egy kijelző működése. EN 12966
szerint:
Magas hőmérsékletű földrajzi elhelyezésnél
-15-60 fok C-ig
Közepes hőmérsékletű földrajzi elhelyezésnél
-25-55 fok C-ig
Alacsony hőmérsékletű földrajzi elhelyezésnél
-40-40 fok C-ig
Behatolás elleni védettség: mechanikai és folyadék behatolás elleni védelem (IP). Az EN 12966 szerint kijelző iránti követelmény:
P1 = IP 45
P2 = IP 55
P3 = IP 66
Telepített kijelző villamos zavartűrő képessége: azon képességek, amelyek alkalmassá teszik a kijelzőt az előforduló vezetett vagy
sugárzott zavar kibocsátásának elfogadható mértéken belül tartására illetve ilyen külső hatások (kihívások) elviselésére. Vonatkozó
szabványok:
Informatikai berendezések követelményei:
rádiózavar-jellemzők. MSZ EN 55022:2000
vezetett zavar jellemzők. MSZ EN 55022: 2000
zavartűrés-jellemzők. MSZ EN 55024:2000
EMC kompatibilitási követelmények:

a harmonikus áramok kibocsátási határértékei MSZ EN 61000-3-2
villogás határértékek MSZ EN 61000-3-3
Sugárzott RF mezők, beleértve a mobil-spektrum - (10V / m standard - 20V / m cella frekvenciák) zavartűrését MSZ EN
61000-4-3
Gyors tranziens zavartűrés MSZ EN 61000-4-4
Erőteljes tranziens (túlfeszültség) zavartűrés MSZ EN 61000-4-5
Vezetett rádiófrekvenciás zavartűrés MSZ EN 61000-4-6
Ipari védettség MSZ EN 61000-6-2
Feszültségingadozások MSZ EN 61000-4-11
Elektrosztatikus jelenségek elleni védelem MSZ EN 61340
ESC (Electro Static Charge) elektrosztatikus feltöltődés,
ESD (Electro Static Discharge) elektrosztatikus kisülés MSZ EN 61000-4-2
EOS elektromos túlterhelés
Információtechnikai berendezések biztonsága MSZ EN 60950:2001
MSZ EN 62040-3:2011 szünetmentes elektromos energiaellátó rendszerek (UPS). működési és vizsgálati követelmények előírásainak
módszere.
Kijelző villámvédelem: szabadtérben felállított kijelző elektromágneses villámimpulzus elleni védelemét az MSZ EN 62305 szabvány
részletezi. A túlfeszültség védelem fokozatai: 1, 2, 3, D1 és C2 fokozat. A villámvédelem több fokozatú kiépítése hatásos együtt.
A védelem első fokozata a durva védelem, amely egy villámáram levezető (köznapi elnevezése: villámhárító).
Második fokozat a túlfeszültség korlátozó vagy túlfeszültség levezető (kialakítása alapján: szikraköz jellegű védelem).
A harmadik fokozat a finom védelem a helyi csatlakozókban (félvezetős védelem pl.: hálózati dugaszoló aljzatokban, elosztókban).
Graffiti: egyesek által városi művészetnek nevezhető, a készítője alkotásnak tekinti.Lefestés jellegű rongálás
A graffiti leggyakoribb megjelenési formája a festett változat. Általában akril vagy alkid gyanta esetleg kátrány alapú festékeket használnak.
Ezek az anyagok az épületek falairól nehezen vagy egyáltalán nem távolíthatóak el. Az üveg felületéről drága oldószerek és védőeszközök
használata mellet kemény időigényes munkával általában eltávolíthatóak. Ha akril lakk kemény bevonattal ellátott LLumar graffiti fóliával /
GCL SR RPS vagy SHE ER PS7 / előzetesen levédett az üveg felület, akkor speciális törlő kendővel egyszerűen, gyorsan és többnyire
maradéktalanul megtisztítható az. Ilyen esetben még a védő fóliát sem kell cserélni.Felületkarcolásos rongálás
A graffitisek ezt a technikát „scribe‖ -nak nevezik. Ez az egyértelmű szándékos rongálás kategóriája. A berlini rendőrség gyűjteményében az
e célra használt eszközként a drágaköves gyűrű, a csiszoló vászon, a keményfém lapkás fúró, az ipari gyémánt, de még járművek biztonsági
üvegtörő kalapácsa is megtalálható. Megfigyelték, ha az „alkotó‖ a LLumar graffiti fóliával védett üveget rongál, megelégszik a fólia
tönkretételével, hiszen célját kézjegyének láthatóvá tételét véglegesnek érzi.
Dobálás ellenállás: a kijelző dobozának, kijelző felületének kisebb tárgy nekiütközés ellenálló képessége. A DIN 18032-3 szabvány
foglalkozik a kézilabda, és jéghoki korong ellenállóság mérésével.
MSZ ENV 12694_1999. szabvány szerinti járműfedélzeti kijelző méretek:
A kijelzett karaktermagasságok osztályai:
A OSZTÁLY = 70 mm
B OSZTÁLY = 100 mm
C OSZTÁLY = 125 mm
D OSZTÁLY = 150 mm
E OSZTÁLY = 180 mm
F OSZTÁLY = 200 mm
G OSZTÁLY = 240 mm
H OSZTÁLY ≥ 300 mm
Ajánlatos karakter magasságok különféle elhelyezésű kijelzőtáblákon:
B

C

D

E

F

Első kijelzőtábla, vonalazonosító

X

X

X

X

X

AEXElső kijelzőtábla, úticél, egysoros szöveg

X

X

X

X

MINIBUSZOK

A

Első kijelzőtábla, úticél, többsoros szöveg

X

Oldalsó kijelzőtábla, vonalazonosító

X

X

X

Oldalsó kijelzőtábla, úticél, egysoros szöveg

X

X

X

G

H

Oldalsó kijelzőtábla, úticél, többsoros szöveg

X
X

X

X

X

B

C

D

E

F

G

H

Első kijelzőtábla, vonalazonosító

X

X

X

X

Első kijelzőtábla, úticél, egysoros szöveg

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hátsó kijelzőtábla, vonalazonosító
NORMÁL BUSZOK

A

Első kijelzőtábla, úticél, többsoros szöveg

X

X

X

Oldalsó kijelzőtábla, vonalazonosító

X

X

X

Oldalsó kijelzőtábla, úticél, egysoros szöveg

X

X

X

Oldalsó kijelzőtábla, úticél, többsoros szöveg

X

X

X

X

Hátsó kijelzőtábla, vonalazonosító

Ha a kijelzőtábla a jármű felépítményének szerves része, akkor az ilyen osztályú karakterek elhelyezése érdekében a kijelzőtáblatér befoglaló
méreteinek – a műszaki megoldás korlátozása nélkül – a következő értékek között kell lenniük:
Minibusz első terének méretei:
legalább:
1000 mm hosszú
200 mm magas
130 mm mély
Normál busz első terének méretei:
legalább:
700 mm hosszú
340 mm magas
150 mm mély
Minibusz oldalsó terének méretei:
legalább:
700 mm hosszú
200 mm magas
100 mm mély
Normál busz oldalsó terének méretei:
legalább:
1100 mm hosszú
220 mm magas
120 mm mély
Minibusz hátsó terének méretei:
legalább:
400 mm hosszú
200 mm magas
130 mm mély
Normál busz hátsó terének méretei:
legalább:
450 mm hosszú
220 mm magas
120 mm mély

legfeljebb:

1000 mm hosszú
350 mm magas
220 mm mély

legfeljebb:

2200 mm hosszú
450 mm magas
250 mm mély

legfeljebb:

1000 mm hosszú
350 mm magas
150 mm mély

legfeljebb:

1820 mm hosszú
350 mm magas
200 mm mély

legfeljebb:

500 mm hosszú
350 mm magas
220 mm mély

legfeljebb:

650 mm hosszú
450 mm magas
250 mm mély

Járműfedélzeti kijelzőkre vonatkozó egyes szabványok:
Járműfedélzeti kihangosítás: MSZ EN ISO 15006
Járműfedélzeti vizuális tájékoztató eszközök: MSZ EN ISO 15008
Járművezető számára szolgáló tájékoztató berendezések: MSZ EN ISO 15005
POI (Points Of Interest): hasznos helyek, érdekes pontok. A közlekedési információk kiegészítő elemei idegenforgalmi, turisztikai Zöld
nyíl projekt (MVK 2011) kijelző követelményei:

Az utas tájékoztató környezetek három csoportja:
kiemelt szintű megállóhelyi utastájékoztató környezet
normál utastájékoztató környezet
csomóponti utastájékoztató környezet.
Az utas tájékoztató környezetekkel kapcsolatos általános elvárások:
– megfelelő láthatóság nappali és éjszakai üzemben
– környezeti fényviszonyokhoz alkalmazkodó automatikus fényerő szabályozás,
– legalább 20 m olvashatósági távolság (DIN 1450 szerint)
– legalább 120° olvashatósági szög biztosítása
– megfelelő kontrasztos kijelzést biztosító sárga-fekete, vagy kék-fehér szín alkalmazása
– full mátrix felbontás
– a kijelzőn megjeleníthető karakter mérete legalább 50 mm magas legyen,
– a kijelzők befoglaló méretei:
normál kijelző: 1400×300×280 mm
kiemelt szintű kijelző: 2000×300×280 mm
csomóponti kijelző: 2200×1500×400 mm
FUTÁR (Forgalomirányítási és Utas tájékoztatási Rendszer): Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a BKV közreműködésével a
FUTÁR projekt keretében új forgalomirányítási és utas tájékoztatási -integrált közösségi közlekedési informatikai- rendszert épít ki,
amelynek részei:
Modernizált forgalomirányítás: valós idejű, műholdas alapú információk a járművek helyzetéről, informatikai intelligenciával
támogatott diszpécseri munka,
Dinamikus utastájékoztatás: a megállóhelyeken és járműveken elhelyezett kijelzők segítségével az utasok valós idejű
információkkal történő ellátása Forgalmi tervezés: több és pontosabb adat a járművek helyzetéről,
Előnyben részesítés: a rendszer részeként 30 jelzőlámpás helyszínen részesülhetnek majd előnyben a közösségi közlekedési
járművek,
A FUTÁR-projekt kivitelező fővállalkozója a Synergon Rendszerintegrátor Kft. Kezdetben a „magrendszer szállítója‖ a spanyol GMV, majd
2012-ben a „rendszer lelkét szállító‖ alvállalkozó a német IVU lett.

Világítástechnikai célú LED alkalmazás
Fényerősség: mértékegysége a kandela (cd). Egy olyan fényforrás fényerőssége adott irányban 1 candela, amely 540× Hz frekvenciájú
(555,17 nm hullámhosszú) monokromatikus sugárzást bocsát ki, és sugárerőssége ebben az irányban 1/683 W/sr. A kandela, – funkcióját
tekintve, – alapmértékegység: meghatározása ennek ellenére egy sugárzástechnikai (radiometriai) mennyiségen alapul. A candela szó
jelentése latinul gyertya. Egy átlagos gyertya fényerőssége 1 cd, egy 100 wattos izzólámpáé kb. 120 cd.
Fényáram: a fényforrásból az adott térszögre kisugárzott látható teljesítmény. Mértékegysége: lumen (lm). 1 lumen fényáramot sugároz ki
az 1 kandela fényerősségű pontszerű fényforrás, 1 méter sugarú gömb 1m2 felületére. Ezt az 1m2-es gömbfelületet 1 szteradián (jele: sr)
térszögnek nevezik.
Megvilágítás: az a megvilágítás, amelyet 1 lumen fényáram létesít, ha egyenletesen oszlik el 1 m2 felületen, akkor 1 lux értéket eredményez.
Jele: lx. (1 lx = 1 lm/1 m2)
Káprázás: az a jelenség, amikor valamely fényforrás az azt érzékelő személy szeme számára elvakítást vált ki. A káprázást kiválthatja nagy
fényerősség, vagy relatív fényerőség eltérés (sötétben egy olyan fényforrásba tekintés káprázást válthat ki, amely napfényben alig
érzékelhető fényerősségű)
UGR (Uniform Glare Rating) – egységes káprázási osztályozás (beltéri világítások esetén használt)
TI (Threshold Increment) – küszöbérték növekmény (kültéri világítások esetén használt mutató)
Az UGR a zavaró, a TI a rontó káprázás mérő száma.
Fényforrás: a fény az eredete szerint lehet eredeti fénykibocsátóból származó (pl.: nap) és lehet más fénykibocsátó fényét visszaverő (pl.:
hold).
Fényszín: az emberi szem által érzékelhető hullámhossz (vagy frekvencia) tartományban a fény lehet teljes spektrumú (fehérfény) vagy
korlátozott spektrumú (színes fény). A fénykibocsátó színes fénye általában az anyagának jellemzőjeként alakul ki. (A nap a látható fehérfény
spektrumán túl úgy kisebb, mint nagyobb frekvencián is sugároz).
Nem fénykibocsátó tárgyak színe: a fényt nem kibocsátó tárgyak láthatósága az általuk visszavert fény segítségével valósul meg. Egy
látható fényt ki nem bocsátó tárgy szemmel észlelése a ráeső fehérfényből visszavert fény alapján lehetséges. Ha a tárgy a fehérfény egyes
hullámhosszait elnyeli másokat visszaver, akkor az színesnek látszik. Ha a tárgyra eső fény színes a tárgy színe eltorzul.
Szín visszaadási index (Ra): A mesterséges fényforrások kisebb-nagyobb mértékben eltorzítják a természetes színeket. Ezt a színtorzulást

jellemzi a színvisszaadási index, melynek terjedelme a természetes fényforrás, a fekete test sugárzó (ilyen a nap is) színvisszaadási indexe
100. Az index 0-tól 100-ig terjed. Minél kisebb egy fényforrás esetén az index értéke, annál inkább torzulnak az általa megvilágított felületek
színei.
Színmegjelenítés: a mesterséges fényforrások színmegjelenítésük alapján jellemzettek:
Színhőmérsékleti
Korrelált
csoport
színhőmérséklet, K
M (meleg)
3300 alatt
S (semleges)
3300 és 5300 között
H (hideg)
5300 felett
Szükséges megvilágítás mértéke: a munkavégzéshez, közlekedéshez szükséges világosság.
A belsőtéri munkahelyek mesterséges világításával kapcsolatos követelményeket az MSZ EN 12464-1 szabvány tartalmazza.
Megvilágítás,
Lx

Színvisszaadás,
Ra

Káprázás,
UGR

Előcsarnok

100

60

22

Folyosó

100

40

28

Lépcső

150

40

25

Mosdó

100

80

22

Iroda

500

80

19

Tárgyaló

300

80

19

Kisebb üzlet

300

80

22

Nagyterű üzlet

500

80

22

Fedett parkoló

75

20

28

Kihajtó rámpa nappal

300

20

25

75

20

25

Helyiség

éjszaka

A szabadtéri, vagy kültéri világítások közül a közforgalmú területek világítását
Az MSZ 20194 szabvány határozza meg.
A közforgalmú területeket jelentőségük, a forgalom nagysága szerint a nemzetközi előírásokkal összhangban az M1-től M6 osztályokba
sorolja be. A szabvány előírja a fokozottan veszélyes területek világításával kapcsolatos követelményeket is.
Világított környezetben fokozottan veszélyes (konfliktus) területnek számítanak:
az utak fel- és lehajtó sávjai,
a vasúti kereszteződések,
a körforgalmú utak.
a 40 m-nél rövidebb közúti aluljárók és
a felüljárók.
A fokozottan veszélyes területeket a szabvány a C1-től C3 osztályokba sorolja. A gyalogos övezeteket pedig a P1-től P4 osztályokba, (itt is a
vízszintes megvilágítás értéket előírva).

Osztály

M1

Fénysűrűség,
cd/m2

Fénysűrűség,
egyenletessége

2,0

0,4

Megvilágítás,
lx

Megvilágítás,
egyenletessége

-

-

Káprázás
(TI %)
10

M2
M3
M4
M5
M6
C1
C2
C3
P1

1,5

0,4

1,0

0,4

0,6

10

-

-

-

-

0,4

8

0,3

15

0,3

0,3

4

0,2

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
30

0,4

20

0,4

15

0,4

20

0,3

10

-

LED világítás: A hagyományos és az energiatakarékos fényforrások kiváltását az ezeknél jobb energiahasznosítású LED világítás célozza
meg. Hatásfoka mellett a LED nagy előnye, hogy extrém kapcsolási számok sem befolyásolják az élettartamát, ezért pl.: passzív infra
érzékelős közelítéskapcsolóról jól működtethető. Dimmereléssel a fényereje egyszerűen szabályozható, a dimmerelés jó hatásfokú, mert a
műszaki határértékeken belül a bevezetett energiával teljesen egyenes arányú a kibocsátott fénymennyiség. A be- és kikapcsoláskor nincs
áramlökés a táphálózat felé. A be- és kikapcsolást mikro szekundumon belüli 100%-os reagálás követi (nincs „bemelegedés‖ vagy után
világítás).
A LED fényforrásokból törpefeszültségű, egyenáramú vagy 230V-os váltóáramú hálózatra csatlakoztathatóak készülnek. A kivitelük a
flexibilis szalagtól és merev modultól az Edison menetbe vagy GU10 foglalatba csavarható kialakításokon át a különböző fénycsövek vagy
reflektorok helyére szerelhetőkig terjed. A védettségük szerint beltérben vagy kültérben használhatóak. A fehér fénykibocsátásúak mellett
színes és folyamatosan változtatható R-G-B fénykibocsátásúak is készülnek dekorációs világítási célokra.
Power LED: teljesítmény LED. Általában 1-3Watt teljesítményű LED. A teljesítmény elnevezést onnan kapta, hogy a hagyományos LED
általában 50-70mW teljesítményű. A nagy fényerejű LED-ek fénypont intenzitása a szemre veszélyes közelről közvetlenül a fényébe nézés a
szemet maradandóan károsíthatja (különösen a nagy fókuszáltságú 3-8 fokos térszögben sugárzóak esetében pl.: autó reflektor)
nagy teljesítményű LED. Jellemző gyártója után Cree LED-nek is nevezett: A multinacionális Cree Inc. félvezető anyagok és eszközök
gyártója által saját találmánya alapján gyártott LED. A Cree 2010.-ben mutatta be a nagyteljesítményű LED-ek terén kifejlesztett rekorder
megoldását, amely a hagyományos izzólámpánál 14-szer hatékonyabb, 208 lumen/watt értékkel.
Az R-G-B LED fény élettani hatásai: az R-G-B LED fény a humán alkalmazásban a hangulatvilágítástól kezdve a fény és szín terápia
területéig jól használható. Egyszerű jó villamos hatásfokú vezérléssel beállítható a kívánt árnyalat és beprogramozhatóak színátmenetek. A
fehérfény hidegtől melegig terjedő tartománya is beállítható. Növényi fejlődéshez a növény által kívánt színű fény állítható be pl.: télen. A
LED-ek alacsony hőtermelésük következtében egyre elterjedtebbek az akvárium fénykénti felhasználásra. Különösen a szirtes akváriumok
esetében jól beállítható az a színtartomány, amely ideális a korallok, halak életterének, az elvárt PAR (photosynthetically active radiation)
fotoszintetikusan aktív sugárzás értéket biztosítják.
OLED világítás: az OLED-ből kialakított LED mező, mint fényforrás 850 cd/m2 fényerőnél irodai vagy lakáscélú helyiségek
megvilágítására alkalmas. A LED mező kialakítás nyomtatás jellegű művelettel végezhető el és tapétaszerű felszerelést biztosít. Az elosztott
fénykibocsátás szemkárosító fényerősséget nem eredményez egyetlen pontban sem.

