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„A mobil adatátviteli 
technológiák alkalmazásával
erősíteni tudjuk pozíciónkat,  

hiszen a jövő megoldásait  
használjuk a jelenben.”

Egy személyszállítással foglalkozó  
vállalatnak a legfontosabb
az utasok elégedettsége.

A probléma

A megoldás

A Tisza Volán Zrt. Magyarország egyik meghatározó Volán társasága, melynek fő tevékenysége az autóbuszos személyszállítás.  
A menetrendet tartani, a forgalmi zavarokat gyorsan felismerni és elkerülni nem kis feladat, hiszen az autóbusztársaságnak Szeged helyi 
közösségi közlekedését ellátó 130 jármű menetrendszerű közlekedését kell biztosítania. Ráadásul a személyszállításban megjelenő 
minőségi elvárások miatt az sem mindegy, mennyire elégedettek az utasok a kiszolgálással. A feladat tehát egy olyan központi automatizált 
forgalomirányítási rendszer kidolgozása, amely a legmodernebb térkép alapú megjelenítéssel támogatva biztosítja 130 autóbusz követését 
és irányítását, valamint integrálódik a vállalatirányítási rendszer szakmai moduljaihoz – mindezt emberi erőforrás bevonása nélkül.

A Tisza Volán Zrt. a Vodafone segítségével közösen 
keresett megoldást. „Napjainkban a közösségi 
köz le ke d é s b e n  i s  m e g j e le n ő  m i n ő s é g i 
elvárások teljesítése szükségszerűvé tette 
a korszerű technológiák alkalmazását. 
Társaságunk a GPS alapú járműazonosítási 
és  forga lomirány í tás i  rendszerhez  
a Vodafone korszerű GPRS adatátviteli 
megoldását választotta, megvalósítva az 
alapvető célt: az automatizált központi 
forgalomirányítást.” – mondja dr. Szeri 
István, a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója. 
A gyors és biztonságos adatáttovábbítást 
GPS telemetriával sikerült megoldani.  
Az autóbuszokat GPS készülékkel látták el,  
amelyek az egyes járművek menetrendjéről, 

állapotáról, pozíciójáról adatokat küldenek egy központi 
egységnek. Az ide érkező adatokat azonnal 

feldolgozhatják a szakemberek, és a tájékozódási 
pontokat  egy térképen ábrázolhat ják . 

„Társaságunk kiemelt projektként kezelte 
a  ko rs ze r ű  ko m m u n i ká c i ó s  e s z köz 
bevezetését, így az átállás üzemzavar és 
adatvesztés nélkül zajlott” – tette hozzá 
a vezérigazgató. A telemetrikus rendszer 
használata óriási előrelépést jelent a korábbi 
forgalomirányítási tevékenységhez képest, 
hiszen a járművek pozícióinak ismeretében 

gyorsabbá vált a forgalmi zavarok felismerése 
és elhárítása, így könnyebben és pontosabban 

tarthatóak a menetrendek, és az utaskiszolgálás 
minősége is jobb lett.

A gyorsés biztonságosadatáttovábbítást
GPS telemetriávalsikerült meg- oldani.

Az eredmény

Minőségi utaskiszolgálás

A menetrendek pontosabb betartása

Korszerűbb forgalomirányítás

Megbízható, pontos adatok a járművek 
pozíciójáról

GPS telemetriás mérés
Az autóbuszok pozíciójának meghatározására használt GPS telemetria rendszer a járművekről folyamatos 
koordináta pontokat továbbít egy központi szerverre, ahonnan az adatokat a felhasználók könnyen feldolgozhatják 
és a tájékozódási pontokat egy térképen ábrázolhatják. A telemetrikus rendszer pontos adatokat szolgáltat a 
járművek pozíciójáról, így a forgalomirányítás a korábbi rendszerhez képest sokkal korszerűbbé vált.
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