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1. Bevezetés 

A TransXChange egy Egyesült Királyságbeli nemzeti adatcsere szabvány, amely a Transmodel EU 
adatszabvány ajánlásait figyelembe véve lett kialakítva, autóbuszok útvonal- és menetrendi 
információinak cseréjéhez. A szabvány az Egyesült Királyság Közlekedési Minisztériumának 
támogatásával jött létre, és a Vehicle Operating Services Agency (Járműüzemeltetők szervezete, 
VOSA) által meghatározott célja az Egyesült Királyság autóbuszos szolgáltatásainak elektronikus 
regisztrációja a területi közlekedési képviseleteknél (TAO) és a helyi hatóságoknál. 
 
A szabvány sémájának használata díjmentes, így a hazai törekvések nagymértékű hasonlósága, és 
az EU-ban egységes autóbusz útvonal- és menetrendi információi adatcsere szabvány hiánya miatt, 
az illetékes szakminisztérium e szabvány hazai felhasználása mellett döntött. Ez jelenti a szabvány 
hazai gyakorlatba való átültetését is, amelyet a legkisebb változtatással kíván a kijelölt végrehajtó 
szervezet megtenni. 
 
A KTI keretei között működő Regionális Közlekedésszervező Irodák feladatköre nagymértékben 
hasonló az Egyesült Királyság területi közlekedési képviseleteinek tevékenységével. A helyi 
önkormányzatok (Budapesten a BKK megjelenésével markánsan látható módon) szintén a Brit 
modellhez hasonló megrendelői feladatkörbe kerültek a helyi közösségi közlekedés tekintetében. 
 
A KTI-KMK által most megkezdett, a közösségi közlekedést érintő szolgáltatásfejlesztés, egy országos, 
egységes, elektronikus útvonal- és menetrendi adattárház felépítését tűzte ki célul, amely kapcsolódik 
egyben a 2001 és 2003 között a helyi és helyközi közösségi közlekedésben egyaránt több helyen, a 
ROP pályázatok keretei között megvalósuló, utastájékoztató és forgalomirányító rendszerekhez, 
biztosítva azok között a hatékony adatcserét. 
 
A Transmodel szabvány keretei között a kötöttpályás közlekedés adatait is egységesen lehet a 
buszközlekedéssel együtt tárolni, így a hazai TXCHG adaptáció ezen adatok adatcsere lehetőségét is 
kívánja biztosítani. Az adaptációs munka a TXCHG 2.4-v-52 verzió alapján indult el. 
 
A KTI-KMK saját fejlesztéseként első lépésként megvalósításra került egy a Transmodel szabvány 5.1 
verzióján alapuló adattár, illetve az ehhez az adattárhoz kapcsolódó kétirányú TransXhcange 
adatcsere, így mindazon vállalatokkal, szervezetekkel képes a KTI-KMK mostantól az adatcserére, 
melyek ezeket a szabványokat informatikai rendszerükbe legalább a hálózati, és menetrendi adataik 
tekintetében adoptálták. 
 
Az Egyesült Királyságban használt NPTG közigazgatási és földrajzi adattár megfelelőjeként a KSH 
által kibocsátott közigazgatási névtár és azonosítók, valamint a földrajzi helyek tekintetében FÖMI által 
kibocsátott fekvés adatbázis (saját azonosítókkal ellátva és a névtár bővítve) feldolgozásával került 
létrehozásra a földrajzi lokációk azonosító tára, amely folyamatosan karbantartásra, és bővítésre kerül 
a jövőben. 
 
A NAPTAN közlekedési csomópontok helykódjának hazai megfeleltetése egyelőre egy egyszerű. 
kétszintű kódrendszer, amelyből az egyik szint 5 számjegyű azonosítóval a megállóhelyek, és egyéb 
csomópontok, a másik szint 6 számjegyű azonosítóval a kocsiállások, és a járművekkel fizikailag 
bejárható egyéb pontok azonosítására szolgál. (Logikai, és fizikai szintű hálózat azonosítás.) 
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2. A megvalósított szolgáltatás felhasználói elemei 

 
A TransXChange három sémájából (regisztrációs, általános, delta), jelen projekt keretei között csak az 
általános séma került implementálásra. Későbbiekben természetesen ilyen irányokban tovább 
bővülhet a szolgáltatás a most lerakott alapokon, ha az igény megjelenik rá.  
 
Az alábbi elemek a sémából egyelőre nem kerültek implementálásra: 

 Registration 

 ShortNoticeRegistration 

 FlexibleService, FlexibleJourneyPattern, FlexibleVehicleJourney 

 ConnectingVehicleJourney 

 ServicedOrganisationElement 

 Miscellaneous Elements 
 
A szolgáltatás bemenetként a csatlakozott vállalatoktól, egy adott időponttól járó összes járatot 
tartalmazó teljes menetrendi verziót képes befogadni, míg kimenetként teljes vállalatra, adott 
vonalakra, vagy megadott járatokra képes visszaadni a menetrendet. Lekérhető a menetrend korábbi, 
vagy későbben életbe lépő változata is, dátumállítással. Ha nem az adott napon érvényben lévő 
menetrendre, csak az adott napon járó járatokra vagyunk kíváncsiak, akkor ez egy kijelölő négyzetre 
kattintással érhető el.  
 
A bemenetet ftp-re kézzel felmásolva (Feltöltés) fogadja, a feldolgozás szintén kézi, ami két fázisban 
kerül végrehajtásra. Elsőként a fájl ellenőrzése zajlik (Közös forma), a másodikban betöltésre kerül az 
adat az adatbázisba (Menetrend bedolgozás). Mivel a két fázis különválik, nagyobb menetrendi 
változásoknál lehetőség van több társaság adatait csak az első, adatellenőrző lépésen átküldeni 
egyesével, majd az összes még be nem töltött adatott egyszerre betölteni az adatbázisba. Így a 
feleslegesen sok időállapot elkerülhető, mivel minden adatbetöltés, új adatbázist hoz létre.. Az ftp-re 
már feltöltött csomag feldolgozási állapota bármikor ellenőrizhető (Csomag állapot). 
 

 
 

1. ábra: A TransXchange import feldolgozó képernyője 
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A kimenet a jogosultaknak egy web oldalon keresztül érhető el, ahonnan az előálló TXCHG fájlok 
lementhetők a felhasználó saját gépére. A TXCHG fájlokon felül a kimenet képes a Google KML 
formátumába is kiadni az adatot, amely így térképen is megtekinthető. Egy teljes vállalat, vagy mezők, 
járatok adatai kérhetők le. 
 

 

2. ábra: A TransXchange export lekérdező képernyője 

 
A kérés elküldése után, a rendszer legenerálja a TransXchange fájl(oka)t, illetve ha kértük, akkor a 
Google kml fájl(oka)t is. Ezek a fájlok a linkre kattintva megnyithatók, a böngésző segítségével 
bárhova lementhetők. 
 

 

3. ábra: A TransXchange export válasz képernyője 
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A szövegesen megjeleníthető TransXchange fájlt a következő fejezetben elemezzük, a lekért kml fájl 
adatainak megjelenítése az alábbiakban látható: 
 

 
 

4. ábra: A KML fálj megjelenítése a Google Earth program segítségével 
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3. A be- és kimeneti TransXchange fájl elemei 

 
Az alábbiakban látható fájl teljes körű értelmezésétől az alábbiakban eltekintünk, mivel a magyarul is 
elérhető TransXchange szabvány alapvető útmutatóul szolgál az értelmezéshez. Annyit mindenesetre 
meg kell jegyezni, hogy az elemek nem minden tagja kerül értelemszerűen kitöltésre, ahol nem 
rendelkezünk releváns adattal, azok az elem tagok hiányoznak. Ha az adatok köre bővül, úgy ezek is 
kitöltésre kerülhetnek.  
 
Ami azonban az értelmezéshez még fontos, azok az azonosítók, melyeket az alábbiakban 
összefoglalunk. Az országos kódok, melyek használata minden a szolgáltatáshoz csatlakozó 
szereplőnek kötelező, aláhúzással kerültek jelölésre az alábbi pontokban. 
 

 DayType: naptípus azonosító, a rendszerek által generált, belső egyedi 

 NptgLocalityRef: földrajzi hely (egy adott terület) azonosítója, amely egy KTI-KMK országos 
azonosító 

 AdministrativeAreaRef: KSH közigazgatási egység 4 számjegyű azonosítója 

 Stop Point AtcoCode: Fizikai megállóhely azonosító (lásd a következő fejezetben az 
értelmezését a fogalomnak). A kód két részből áll össze, egy max 6 számjegyű KTI-KMK kód, 
és egy aláhúzás után a megállóhelyért felelős vállalat kocsiállás száma. A KTI-KMK kód a 
Transmodel topológiában létező fizikai hely (megállóhely, vagy egyéb, az üzemeltetés miatt 
fontos pont) azonosítója. Az autóbusz pályaudvarok a topológiában egy ponttal vannak 
reprezentálva, ezért itt minden kocsiállás előtt ugyanazt a fizikai hely kódot lehet látni. Az út 
két oldalán lévő, különböző irányokat kiszolgáló kocsiállások már eltérő fizikai hely 
azonosítóval rendelkeznek. KTI-KMK országos azonosító 

 Stop Point PrivateCode: A vállalat saját azonosítója a fizikai helyre. 

 StopArea StopAreaCode: Megállóhely, megállóhelycsoport azonosító, amely egy KTI-KMK 
országos azonosító, a logikai (lásd a következő fejezetben az értelmezését a fogalomnak) 
szintű megállókra, és az átszállási megállóhely csoportokra egyaránt használandó. Stop point-
ok egy logikai egységbe fogására szolgál. A kód max. 5 számjegyből álló numerikus kód. 

 StopArea PrivateCode: : A vállalat saját azonosítója a megállóhelyre, megállóhely csoportra. 

 Route id: Vonalvezetés azonosító, saját belső rendszerazonosító. 

 RouteSection id: Részvonalvezetés azonosító. A felépített rendszer nem használ 
részvonalvezetéseket, így egy vonalvezetés mindig egy részvonalvezetésből épül fel.  
A vonalvezetés és a részvonalvezetés azonosítója megegyezik, saját belső 
rendszerazonosító. 

 RouteLink id: Útszakasz azonosító, a Transmodel Service link megfelelője, vagyis egy 
menetrendi él, melynek két végén a jármű többnyire megáll utascsere okából, vagy lehet még 
valamilyen okból fontos köztes pont az üzemvitel szempontjából az egyik végpontja legalább. 
Három részből áll, az első a szakasz  belső numerikus azonosítója, utána aláhúzásokkal 
elválasztva a két szám azt jelenti, hogy mely kocsiállásból, melyikbe megy a szakasz. Ennek 
jelentősége főleg az autóbusz pályaudvaroknál fontos, ahol a szakaszazonosító az 
adatbázisban megegyezik, de a kocsiállás szám a szakasz elején és/vagy végén változhat. 

 JourneyPattern id: Utazási időséma, ami mindig egy adott vonalvezetésre illeszkedik.  
Az időséma útszakaszonként tartalmazza az útszakasz (RouteLink) két pontja között az 
eljutási időket. (JourneyPatternTimingLink) Belső rendszer azonosító. 

 JourneyPattern PrivateCode: A vállalat saját azonosítója, amely egyben a vonalvezetést is 
meghatározza. 

 JourneyPatternSection id:> Részidőséma azonosító. A felépített rendszer nem használ 
részidősémákat, így egy időséma mindig egy részidősémából épül fel. Az időséma és a 
részidőséma azonosítója megegyezik, saját belső rendszerazonosító 
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 JourneyPatternTimingLink id: egy útszakasz (RouteLink) két pontja között adja meg az 
eljutási időket. Az azonosító az útszakasz (RouteLink) azonosítóból van képezve, kiegészül 
egy további belső azonosítóval. 

 Operator id: A rendszerhez csatlakozott vállalatok KTI-KMK országos azonosítója. 

 ServiceCode: Vonalszám. KTI-KMK országos azonosítója. 

 Line id: Szolgáltatás azonosító. Egy meghatározott vonalszámhoz tartozó szolgáltatás 
azonosítója. Az azonosító egy belső azonosító. Több szolgáltatás is tartozhat egy vonalszám 
alá. A szolgáltatás azonosítóhoz tartozó publikus megjelölés (Line Name) tipikusan egy szám, 
vagy egy szám és egy betű kombinációja. Pl. 17A. Abban az esetben, ha ez az adott 
szolgáltatásra nem használatos, akkor a vonalszám (ServiceCode) kerül a rendszerben a 
LineName mezőbe. A publikus megjelölés (LineName) mellett használt még a szolgáltatás 
leírás (Outbound/Inbound/Description), amely mezőkben irányhelyesen, illetve irány 
függetlenül is megadható a szolgáltatás elnevezése. Pl. Budapest-Lajosmizse-Kecskemét. 

 VehicleJourneyCode: Egy járat KTI-KMK országos azonosítója.  

 VehicleJourney PrivateCode: Egy járat vállalati azonosítója. 
 
Az alábbiakban a Hatvani Volán 3622/2 járat TransXchange exportja látható.  
Előtte táblázatosan összefoglalásra kerül a járat menetrendje, és az adatbázisban található 
vonalazonosítók. 
 

 
 

5. ábra: A 3622/2 Hatvani Volán járat menetrendje táblázatosan 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<TransXChange xml:lang="hu" CreationDateTime="2013-05-31T16:12:40" 
ModificationDateTime="2013-05-31T16:12:40" FileName="output/txchng_2013-05-
31_161221_38d4c488c4acf7ed2834c4f189d655eb.xml" 
 xmlns="http://www.transxchange.org.uk/"  
 SchemaVersion="2.4" MappingSystem="TOID" LocationSystem="WGS84" 
RegistrationDocument="false" Modification="revise" RevisionNumber="1"> 
<!-- ===ServiceCalendars ====================================================== -->  
 <ServiceCalendars> 
  <ServiceCalendar> 
   <CalendarPeriod> 
    <StartDate>2012-12-09</StartDate> 
    <EndDate>2013-12-13</EndDate> 
   </CalendarPeriod> 
   <DayTypes> 
    <DayType id="1213"> 
      <Name xml:lang="hu">naponta</Name> 
    <RegularDayType> 
    <DaysOfWeek> 
     <MondayToSunday/> 
    </DaysOfWeek> 
    </RegularDayType> 
    </DayType> 
    <DayType id="6315"> 
      <Name xml:lang="hu">munkaszüneti napok 
kivételével naponta</Name> 
    <RegularDayType> 
    <DaysOfWeek> 
     <MondayToSaturday/> 
    </DaysOfWeek> 
    </RegularDayType> 
    <SpecialDaysOperation> 
    <DaysOfNonOperation> 
     <DateRange> 
      <StartDate>2012-12-24</StartDate> 
      <EndDate>2012-12-26</EndDate> 
     </DateRange> 
     <DateRange> 
      <StartDate>2012-12-31</StartDate> 
      <EndDate>2013-01-01</EndDate> 
     </DateRange> 
     <DateRange> 
      <StartDate>2013-03-15</StartDate> 
      <EndDate>2013-03-16</EndDate> 
     </DateRange> 
     <DateRange> 
      <StartDate>2013-04-01</StartDate> 
      <EndDate>2013-04-01</EndDate> 
     </DateRange> 
     <DateRange> 
      <StartDate>2013-05-01</StartDate> 
      <EndDate>2013-05-01</EndDate> 
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     </DateRange> 
     <DateRange> 
      <StartDate>2013-05-20</StartDate> 
      <EndDate>2013-05-20</EndDate> 
     </DateRange> 
     <DateRange> 
      <StartDate>2013-08-19</StartDate> 
      <EndDate>2013-08-20</EndDate> 
     </DateRange> 
     <DateRange> 
      <StartDate>2013-10-23</StartDate> 
      <EndDate>2013-10-23</EndDate> 
     </DateRange> 
     <DateRange> 
      <StartDate>2013-11-01</StartDate> 
      <EndDate>2013-11-02</EndDate> 
     </DateRange> 
    </DaysOfNonOperation> 
    </SpecialDaysOperation> 
    </DayType> 
   </DayTypes> 
  </ServiceCalendar> 
 </ServiceCalendars> 
<!-- ===NPTG Localities ====================================================== -->  
 <NptgLocalities> 
  <AnnotatedNptgLocalityRef> 
   <NptgLocalityRef>K345</NptgLocalityRef> 
   <LocalityName xml:lang="hu">Boldog</LocalityName> 
  </AnnotatedNptgLocalityRef> 
  <AnnotatedNptgLocalityRef> 
   <NptgLocalityRef>S0345F1</NptgLocalityRef> 
   <LocalityName xml:lang="hu">Boldog</LocalityName> 
  </AnnotatedNptgLocalityRef> 
  <AnnotatedNptgLocalityRef> 
   <NptgLocalityRef>S2230F1</NptgLocalityRef> 
   <LocalityName xml:lang="hu">Hatvan</LocalityName> 
  </AnnotatedNptgLocalityRef> 
 </NptgLocalities> 
<!-- ===STOP POINTS ====================================================== -->  
 <StopPoints> 
  <StopPoint CreationDateTime="2008-11-11T08:40:20" layer="1"> 
   <AtcoCode>583595_2</AtcoCode> 
   <PrivateCode>HAVA_2</PrivateCode> 
   <Descriptor> 
    <CommonName xml:lang="hu">Hatvan, 
vasútállomás</CommonName> 
   </Descriptor> 
  <Place> 
   <NptgLocalityRef>S2230F1</NptgLocalityRef> 
    
 <Location><Longitude>19.672762</Longitude><Latitude>47.662814</Latitude></Location> 
  </Place> 
   <StopClassification> 
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    <StopType>BCT</StopType> 
    <OnStreet> 
    <Bus> 
   
 <BusStopType>MKD</BusStopType><TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
   
 <MarkedPoint><DefaultWaitTime>PT0M</DefaultWaitTime><Bearing><CompassPoint>N</C
ompassPoint></Bearing></MarkedPoint> 
    </Bus> 
    </OnStreet> 
   </StopClassification> 
   <StopAreas> 
    <StopAreaRef>5818</StopAreaRef> 
   </StopAreas> 
   <AdministrativeAreaRef>2230</AdministrativeAreaRef> 
  </StopPoint> 
  <StopPoint CreationDateTime="2004-01-29T14:27:39" layer="1"> 
   <AtcoCode>583597_2</AtcoCode> 
   <PrivateCode>HAKI_2</PrivateCode> 
   <Descriptor> 
    <CommonName xml:lang="hu">Hatvan, kistelek</CommonName> 
   </Descriptor> 
  <Place> 
   <NptgLocalityRef>S2230F1</NptgLocalityRef> 
    
 <Location><Longitude>19.674300</Longitude><Latitude>47.656939</Latitude></Location> 
  </Place> 
   <StopClassification> 
    <StopType>BCT</StopType> 
    <OnStreet> 
    <Bus> 
   
 <BusStopType>MKD</BusStopType><TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
   
 <MarkedPoint><DefaultWaitTime>PT0M</DefaultWaitTime><Bearing><CompassPoint>N</C
ompassPoint></Bearing></MarkedPoint> 
    </Bus> 
    </OnStreet> 
   </StopClassification> 
   <StopAreas> 
    <StopAreaRef>5826</StopAreaRef> 
   </StopAreas> 
   <AdministrativeAreaRef>2230</AdministrativeAreaRef> 
  </StopPoint> 
  <StopPoint CreationDateTime="2004-01-29T14:32:53" layer="1"> 
   <AtcoCode>583599_2</AtcoCode> 
   <PrivateCode>HAMG_2</PrivateCode> 
   <Descriptor> 
    <CommonName xml:lang="hu">Hatvan, MG. kisérl. 
telep</CommonName> 
   </Descriptor> 
  <Place> 
   <NptgLocalityRef>K345</NptgLocalityRef> 
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 <Location><Longitude>19.670807</Longitude><Latitude>47.648324</Latitude></Location> 
  </Place> 
   <StopClassification> 
    <StopType>BCT</StopType> 
    <OnStreet> 
    <Bus> 
   
 <BusStopType>MKD</BusStopType><TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
   
 <MarkedPoint><DefaultWaitTime>PT0M</DefaultWaitTime><Bearing><CompassPoint>N</C
ompassPoint></Bearing></MarkedPoint> 
    </Bus> 
    </OnStreet> 
   </StopClassification> 
   <StopAreas> 
    <StopAreaRef>5808</StopAreaRef> 
   </StopAreas> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
  </StopPoint> 
  <StopPoint CreationDateTime="2004-01-29T14:34:20" layer="1"> 
   <AtcoCode>583601_2</AtcoCode> 
   <PrivateCode>BOTS_2</PrivateCode> 
   <Descriptor> 
    <CommonName xml:lang="hu">Boldog, Tsz. major</CommonName> 
   </Descriptor> 
  <Place> 
   <NptgLocalityRef>S0345F1</NptgLocalityRef> 
    
 <Location><Longitude>19.681916</Longitude><Latitude>47.617461</Latitude></Location> 
  </Place> 
   <StopClassification> 
    <StopType>BCT</StopType> 
    <OnStreet> 
    <Bus> 
   
 <BusStopType>MKD</BusStopType><TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
   
 <MarkedPoint><DefaultWaitTime>PT0M</DefaultWaitTime><Bearing><CompassPoint>N</C
ompassPoint></Bearing></MarkedPoint> 
    </Bus> 
    </OnStreet> 
   </StopClassification> 
   <StopAreas> 
    <StopAreaRef>5784</StopAreaRef> 
   </StopAreas> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
  </StopPoint> 
  <StopPoint CreationDateTime="2004-01-29T14:37:27" layer="1"> 
   <AtcoCode>583605_2</AtcoCode> 
   <PrivateCode>BOIB_2</PrivateCode> 
   <Descriptor> 
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    <CommonName xml:lang="hu">Boldog, 2 sz. 
italbolt</CommonName> 
   </Descriptor> 
  <Place> 
   <NptgLocalityRef>S0345F1</NptgLocalityRef> 
    
 <Location><Longitude>19.688513</Longitude><Latitude>47.606682</Latitude></Location> 
  </Place> 
   <StopClassification> 
    <StopType>BCT</StopType> 
    <OnStreet> 
    <Bus> 
   
 <BusStopType>MKD</BusStopType><TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
   
 <MarkedPoint><DefaultWaitTime>PT0M</DefaultWaitTime><Bearing><CompassPoint>N</C
ompassPoint></Bearing></MarkedPoint> 
    </Bus> 
    </OnStreet> 
   </StopClassification> 
   <StopAreas> 
    <StopAreaRef>5782</StopAreaRef> 
   </StopAreas> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
  </StopPoint> 
  <StopPoint CreationDateTime="2004-01-29T14:38:50" layer="1"> 
   <AtcoCode>583607_2</AtcoCode> 
   <PrivateCode>BOAV_2</PrivateCode> 
   <Descriptor> 
    <CommonName xml:lang="hu">Boldog, autóbusz-
váróterem</CommonName> 
   </Descriptor> 
  <Place> 
   <NptgLocalityRef>S0345F1</NptgLocalityRef> 
    
 <Location><Longitude>19.693929</Longitude><Latitude>47.602750</Latitude></Location> 
  </Place> 
   <StopClassification> 
    <StopType>BCT</StopType> 
    <OnStreet> 
    <Bus> 
   
 <BusStopType>MKD</BusStopType><TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
   
 <MarkedPoint><DefaultWaitTime>PT0M</DefaultWaitTime><Bearing><CompassPoint>N</C
ompassPoint></Bearing></MarkedPoint> 
    </Bus> 
    </OnStreet> 
   </StopClassification> 
   <StopAreas> 
    <StopAreaRef>5785</StopAreaRef> 
   </StopAreas> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 



 
 
 
 
 
 
 
 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Stratégiai Projekt Igazgatóság Közlekedési Módszertani Központja 

1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.  Oldal 15 

 

  </StopPoint> 
  <StopPoint CreationDateTime="2004-01-29T14:42:10" layer="1"> 
   <AtcoCode>583611_2</AtcoCode> 
   <PrivateCode>BOFA_2</PrivateCode> 
   <Descriptor> 
    <CommonName xml:lang="hu">Boldog, ÁFÉSZ 
falatozó</CommonName> 
   </Descriptor> 
  <Place> 
   <NptgLocalityRef>S0345F1</NptgLocalityRef> 
    
 <Location><Longitude>19.688191</Longitude><Latitude>47.597989</Latitude></Location> 
  </Place> 
   <StopClassification> 
    <StopType>BCT</StopType> 
    <OnStreet> 
    <Bus> 
   
 <BusStopType>MKD</BusStopType><TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
   
 <MarkedPoint><DefaultWaitTime>PT0M</DefaultWaitTime><Bearing><CompassPoint>N</C
ompassPoint></Bearing></MarkedPoint> 
    </Bus> 
    </OnStreet> 
   </StopClassification> 
   <StopAreas> 
    <StopAreaRef>5788</StopAreaRef> 
   </StopAreas> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
  </StopPoint> 
  <StopPoint CreationDateTime="2004-01-29T14:42:05" layer="1"> 
   <AtcoCode>583612_1</AtcoCode> 
   <PrivateCode>BOAF_1</PrivateCode> 
   <Descriptor> 
    <CommonName xml:lang="hu">Boldog, autóbusz-
forduló</CommonName> 
   </Descriptor> 
  <Place> 
   <NptgLocalityRef>S0345F1</NptgLocalityRef> 
    
 <Location><Longitude>19.677539</Longitude><Latitude>47.601649</Latitude></Location> 
  </Place> 
   <StopClassification> 
    <StopType>BCT</StopType> 
    <OnStreet> 
    <Bus> 
   
 <BusStopType>MKD</BusStopType><TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
   
 <MarkedPoint><DefaultWaitTime>PT0M</DefaultWaitTime><Bearing><CompassPoint>N</C
ompassPoint></Bearing></MarkedPoint> 
    </Bus> 
    </OnStreet> 
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   </StopClassification> 
   <StopAreas> 
    <StopAreaRef>5786</StopAreaRef> 
   </StopAreas> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
  </StopPoint> 
  <StopPoint CreationDateTime="2010-08-18T09:34:23" layer="1"> 
   <AtcoCode>611901_13</AtcoCode> 
   <PrivateCode>HAPU_13</PrivateCode> 
   <Descriptor> 
    <CommonName xml:lang="hu">Hatvan, aut. pu.</CommonName> 
   </Descriptor> 
  <Place> 
   <NptgLocalityRef>S2230F1</NptgLocalityRef> 
    
 <Location><Longitude>19.671875</Longitude><Latitude>47.666760</Latitude></Location> 
  </Place> 
   <StopClassification> 
    <StopType>BCT</StopType> 
    <OnStreet> 
    <Bus> 
   
 <BusStopType>MKD</BusStopType><TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
   
 <MarkedPoint><DefaultWaitTime>PT0M</DefaultWaitTime><Bearing><CompassPoint>N</C
ompassPoint></Bearing></MarkedPoint> 
    </Bus> 
    </OnStreet> 
   </StopClassification> 
   <StopAreas> 
    <StopAreaRef>28985</StopAreaRef> 
   </StopAreas> 
   <AdministrativeAreaRef>2230</AdministrativeAreaRef> 
  </StopPoint> 
  <StopPoint CreationDateTime="2004-01-30T12:59:21" layer="1"> 
   <AtcoCode>612569_2</AtcoCode> 
   <PrivateCode>BOTA_2</PrivateCode> 
   <Descriptor> 
    <CommonName xml:lang="hu">Boldog, Tabán utca</CommonName> 
   </Descriptor> 
  <Place> 
   <NptgLocalityRef>S0345F1</NptgLocalityRef> 
    
 <Location><Longitude>19.692892</Longitude><Latitude>47.598113</Latitude></Location> 
  </Place> 
   <StopClassification> 
    <StopType>BCT</StopType> 
    <OnStreet> 
    <Bus> 
   
 <BusStopType>MKD</BusStopType><TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
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 <MarkedPoint><DefaultWaitTime>PT0M</DefaultWaitTime><Bearing><CompassPoint>N</C
ompassPoint></Bearing></MarkedPoint> 
    </Bus> 
    </OnStreet> 
   </StopClassification> 
   <StopAreas> 
    <StopAreaRef>5783</StopAreaRef> 
   </StopAreas> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
  </StopPoint> 
 </StopPoints> 
<!-- ===STOPAREAs ====================================================== --> 
 <StopAreas> 
  <StopArea CreationDateTime="1970-01-01T01:32:50"> 
   <StopAreaCode>5782</StopAreaCode> 
   <PrivateCode>BOIB</PrivateCode> 
   <Name xml:lang="hu">Boldog, 2 sz. italbolt</Name> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
   <StopAreaType>GCLS</StopAreaType> 
    
 <Location><Longitude>19.688593</Longitude><Latitude>47.606600</Latitude></Location> 
  </StopArea> 
  <StopArea CreationDateTime="1970-01-01T01:32:50"> 
   <StopAreaCode>5783</StopAreaCode> 
   <PrivateCode>BOTA</PrivateCode> 
   <Name xml:lang="hu">Boldog, Tabán utca</Name> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
   <StopAreaType>GCLS</StopAreaType> 
    
 <Location><Longitude>19.692726</Longitude><Latitude>47.598089</Latitude></Location> 
  </StopArea> 
  <StopArea CreationDateTime="1970-01-01T01:32:50"> 
   <StopAreaCode>5784</StopAreaCode> 
   <PrivateCode>BOTS</PrivateCode> 
   <Name xml:lang="hu">Boldog, Tsz. major</Name> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
   <StopAreaType>GCLS</StopAreaType> 
    
 <Location><Longitude>19.681960</Longitude><Latitude>47.617320</Latitude></Location> 
  </StopArea> 
  <StopArea CreationDateTime="1970-01-01T01:32:50"> 
   <StopAreaCode>5785</StopAreaCode> 
   <PrivateCode>BOAV</PrivateCode> 
   <Name xml:lang="hu">Boldog, autóbusz-váróterem</Name> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
   <StopAreaType>GCLS</StopAreaType> 
    
 <Location><Longitude>19.694001</Longitude><Latitude>47.602692</Latitude></Location> 
  </StopArea> 
  <StopArea CreationDateTime="1970-01-01T01:32:50"> 
   <StopAreaCode>5786</StopAreaCode> 
   <PrivateCode>BOAF</PrivateCode> 
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   <Name xml:lang="hu">Boldog, autóbusz-forduló</Name> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
   <StopAreaType>GCLS</StopAreaType> 
    
 <Location><Longitude>19.677546</Longitude><Latitude>47.601645</Latitude></Location> 
  </StopArea> 
  <StopArea CreationDateTime="1970-01-01T01:32:50"> 
   <StopAreaCode>5788</StopAreaCode> 
   <PrivateCode>BOFA</PrivateCode> 
   <Name xml:lang="hu">Boldog, ÁFÉSZ falatozó</Name> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
   <StopAreaType>GCLS</StopAreaType> 
    
 <Location><Longitude>19.687538</Longitude><Latitude>47.598133</Latitude></Location> 
  </StopArea> 
  <StopArea CreationDateTime="1970-01-01T01:32:50"> 
   <StopAreaCode>5808</StopAreaCode> 
   <PrivateCode>HAMG</PrivateCode> 
   <Name xml:lang="hu">Hatvan, MG. kisérl. telep</Name> 
   <AdministrativeAreaRef>345</AdministrativeAreaRef> 
   <StopAreaType>GCLS</StopAreaType> 
    
 <Location><Longitude>19.670837</Longitude><Latitude>47.648227</Latitude></Location> 
  </StopArea> 
  <StopArea CreationDateTime="1970-01-01T01:32:50"> 
   <StopAreaCode>5818</StopAreaCode> 
   <PrivateCode>HAVA</PrivateCode> 
   <Name xml:lang="hu">Hatvan, vasútállomás</Name> 
   <AdministrativeAreaRef>2230</AdministrativeAreaRef> 
   <StopAreaType>GCLS</StopAreaType> 
    
 <Location><Longitude>19.672557</Longitude><Latitude>47.662970</Latitude></Location> 
  </StopArea> 
  <StopArea CreationDateTime="1970-01-01T01:32:50"> 
   <StopAreaCode>5826</StopAreaCode> 
   <PrivateCode>HAKI</PrivateCode> 
   <Name xml:lang="hu">Hatvan, kistelek</Name> 
   <AdministrativeAreaRef>2230</AdministrativeAreaRef> 
   <StopAreaType>GCLS</StopAreaType> 
    
 <Location><Longitude>19.674107</Longitude><Latitude>47.656897</Latitude></Location> 
  </StopArea> 
  <StopArea CreationDateTime="1970-01-01T01:32:50"> 
   <StopAreaCode>28985</StopAreaCode> 
   <PrivateCode>HAPU</PrivateCode> 
   <Name xml:lang="hu">Hatvan, aut. pu.</Name> 
   <AdministrativeAreaRef>2230</AdministrativeAreaRef> 
   <StopAreaType>GCLS</StopAreaType> 
    
 <Location><Longitude>19.671875</Longitude><Latitude>47.666761</Latitude></Location> 
  </StopArea> 
 </StopAreas> 
<!-- ===ROUTES ====================================================== --> 
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 <RouteSections> 
   <RouteSection id="1168000"> 
   <RouteLink id="238931_1_2"> 
    <From> 
     <StopPointRef>583612_1</StopPointRef> 
    </From> 
    <To> 
     <StopPointRef>583611_2</StopPointRef> 
    </To> 
    <Distance>1018</Distance> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <Track> 
     <Mapping> 
    
 <Location><Longitude>19.677538</Longitude><Latitude>47.601649</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.677438</Longitude><Latitude>47.601569</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.679092</Longitude><Latitude>47.600726</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.681249</Longitude><Latitude>47.599608</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.685906</Longitude><Latitude>47.598480</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.686592</Longitude><Latitude>47.598331</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.686881</Longitude><Latitude>47.598271</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.687546</Longitude><Latitude>47.598131</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.688189</Longitude><Latitude>47.597990</Latitude></Location> 
     </Mapping> 
    </Track> 
   </RouteLink> 
   <RouteLink id="238941_2_2"> 
    <From> 
     <StopPointRef>583611_2</StopPointRef> 
    </From> 
    <To> 
     <StopPointRef>612569_2</StopPointRef> 
    </To> 
    <Distance>366</Distance> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <Track> 
     <Mapping> 
    
 <Location><Longitude>19.688189</Longitude><Latitude>47.597990</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.688569</Longitude><Latitude>47.597906</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.692006</Longitude><Latitude>47.597932</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.692563</Longitude><Latitude>47.598070</Latitude></Location> 
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 <Location><Longitude>19.692890</Longitude><Latitude>47.598113</Latitude></Location> 
     </Mapping> 
    </Track> 
   </RouteLink> 
   <RouteLink id="238841_2_2"> 
    <From> 
     <StopPointRef>612569_2</StopPointRef> 
    </From> 
    <To> 
     <StopPointRef>583607_2</StopPointRef> 
    </To> 
    <Distance>748</Distance> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <Track> 
     <Mapping> 
    
 <Location><Longitude>19.692890</Longitude><Latitude>47.598113</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.695269</Longitude><Latitude>47.598287</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.696031</Longitude><Latitude>47.599381</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.694782</Longitude><Latitude>47.601985</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.694508</Longitude><Latitude>47.602257</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.694002</Longitude><Latitude>47.602693</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.693928</Longitude><Latitude>47.602750</Latitude></Location> 
     </Mapping> 
    </Track> 
   </RouteLink> 
   <RouteLink id="238851_2_2"> 
    <From> 
     <StopPointRef>583607_2</StopPointRef> 
    </From> 
    <To> 
     <StopPointRef>583605_2</StopPointRef> 
    </To> 
    <Distance>595</Distance> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <Track> 
     <Mapping> 
    
 <Location><Longitude>19.693928</Longitude><Latitude>47.602750</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.693076</Longitude><Latitude>47.603416</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.688917</Longitude><Latitude>47.606324</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.688600</Longitude><Latitude>47.606604</Latitude></Location> 
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 <Location><Longitude>19.688512</Longitude><Latitude>47.606682</Latitude></Location> 
     </Mapping> 
    </Track> 
   </RouteLink> 
   <RouteLink id="238861_2_2"> 
    <From> 
     <StopPointRef>583605_2</StopPointRef> 
    </From> 
    <To> 
     <StopPointRef>583601_2</StopPointRef> 
    </To> 
    <Distance>1331</Distance> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <Track> 
     <Mapping> 
    
 <Location><Longitude>19.688512</Longitude><Latitude>47.606682</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.684799</Longitude><Latitude>47.610054</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.683751</Longitude><Latitude>47.612440</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.683637</Longitude><Latitude>47.612755</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.682587</Longitude><Latitude>47.615482</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.682296</Longitude><Latitude>47.616416</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.682017</Longitude><Latitude>47.617182</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.681915</Longitude><Latitude>47.617461</Latitude></Location> 
     </Mapping> 
    </Track> 
   </RouteLink> 
   <RouteLink id="238871_2_2"> 
    <From> 
     <StopPointRef>583601_2</StopPointRef> 
    </From> 
    <To> 
     <StopPointRef>583599_2</StopPointRef> 
    </To> 
    <Distance>3553</Distance> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <Track> 
     <Mapping> 
    
 <Location><Longitude>19.681915</Longitude><Latitude>47.617461</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.670846</Longitude><Latitude>47.648229</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.670805</Longitude><Latitude>47.648324</Latitude></Location> 
     </Mapping> 
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    </Track> 
   </RouteLink> 
   <RouteLink id="238881_2_2"> 
    <From> 
     <StopPointRef>583599_2</StopPointRef> 
    </From> 
    <To> 
     <StopPointRef>583597_2</StopPointRef> 
    </To> 
    <Distance>1233</Distance> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <Track> 
     <Mapping> 
    
 <Location><Longitude>19.670805</Longitude><Latitude>47.648324</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.673128</Longitude><Latitude>47.653832</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.672924</Longitude><Latitude>47.655597</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.673642</Longitude><Latitude>47.656824</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.673919</Longitude><Latitude>47.656873</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.674298</Longitude><Latitude>47.656939</Latitude></Location> 
     </Mapping> 
    </Track> 
   </RouteLink> 
   <RouteLink id="238891_2_2"> 
    <From> 
     <StopPointRef>583597_2</StopPointRef> 
    </From> 
    <To> 
     <StopPointRef>583595_2</StopPointRef> 
    </To> 
    <Distance>758</Distance> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <Track> 
     <Mapping> 
    
 <Location><Longitude>19.674298</Longitude><Latitude>47.656939</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.674895</Longitude><Latitude>47.658250</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.674603</Longitude><Latitude>47.659980</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.673093</Longitude><Latitude>47.660943</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.672947</Longitude><Latitude>47.661652</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.672780</Longitude><Latitude>47.662694</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.672761</Longitude><Latitude>47.662815</Latitude></Location> 



 
 
 
 
 
 
 
 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Stratégiai Projekt Igazgatóság Közlekedési Módszertani Központja 

1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.  Oldal 23 

 

     </Mapping> 
    </Track> 
   </RouteLink> 
   <RouteLink id="219001_2_13"> 
    <From> 
     <StopPointRef>583595_2</StopPointRef> 
    </From> 
    <To> 
     <StopPointRef>611901_13</StopPointRef> 
    </To> 
    <Distance>457</Distance> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <Track> 
     <Mapping> 
    
 <Location><Longitude>19.672761</Longitude><Latitude>47.662815</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.672640</Longitude><Latitude>47.663564</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.672500</Longitude><Latitude>47.664433</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.672074</Longitude><Latitude>47.666855</Latitude></Location> 
    
 <Location><Longitude>19.671873</Longitude><Latitude>47.666761</Latitude></Location> 
     </Mapping> 
    </Track> 
   </RouteLink> 
   </RouteSection> 
 </RouteSections> 
 <Routes> 
   <Route id="1168000"> 
    <Description xml:lang="hu">Boldog, autóbusz-forduló - Hatvan, aut. 
pu.</Description> 
    <RouteSectionRef>1168000</RouteSectionRef> 
   </Route> 
 </Routes> 
<!-- ===JOURNEY PATTERN SECTIONS========================================== --> 
 <JourneyPatternSections> 
  <JourneyPatternSection id="1371600"> 
   <JourneyPatternTimingLink id="238931_1_2_9493"> 
    <From> 
    <StopPointRef>583612_1</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </From> 
    <To> 
    <StopPointRef>583611_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </To> 
    <RouteLinkRef>238931_1_2</RouteLinkRef> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <RunTime>PT2M</RunTime> 
   </JourneyPatternTimingLink> 
   <JourneyPatternTimingLink id="238941_2_2_9493"> 
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    <From> 
    <StopPointRef>583611_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </From> 
    <To> 
    <StopPointRef>612569_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </To> 
    <RouteLinkRef>238941_2_2</RouteLinkRef> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <RunTime>PT1M</RunTime> 
   </JourneyPatternTimingLink> 
   <JourneyPatternTimingLink id="238841_2_2_9493"> 
    <From> 
    <StopPointRef>612569_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </From> 
    <To> 
    <StopPointRef>583607_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </To> 
    <RouteLinkRef>238841_2_2</RouteLinkRef> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <RunTime>PT2M</RunTime> 
   </JourneyPatternTimingLink> 
   <JourneyPatternTimingLink id="238851_2_2_9493"> 
    <From> 
    <StopPointRef>583607_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </From> 
    <To> 
    <StopPointRef>583605_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </To> 
    <RouteLinkRef>238851_2_2</RouteLinkRef> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <RunTime>PT2M</RunTime> 
   </JourneyPatternTimingLink> 
   <JourneyPatternTimingLink id="238861_2_2_9493"> 
    <From> 
    <StopPointRef>583605_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </From> 
    <To> 
    <StopPointRef>583601_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </To> 
    <RouteLinkRef>238861_2_2</RouteLinkRef> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <RunTime>PT2M</RunTime> 
   </JourneyPatternTimingLink> 
   <JourneyPatternTimingLink id="238871_2_2_9493"> 
    <From> 
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    <StopPointRef>583601_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </From> 
    <To> 
    <StopPointRef>583599_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </To> 
    <RouteLinkRef>238871_2_2</RouteLinkRef> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <RunTime>PT6M</RunTime> 
   </JourneyPatternTimingLink> 
   <JourneyPatternTimingLink id="238881_2_2_9493"> 
    <From> 
    <StopPointRef>583599_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </From> 
    <To> 
    <StopPointRef>583597_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </To> 
    <RouteLinkRef>238881_2_2</RouteLinkRef> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <RunTime>PT2M</RunTime> 
   </JourneyPatternTimingLink> 
   <JourneyPatternTimingLink id="238891_2_2_9493"> 
    <From> 
    <StopPointRef>583597_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </From> 
    <To> 
    <StopPointRef>583595_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </To> 
    <RouteLinkRef>238891_2_2</RouteLinkRef> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <RunTime>PT2M</RunTime> 
   </JourneyPatternTimingLink> 
   <JourneyPatternTimingLink id="219001_2_13_9493"> 
    <From> 
    <WaitTime>PT1M</WaitTime> 
    <StopPointRef>583595_2</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </From> 
    <To> 
    <StopPointRef>611901_13</StopPointRef> 
    <TimingStatus>PTP</TimingStatus> 
    </To> 
    <RouteLinkRef>219001_2_13</RouteLinkRef> 
    <Direction>inbound</Direction> 
    <RunTime>PT2M</RunTime> 
   </JourneyPatternTimingLink> 
  </JourneyPatternSection> 
 </JourneyPatternSections> 
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 <!-- ===OPERATORS ====================================================== 
--> 
 <Operators> 
  <Operator id="8"> 
   <OperatorShortName xml:lang="hu">HATVAN</OperatorShortName> 
   <OperatorNameOnLicence xml:lang="hu">Hatvani 
Volán</OperatorNameOnLicence> 
  </Operator> 
 </Operators> 
<!-- ===SERVICES ====================================================== --> 
 <Services> 
  <Service> 
   <ServiceCode>3622</ServiceCode> 
   <Lines> 
    <Line id="36220"> 
     <LineName xml:lang="hu">3622</LineName> 
     <OutboundDescription xml:lang="hu"><Description>Hatvan-
Boldog</Description></OutboundDescription> 
    </Line> 
   </Lines> 
   <OperatingPeriod> 
    <StartDate>2012-12-09</StartDate> 
    <EndDate>2013-12-13</EndDate> 
   </OperatingPeriod> 
   <OperatingProfile/> 
   <ServiceClassification><NormalStopping/></ServiceClassification> 
   <RegisteredOperatorRef>8</RegisteredOperatorRef> 
   <Description>3622 Hatvan-Boldog / 3622 Boldog-Hatvan</Description> 
   <StandardService> 
    <Origin xml:lang="hu"> </Origin> 
    <Destination xml:lang="hu"> </Destination> 
  <JourneyPattern id="1371600"> 
   <PrivateCode>3622_11_ _1</PrivateCode> 
   <DestinationDisplay xml:lang="hu">Hatvan, aut.pu.</DestinationDisplay> 
   <Direction>inbound</Direction> 
   <RouteRef>1168000</RouteRef> 
   <JourneyPatternSectionRefs>1371600</JourneyPatternSectionRefs> 
  </JourneyPattern> 
   </StandardService> 
  </Service> 
 </Services> 
<!-- ===JOURNEYS====================================================== --> 
 <VehicleJourneys> 
  <VehicleJourney> 
   <PrivateCode>3622/2</PrivateCode> 
   <DestinationDisplay xml:lang="hu">Hatvan, aut.pu.</DestinationDisplay> 
   <Operational> 
    <OperationalVariants> 
    <OperationalVariant> 
     <DayTypeRef>6315</DayTypeRef> 
    <Block> 
     <Description xml:lang="hu"> </Description> 
     <BlockNumber>031020</BlockNumber> 
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     <Note xml:lang="hu">04:45:00-18:52:00</Note> 
    </Block> 
    <VehicleType> 
     <VehicleTypeCode>B12B</VehicleTypeCode> 
    </VehicleType> 
    </OperationalVariant> 
    </OperationalVariants> 
   </Operational> 
   <OperatingProfile>  <!-- 1213 naponta--> 
    <RegularDayType> 
    <DaysOfWeek> 
     <MondayToSunday/> 
    </DaysOfWeek> 
    </RegularDayType> 
   </OperatingProfile> 
   <VehicleJourneyCode>3622_2</VehicleJourneyCode> 
   <ServiceRef>3622</ServiceRef> 
   <LineRef>36220</LineRef> 
   <JourneyPatternRef>1371600</JourneyPatternRef> 
   <Note><NoteCode/><NoteText>naponta</NoteText></Note> 
   <DepartureTime>04:45:00</DepartureTime> 
   <Extensions><DayTypeRef>1213</DayTypeRef></Extensions> 
  </VehicleJourney> 
 </VehicleJourneys> 
</TransXChange> 
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4. KTI-KMK Transmodel adatbázis struktúra 

 
 
Az előzőekben leírtak az alábbiakban főbb vonalakban leírt adatbázis struktúrán kerültek 
megvalósításra. (A részletes adatbázis séma tartalmazza az adatbázis leírást minden 
részletében) 

A hazai előírásoknak megfelelően a következő rétegek mind megvalósulnak a KTI-KMK 
Transmodel adatbázisban: 

 

 0. réteg teljes infrastruktúra hálózat, digitális úthálózati térkép, közigazgatási határok 
(INFRASTRUCTURE, ROAD LINK, ROAD POINT, ADMINISTRATIVE 
AREAS) 

 1. réteg szolgáltatáshoz szükséges hálózat(ok), hálózati elemek, megállóhelyek, 
átszállási pontok (NETWORK, PT POINT, PT LINK, ROUTE POINT, ROUTE 
LINK, , STOP POINT, STOP, STOP AREA, SERVICE LINK)  

 2. réteg útvonalak (ROUTE/DEAD RUN/TRACK) 

 3. réteg irányonkénti vonalvezetések (viszonylatok) (SERVICE PATTERN, DEAD RUN 
PATTERN) 

 4. réteg Idősémák (TIMING PATTERN: TIMING POINT-TIMING LINK sorozat 
érkezési, indulási idő. Tartalmazza az időmérő pontokat is.) 

 5. réteg konkrét járatok indulás idővel, valamint közlekedési naptárral (SERVICE 
JOURNEYs/DEAD RUN JOURNEYs), (DEPARTURE TIME FOR SERVICE 
JOURNEYs, OPERATING DAY) 

 6. réteg  Napi menetrend (járatlista), induló kocsiállás száma (állomás azonosítóval),  

 

A TransXchange interfészen keresztül az adatbázisba bekerülő adatok a szabvány topológiai 
előírásai alapjánlétrehozott ellenőrzésen mennek keresztül.  

A topológiai szabályok alapján a különböző rétegek (objektum osztályok) szakaszai mindig a 
az alap topológiai rétegen definiált csomópontokban találkoznak, valamint a rétegek között 
relációkat definiálunk, mindig a magasabb rétegszámtól egy alacsonyabb réteg szám felé. 

A több útirányt egy fizikai helyről kiszolgáló megállóhelyek (pl. autóbusz állomások, vasút 
előtt kialakított csatlakozó megállóhelyek) a topológiában egy pontként szerepelnek, 
kocsiállásaikat virtuálisan kezeli csak az adatbázis.  

Az ilyen módon kezelt kocsiállások lehetnek valósak (térben létezőek), mint egy autóbusz 
állomáson, de lehetnek nem valósak is, amikor egy valódi kocsiállás van, de a több útirány 
kiszolgálása miatt virtuálisan többszörözzük meg (pl. indulási jegyzék készítési céllal), 
azonban a hely fizikailag ugyanaz. 
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A következőkben megvizsgáljuk, hogy a létrehozott adatbázis hogyan felel meg a szabvány 
előírásainak, ezért a szabvány által meghatározott módszertannal, elmezzük ki az adatbázis 
szerkezetét. 
 
Először bemutatjuk a főbb adattáblákat, és azok szabvány szerinti funkcióit. 
 
A következő oldalon látható ábrán lévő adattáblák tartalma: 
 

 Geometriai hálózat:Digitális alaptérkép (út- és utcahálózati elemek, csomópontok, 
(útkereszteződések, megálló pontok, csomópontok közötti szakaszok, az ellátási terület 
térképéből létrehozva). 

 Fizikai hálózat: A társaság vonalhálózatának geometriája a csomópontokkal 
(megállóhelyek, elágazások) és a köztük lévő szakaszokkal. A fizikai hálózat a 
geometriai hálózat elemeiből épül fel. 

 Fizikai vonalvezetés: A hálózaton megvalósított közösségi közlekedési útvonalak 
geometriája. Valós megállóhelyek közötti útvonal. (Ahol nem áll meg, azt is tartalmazza.) 

 Logikai hálózat: A társaság vonalhálózata. 

 Menetrendi vonalvezetés: A társaság útvonalai, ahol az útvonalat a megállások helye 
határozza meg.. A logikai hálózaton van megvalósítva. 

 Szolgáltatási vonalvezetés: A menetrendi vonalvezetés fizikai hálózaton való 
megvalósítása. 

 Menetrendi idő és egyéb adatok: A tervezett menetrend járatai, időprofilok, megállások 
céljai és típusa profilok (pl. le-felszállás engedélyezése, de itt kerül tárolásra a jegyváltás 
kötelező módja is), időbeni érvényessége a járatoknak (korlátozások). 

 Menetrendi mezők: A társaság menetrendi mezői. Ehhez kerülnek hozzárendelésre az 
útvonalak. 

 Hálózatok: Az egyes hálózat típusok külön kerülnek kezelésre, helyi, helyközi, 
szerződéses. 
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6. ábra: a KTI-KMK Transmodel adatbázisának fő táblái 
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4.1. A TMD szabványnak való megfelelősség 
 

A TRANSMODEL szabványnak való megfelelés vizsgálatát öt alapvető területre terjesztjük 
ki: 

 Hálózat felépítése (topológiája) 

 Szolgáltatások leképzése 

 Szolgáltatás tervezés 

 Valós idejű adatok kezelése 

 Adatelemek (objektumok) validitása 

A szabvány az első és utolsó elem meglétét kötelezően írja elő, míg a további elemeket nem 
szükséges teljes körűen megvalósítani, illetve a szabványtól való eltérést lehetséges 
dokumentálni, és az eltérés okát indokolni. 

A kialakítás során figyelembe vettük a tervbe vett elektronikus jegyrendszer irányába a 
bővíthetőséget, oly módon, hogy a létrejött adattáblák kiegészíthetők legyenek a 
jegyrendszer által megkövetelt adatokkal, azonosítókkal. 

4.2. A közösségi közlekedési hálózat felépítése 
 

A hálózat alapjainak felépítése a GDF szabványban lefektetett módon került 
implementálásra. 

A szabvány előírásai alapján földrajzi viszonyítási rendszert szükséges választani, amelyben 
egyértelműen azonosíthatók a térbeli koordináták és a távolságok. A projektben, az 
adatbázisban való adatábrázolásra a hazai Egységes Országos Vetületi (EOV) 
projekciós rendszert választjuk, és átadott szoftver rendszereinken belül biztosítunk 
konverziós eljárást a WGS84 rendszerhez. 

A szabvány alapján létrehozott adatbázisnak, a meghatározott koordináta rendszerben 
leképzett, úgynevezettgeometriai alapelemek(geometricalprimitive) adják az alapját, és 
egyben ezekkel valósítható meg a szabvány által deklarált nulladik reprezentációs szint, 
melynek elemei az alábbiak: 

 csomópont (node) 

 vonal (edge) 

 terület (face) 

A valós geometriai adatok ezen a nulladik reprezentációs szinten kerülnek az adatbázisban 
csak tárolásra, az erre épülő szintek valós térbeli geometria nélküli objektumokat 
reprezentálnak. 

A GDF összességében három reprezentációs szintet különböztet meg, melyekből a 0. 
reprezentációs szint a való világ meghatározott szabályok szerinti leképezése egy 
meghatározott koordináta rendszerben rajzi elemekkel, mint az előbbiekben már láttuk.  
Az 1. szint az egyszerű objektumokat definiálja ezen a 0. szinten létrehozott geometriákon, a 
csomópontokra (NODE) különböző típusú pontok (POINT), a pontok közé pedig szakaszok 
(LINK) definiálhatók. A terület (FACE) típusú geometriákra körzetek (AREA) hozhatók létre. 
Az egyszerű objektumok mindig egy féle geometriai alapelem típust tartalmazhatnak csak. 



 
 
 
 
 
 
 
 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Stratégiai Projekt Igazgatóság Közlekedési Módszertani Központja 

1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.  Oldal 32 

 

Az 1. szinten létrehozott objektumok: mint pl. útelem szakaszok(ROAD ELEMENT), 
útelemek csatlakozási pontjai, ami lehet akár út-vasút kereszteződésként egy 
csomópontként két különböző típusú pont helyeegy csomóponton (ROAD JUNCTION, 
RAILWAY JUNCTION), komp csatlakozási pont (FERRY CONNECTION), komp szakasz  
(FERRYLINK), publikus közlekedés elől elzárt körzet (ENCLOSED TRAFFIC AREA), vagy a 
közösségi közlekedés alapelemei (PT LINK, PT JUNCTION, PT POINT).  

A 2. szinten összetett objektumok kerülnek definiálásra az 1. szinten létrehozott 
objektumokra, melyek így több egyszerű objektumból épülnek fel, így utak (ROAD), 
kereszteződések (INTERSECTION), összetett utak (pl. osztott pályás, vagy szerviz úttal 
rendelkező utak) (AGGREGATED WAY), közösségi közlekedés vonalai (ROUTE), kapcsolt 
objektumok (útelemhez kapcsolt közlekedési táblák, közlekedési lámpák, megállóhelyek, 
állomások stb.) Az egyes tereptárgyaknál a térbeliség attribútum szinten valósul meg. 
A 2. szinten egy objektum többféle geometria típusra létrehozott egyszerű objektumokra is 
definiálható, így pontokat, szakaszokat, körzeteket egyaránt tartalmazhat. . 

A TRANSMODEL szabvány 3.2.2.3 pontjában leírtak alapján az autóbusz hálózat 
infrastruktúráját (INFRASTRUCTURE) az úthálózaton (ROAD NETWORK) definiáljuk. Az 
infrastruktúra összeköttetések (INFRASTRUCTURE LINK) az egyes infrastruktúra pontokat 
kötik össze (INFRASTRUCTURE POINT), melyek között vannak a már meglévő 
útcsatlakozási pontok (ROAD JUNCTION/KÖZÚTI CSOMÓPONT), , a megállóhelyek 
kocsiállásai (STOP POINT), szerviz telepek, üzemanyagkutak, autóbusz pályaudvarok, 
melyeknek az útinfrastruktúrához csatlakozó pontjait csomópontként (NODE) definiáljuk a  
0. szinten, és közösségi közlekedési pontként az 1. reprezentációs szinten (PT JUNCTION), 
A 0. reprezentációs szinten így az eredeti vonalakat tovább osztjuk több vonalra, ezekkel a 
pontokkal. A közösségi közlekedési pontok (PT JUNCTION) lehetnek egyben megállóhelyek 
(STOP POINT),vagy technikai (üzemi, vagy menetrendi célú) pontok (TECHNICAL POINT), 
azonban a létrehozott központi TRANSMODEL adatbázisban ezt csak a PT POINT 
attribútumaként hozzuk létre, önálló, további objektumosztályok létrehozása nélkül. 

Az alábbi ábrán a pont és szakasz filozófia általánosítása látható. 
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PONT

Id[1]

megnevezés

INFRASTRUKTÚRA-PONT

KÖZÚTI CSOMÓPONT VASÚTI CSOMÓPONT FELSŐVEZETÉK-

HÁLÓZATICSOMÓPONT

INFRASTRUKTÚRA-SZAKASZ

KÖZÚTI ÚTSZAKASZ VASÚTI ÚTSZAKASZ FELSŐVEZETÉK-

HÁLÓZATISZAKASZ

SZAKASZ

Id[1]

hossz

*eddig

1vége

*ettől

1kezdete

 

7. ábra: Az infrastruktúra ábrázolása a TMD adattárban 

 

A szabványok továbbá megengedik az önálló pont entitás fogalmát, melyeket adott 
szakaszhoz (LINK) kötnek (POINT on LINK/SZAKASZ KÖZTES PONT). A megállóhelyek 
kocsiállásai és egyéb a tömegközlekedés számára fontos pontok vonatkozásában is lehet 
ezt a gyakorlatot folytatni, azonban mi ezeket a pontokat is infrastruktúra pontként 
INFRASTRUCTURE POINT, egyben közösségi közlekedési pontként(PT 
JUNCTION)határoztuk meg, így  tehát egy új útcsatlakozási pontot is definiálunk (ROAD 
JUNCTION/KÖZÚTI CSOMÓPONT). Ezért a 0. reprezentációs szinten ezeket 
csomópontként (NODE) definiáltuk, amely a korábbi vonalakat (EDGE) megosztja a beszúrt 
pontnál. 

Az adatbázisunk 0. reprezentációs szintjén a geometriával rendelkező vonalaink (EDGE) 
végpontjaiként definiált pontok (NODE) ezért az úthálózaton található megállóhelyek 
kocsiállásainak, és a közösségi közlekedés egyéb infrastrukturális létesítményeinek 
csatlakozópontjait is tartalmazzák, és új, a korábbiak osztása révén létrejött úthálózati 
elemeket hoznak ezáltal létre az 1. reprezentációs szinten. 

Az adatbázisunk 1. és 2. reprezentációs szintjének objektumai tehát: 

Úthálózati elemek (INFRASTRUCTURE): 

re = ROAD ELEMENT/KÖZÚTI ÚTSZAKASZ (INFRASTRUCTURE LINK/
INFRASTRUTÚRA SZAKASZ) 

jc = ROAD JUNCTION/KÖZÚTI CSOMÓPONT (INFRASTRUCTURE POINT / 
INFRASTRUTÚRA PONT) 

Közösségi közlekedési hálózat (NETWORK) pontjai (PT POINT): 

ps = PT POINT(a közösségi közlekedési hálózat szempontjából fontos pont, 
physicalstation, ami legtöbbször utascserét biztosító megállóhely,STOP POINT, 
vagy üzemi, menetrendi pont,TECHNICAL POINT) 
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pe = PT LINK (a PT POINT-ok között definiált egyedi útvonal, physicaledge.  
Több LINKkét pont között nincs megengedve, ha több útvonal van, kötelező 
köztes PT POINT-ot definiálni!) 

 

A PT LINK-ek geometriája a ROAD ELEMENT-ekből kerül származtatásra, egy PT LINK-et 
kiadó ROAD ELEMENT-ek a pe_reitáblában kerülnek felsorolásra szekvenciaszerűen. 

 

A PT LINK az úthálózati geometriákból számított valódi hossz adatot örököl. 

 

A PT POINT-ok a szabvány 3.2.1.1 pontja alapján a szolgáltatások lebonyolításához 
szükséges pontok, beleértve a megállóhely kocsiállása (STOP POINT), szerviz, tárolóhely, 
üzemanyagkút stb. helyeket. A pontokat a típusuk jellemzi. Egy pontra akár több típusú pont 
is definiálható, avagy egy pontnak többféle típusa is lehet. (adatbázis szervezéstől függően). 
A PT POINT-ok között vannak a megállóhelyek kocsiállásai definiálva, azonban ezen a 
szinten nem önálló adattáblában lettek megvalósítva, hanem a többi PT POINT-tal 
együttesen, attribútum szinten.  

A fel-, leszállóhely attribútumok a Volán gyakorlatból kifolyólag nem kerültek létrehozásra, ez 
a TIMING PATTERN-hez (IDŐZÍTÉSI MINTA) hasonlóan PATTERN-ként van megvalósítva. 
Ennek az az oka, hogy ugyanaz a megállóhely lehet csak le, vagy csak felszállóhely, járattól 
függően. Hasonlóan megvalósíthatók további járat és megállóhely függő paraméterek, pl. 
elővételben megvett jeggyel lehetséges csak a felszállás. 

PONT

Id[1]

megnevezés

VONATKOZÁSI RENDSZER

megnevezés[1]

POZÍCIÓ

koordináta_1[1]

koordináta_2[1]

koordináta_3

PONT TÍPUS

megnevezés[1]

leírás

VONALFORMA

forma[1]

0..1hivatkozás rá

*

hivatkozik vmre

1

*

1meghatározza

*meghatározva

*

1

SZAKASZ KÖZTES PONT

sorrend[1]

távolság a kezdetétől

1mint egy...

*mint a...

HÁLÓZATI

VERZIÓ

megnevezés[1]

*érvényes rá

1tartalmazza

ÜZEMVITELI NAP

naptár[1]

dátum[1]

legkorábbi idő

llegkésőbbi idő

0..1

érvényes ettől

0..1érvényesség kezdete

SZAKASZ TÍPUS

Id[1]

0..1behatárol

*között

1..*

*

SZAKASZ

Id[1]

hossz

1kezdete

*
ettől

vége

*
eddig

*vmire

1leírva vmivel

*

1keresztül halad *
érvényes rá

1tartalmazza

1..*osztályozás

*
osztályozva mint

osztályozva mint

osztályozás

rajta van

hivatkozás rá

hivatkozás rá

hivatkozik vmre

hivatkozik vmre

1

 

8. ábra: Pontok és szakaszok (POINTs and LINKs) 
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Az önálló dokumentációval rendelkező TRANSEDIT program ezen a szinten szerkeszti a 
hálózatot. PT POINT-okat, és PT LINK-eket kezelünk benne. Az újonnan elő álló LINK-ek 
távolság adatait az őket kiadó úthálózati elemekből számítjuk ki, valamint a terepi mérési 
adatokat is betöltjük. 

A TRANSMODEL szabvány a PT POINT helyett POINTdefiníciót használ csak, a PT POINT 
a GDF szabványban van nevesítve. Ennek használatával is a két szabvány összhangját 
akarjuk erősíteni, illetve egyértelműen kiválasztani a számunkra fontos pontokat az összes 
használható pontot definiáló ROAD JUNCTION-ok közül. 

 

Nyomvonalak (PT TRACK=TYPE of LINK SEQUENCE/SZAKASZSORREND TÍPUS): 

pr = PT TRACK (physicalroute) 
 
A PT TRACK-ek pontos térbeli geometriái, érintett PT POINT-jai, PT LINK szekvenciaként 
(LINK SEQUENCE) kerülnek definiálásra a pr_pei táblában. A pontsorozatban résztvevő 
pontok definiálják a pontos közösségi közlekedési útvonalat, tartalmazva az összes 
úthálózati csomópontot, a megállóhelyeket, és a közösségi közlekedés számára fontos 
egyéb pontokat is. 

 

A szabványban önálló objektumként definiálhatók  a különböző típusú szakasz sorrendek, a 
típusúk definiálásával. Így a PT TRACK egy szakasz sorrend objektum. 

 

HÁLÓZATI VERZIÓ

megnevezés[1]

SZAKASZ SORREND TÍPUS

megnevezés[1]

SZAKASZ SORREND

Id[1]

SZAKASZ SORRENDBEN LÉVŐ PONT

sorrend[1]

SZAKASZ SORRENDBEN LÉVŐ SZAKASZ

sorrend[1]

PONT

Id[1]

megnevezés

SZAKASZ

Id[1]

hossz

*érvényes rá

0..1tartalmazza

*osztályozva mint

1osztályoz

1..* ott

1áll vmből

1..*ott

1áll vmiből

1

*

1nézve mint

*nézete

{ kizárás }

nézve mint

nézete

 

9. ábra: Szakasz sorrend (LINK SEQUENCE) 

 

A ROUTE POINT és ROUTE LINKfogalom három eltérő értelmezést kap a GDF és a 
TRANSMODEL szabványokban, valamint a TRANSXCHANGE adatcsere előírásban.  
A Volán gyakorlatban a TRANSMODEL-nek megfelelő ROUTE POINT/ÚTVONALI PONTés 
ROUTE LINK/ÚTVONALI SZAKASZfogalom nincs a menetrendi rendszerekben 
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implementálva, így ezeket a táblákat nem hoztuk létre. A szabvány szerint ezek csak a főbb 
érintett pontjai egy nyomvonalnak, pl. Budapest-Vác-Balassagyarmat. A Volán gyakorlatban 
az útvonal leírása egyszerű szöveg mezőkben kerül feltöltésre. 

A fentiekben a TRANSCXHANGE ROUTE definíciója került implementálásra PT TRACK 
néven, mely így PT LINK sorozattal biztosítja, hogy a TRANSXCHANGE ROUTE fogalmon 
belül használt TRACK (a létrehozott adatbázisban a PT LINK törtvonala)fogalom 
kiszolgálásra kerüljön. Ezáltal biztosítható az előírt adatcsere. 

A TRANSXCHANGE ROUTEfogalma minden érintett PT POINT-ottartalmaz, a köztes PT 
LINK-ekkel, és geometriájukkal (TRACK) együtt. 

A TRANSMODEL alapján definiálható ROUTE/ÚTVONAL, ROUTE LINK/ÚTVONALI 
SZAKASZ, ROUTE POINT/ÚTVONALI PONTfogalom bármikor bevezethető,  
és a ROUTE-ok a PT TRACK-ekhez köthetők. Azonban egy ROUTE-hoz ebben az esetben 
akár több PT TRACK is tartozhat. 

 

 

10. ábra: Az adatbázisban megvalósított Transmodel topológia kombinált diagramja 
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4.3. A szolgáltatások leképzése 
 

4.3.1. Díjszabási (menetrendi) hálózat, menetrendi vonalvezetés 
 

Az egyszerűsített menetrendi hálózat elemei a díjszabási elveknek megfelelően jönnek létre. 
A hálózat (NETWORK/HÁLÓZAT) kocsiállásként felvett pontjaira (PT POINT) definiáljuk a 
megállóhelyeket (STOP POINT/MEGÁLLÓHELY KOCSIÁLLÁSA).  

A Volán gyakorlatnak megfelelően több kocsi állás jelent egy földrajzi helyet, ez egy a többes 
megfeleltetés (STOP = GROUP OF PT POINTs). Ez egy logikai megfeleltetés, hiszen a 
valódi geometria a kocsiállást, és a közöttük levő szakaszokat jellemzi. A díjszabási elvek 
miatt a STOP -ok között létrejövő, átlapolás nélküli szakaszokra, az elemi menetrendi 
szakaszokra (PRIMARY LINK-ek), kerül kiszámításra a menetrendi kilométer adat a 
helyszíni felmérések adataiból, a Volán Know-How szerinti algoritmussal.  

A szakaszokra először egy átlagos szakaszhossz számítás történik meg, mely a szakasznak 
(PRIMARY LINK) megfeleltethető összes PT LINK közötti valós távolság átlaga.  
Az algoritmus lefuttatása után áll elő az elemi menetrendi szakaszra a menetrendi kilométer 
adat, melyet a vállalat még módosíthat a Volán Know-How-ban leírt lehetőségek alapján. 

A fentiekben definiált földrajzi helyeket (STOP) az ls (logicalstation) táblában tároljuk, és 
STOP-okra (ps, physicalstation tábla) definiáljuk. A PTPOINT-ok között lehetnek nem valódi, 
csak a díjszabás kedvéért létrehozott úgynevezett technikai pontok, amelyeket a betéréskor 
hozunk létre, ha megállóhely és betérési pont nem esik egybe. Lehetnek üzemi pontok, 
amelyeket csak a fordákhoz szüksége létrehozni. A típusukat a táblában lévő attribútummal 
adjuk meg. A STOP -ok között így lehet csak technikai célú földrajzi hely is, amely valódi 
utascsere pontként nem üzemel. 

 

A földrajzi helyek között (STOP) definiáljuk a menetrendi kapcsolatokat (TIMETABLE LINK). 
Ezek a kapcsolatok tetszőleges két földrajzi hely (STOP) között definiálhatók, amelyeket 
érint olyan járat, mely a végpontokon kívül sehol nem áll meg.  
 
A menetrendben fellelhető összes menetrendi kapcsolatot, melyet a fenti elveket 
figyelembe definiálunk, a te (timetableedge) táblában tároljuk. Ezeket definiáljuk tehát 
menetrendi kapcsolatoknak (TIMETABLE LINK). A te táblában tárolt szakaszokat az le tábla 
szakaszainak (PRIMARY LINK) szekvenciáiból tesszük össze, és ezt a te_lei tábla írja le. 
Ezáltal meghatározható a TIMETABLE LINK-hez a díjszabás. Az lr (logicalroute) táblában 
tárolt menetrendi vonalvezetéseket (TIMETABLE PATTERN) a te táblában tárolt menetrendi 
kapcsolatok (TIMETABLE LINK) szekvenciáiból építjük fel, amit az lr_tei tábla tárol el. 
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ls = STOP = MEGÁLLÓHELY (közösségi közlekedés díjszabási és utascsere 
szempontjából fontos földrajzi hely) 

le = PRIMARY LINK (közösségi közlekedés díjszabási kapcsolata) 

te = TIMETABLE LINK (közösségi közlekedés menetrendi kapcsolata) 

lr = TIMETABLE PATTERN (menetrendi vonalvezetés a megállások helyeivel) 
 

4.3.2. A közösségi közlekedés járművel kiszolgált szolgáltatási szakaszai 
 
A közösségi közlekedés járművel kiszolgált szolgáltatási szakaszai azok a valós 
geometriával rendelkező szakaszok, melyek között átszállás nélkül lehetséges utazni. A 
végpontjai a megállóhelyek kocsiállásai (ps=STOP POINT), szakaszai (sl = SERVICE LINK 
/ SZOLGÁLTATÁSI SZAKASZ) a kocsiállások között valósulnak meg. 
 

sl = SERVICE LINK/SZOLGÁLTATÁSI SZAKASZ(közösségi közlekedés járművel 
kiszolgált szolgáltatási kapcsolata) 

 

4.3.3. A közösségi közlekedési szolgáltatás vonalvezetései 
 
A szolgáltatás vonalvezetéseiben (sp = SERVICE PATTERN / SZOLGÁLTATÁSI MINTA) 
határozzuk meg, hogy a vonalvezetés járatai (run = SERVICE JOURNEY / 
SZOLGÁLTATÁSI JÁRAT) mely megállóhelyeket szolgálják ki a nyomvonalukon (PT 
TRACK). A megállóhelyek a SERVICE PATTERN-benkocsiállásukkal együtt definiáltak 
(ps = STOP POINT). 
 
A szolgáltatási vonalvezetések szolgáltatási szakaszok (sl=SERVICE LINK / 
SZOLGÁLTATÁSI SZAKASZ) szekvenciáiból épülnek fel, a szakaszok egymásutánját az 
sp_sli tábla sorolja fel. 
 

sp = SERVICE PATTERN/SZOLGÁLTATÁSI MINTA(közösségi közlekedési 
szolgáltatás vonalvezetése, a kiszolgált megállók figyelembevételével) 
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CSOPORTOSÍTÁSI CÉL

Id[1]

JÁRATMINTA TÍPUS

megnevezés[1]

ÚTVONAL

Id[1]

megnevezés

JÁRATMINTA

Id[1]

megnevezés1

lefedve *

vmin

SZOLGÁLTATÁSI 

JÁRATMINTA

szolgáltatástípusa

REZSIJÁRAT-

MINTA

PONT

Id[1]

megnevezés

SZOLGÁLTATÁSI 

SZAKASZ

MEGÁLLÓ

*

1

*eddig

1vége

SZAKASZ

Id[1]

hossz

1

* *
IDŐZÍTÉSI PONT

kategoria

várkozás engedélyezett

IDŐZÍTÉSI SZAKASZ

1kezdete

*ettől

1

*

JÁRATMINTÁBAN LÉVŐ 

IDŐSZAKASZ

sorrend[1]

1

*ott

1

*

JÁRATMINTÁBAN LEVŐ PONT

sorrend[1]

1

1..*on

1

*

SZOLGÁLTATÁSI

MINTA

Id[1]

*áll vmiből

1contributing to

1

*

IDŐZÍTÉSI MINTA

Id[1]

*

1hozzájárul vmihez

0..1

korlátozva vamire *

megengedett

JÁRATMINTÁBAN LÉVŐ

MEGÁLLÓ

sorrend[1]

*

1

*meghatározás

JÁRATMINTÁBAN LÉVŐ IDŐZÍTÉSI 

PONT

sorrend[1]

várakozási pont[1]

1

*

0..1alap időérték innen

1referencia idő arra

1
áll vmiből

1..*meghatározás

*osztályozva mint

0..1osztályozás

1

tartalmazza

*

meghatározott

áll vmiből
áll vmiből áll vmiből

tartalmazza

meghatározott

áll vmiből

nézete

nézete

nézete

nézete

nézve mint

nézve mint

nézve mint nézve mint

ettől

ettől

eddig

eddig
kezdete

kezdete

vége

vége1

 
 

11. ábra: Járatminták (szolgáltatási minta + időzítési minta) 

 

4.3.4. A menetrend eltárolása 
A menetrendi időadatokat részben a SERVICE PATTERN-re pontosan illeszkedő, relatív 
időadatokat tartalmazó menetrendi idősémákban (TIMING PATTERN / IDŐZÍTÉSI MINTA) 
tároljuk a tp táblában.  Egy kiszolgált vonalvezetéshez (SERVICE PATTERN / 
SZOLGÁLTATÁSI MINTA) több menetrendi időséma (TIMING PATTERN / IDŐZÍTÉSI 
MINTA) is tartozhat, például nap vagy napszak függően.  
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Adatbázisunkban a TIMING PATTERN / IDŐZÍTÉSI MINTA szekvenciák a hozzájuk tartozó 
SERVICE PATTERN-nek megfelelő számú elemből épülnek fel, ahol a megállási pontoknak 
(a TIMING PATTERN-benTIMING POINT/IDŐZÍTÉSI PONT) csak a monoton növekvő 
sorszámát tartalmazza a tp_tei tábla, az indulástól számított relatív időadatokkal együtt.  

A tábla mind az érkezési, mind az indulási adatokat tartalmazza egy megállóhelyre, így 
kielégítve a szabvány TIMING POINT-okra vonatkozó várakozási idő (WAIT POINT) 
előírását. 

 

Egy kiszolgált vonalvezetéshez (SERVICE PATTERN/SZOLGÁLTATÁSI MINTA) kapcsolt 
menetrendi idősémával (TIMING PATTERN / IDŐZÍTÉSI MINTA) egy járatmintát (JOURNEY 
PATTERN / JÁRATMINTA) definiálunk. Ezeket menetrendi (SERVICE JOURNEY 
PATTERNjáratmintákra bonthatjuk. 

 

Az egyes megállási helyekre érvényes aktivitási táblát (tr tábla) vezettünk be (ACTIVITY 
PATTERN), amely a TIMING PATTERN-hez hasonlóan a tr_tei táblában tartalmazza a 
megállási pontok monoton növekvő sorszámát, és ezekhez a megállási pont aktivitását. Itt 
lehetséges a csak leszálló, csak felszálló, telephelyi indulási, sofőr csere stb. pontokat 
definiálni a SERVICE PATTERN-ekre. Ez ilyen módon nincs definiálva a TRANSMODEL 
szabványban, de a szabvány logikájába belefér. A tábla tartalmazza azt az információt is, ha 
egy megállóhelyen csak előre váltott jeggyel lehet felszállni. Ez nem megállóhely, hanem 
járatfüggő információ, ezért került ebbe a táblába. 

 

A naptárakat (CALENDAR) az rd tábla tartalmazza a Volán szakmának megfelelő módon, a 
korlátozó jel elnevezésével, és a menetrend érvényességi idejére szóló naptári napokra 
kitöltött indulási napokkal (OPERATING DAY/ÜZEMVITELI NAP). 

 

A szolgáltatást járatokat (SERVICE JOURNEY/DEAD RUN | SZOLGÁLTATÁSI JÁRAT) a 
run tábla tartalmazza. Egy járathoz tartozik SERVICE PATTERN(sp), TIMING 
PATTERN(tp), ACTIVITY PATTERN(tr), és az OPERATING DAY(rd) adat. Ezen kívül 
megadásra kerül a járat indulási ideje (DEPARTURE TIME). 

A Volán terminológiának megfelelően a vonalvezetéseken (sp=SERVICE PATTERN) 
keresztül a járatok (run=SERVICE JOURNEY / SZOLGÁLTATÁSI JÁRAT) egy menetrendi 
mezőhöz (domain = LINE/VONAL) kerülnek hozzárendelésre. Az egyes menetrendi mezők 
(LINE/VONAL) besorolásra kerülnek a vállalat egyes hálózataiba (NETWORK), távolsági, 
helyközi. 

tp =  TIMING PATTERN/IDŐZÍTÉSI MINTA (relatív menetrendi időséma érkezési 
és indulási adatokkal) 

tr =  ACTIVITY PATTERN (megállóhelyi aktivitási séma) 

run =SERVICE JOURNEY / SZOLGÁLTATÁSI JÁRAT (járatok indulási idejükkel) 

rd =  OPERATINGDAY/ÜZEMVITELI NAP(indulási napok),  
   PROPERTY of DAY/KORLÁTOZÓ JEL ELNEVEZÉSE 

domain = LINE/VONAL(mező szám) 
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12. ábra: A menetrend eltárosának logikai sémája 
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13. ábra: A TRANSMODEL entitások osztályhierarchiája 

 
Szakaszokkal leírva a fenti hierarchiát (a szakaszok a hierarchia szintnek megfelelő pontok között 
vannak definiálva): 
 

INFRASTRUCTURE LINK-> PT LINK-> SERVICE LINK -> SERVICE PATTERN-> 
TIMING PATTERN -> JOURNEY PATTERN -> SERVICE JOURNEY&DEAD RUN-> BLOCK 
 

Adatelemek (objektumok) érvényessége 
Az adatbázis minden hálózati objektumának, az arra épülő kiszolgálási, és menetrendi 
objektumoknak, valamint a járatoknak érvényessége van, mely az érvényesség kezdetével 
és a végével van megadva. Minden adatrekord javítás esetén új rekord (új entitás) képződik, 
így biztosítva a verziókezelés feltételeit. 

A hálózati objektumoknak nem lehetséges ideiglenes érvényességet adni, ezek vagy 
érvényesek, vagy egy ideig érvényesek voltak a létrehozásuktól fogva. Ennek az az oka, 
hogy pl. a rendszeres ideiglenes útvonal módosulások miatt létrehozott hálózati szakaszokat 
érvényes hálózati elemnek tekintjük, erre bármikor lehetséges járatot közlekedtetni.  
A hálózatból csak olyan elemet szabad törölni, amerre a közlekedés végérvényesen, vagy 
nem belátható időre megszűnik. 

Egy járatra több menetrend is tárolható az érvényességi intervallum megadásával.  
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4.4. A központi Transmodel adatbázisban létrehozott entitások 
 

A KTI-KMKTransmodel adatbázis entitásai, és a 2. szintű megfelelősségük a szabványnak 
az alábbiakban látható: 

 

Tábla Elnevezés 2. szintű megfelelőség 

re 
ROAD ELEMENT (INFRASTRUCTURE 
LINK) 

Változatlan  

jc 
ROAD JUNCTION (INFRASTRUCTURE 
POINT) 

Változatlan  

ps 

PT POINT (a közösségi közlekedési 
hálózat szempontjából fontos pont, 
többek között STOP POINT) 

Módosított, nem önálló entitás a STOP 
POINT, hanem PT POINT atrribútum 

(POINT néven definiálva a szabványban) 
A szabvány alapján a STOP POINT-nál a 

fel- és leszállóhely mező kötelezően 
használandó, de ez a Volán gyakorlatban 

nem állandó, hanem járathoz köthető 
attribútum, ezért itt hiányzik 

pe 

PT LINK (a PT POINT-ok között definiált 
egyedi útvonal, ROAD ELEMENT 
szekvencia) 

Változatlan  
(LINK néven definiálva a szabványban) 

pr 

PT TRACK (nyomvonal, PT 
LINKszekvencia) 

Változatlan  
(LINK SEQUENCE néven definiálva a 

szabványban) 

ls 

STOP (díjszabási és utascsere 
szempontjából fontos pont) 

Módosított 
Földrajzi helyként nem csak a 

megállókat, hanem a technikai pontokat 
is beleértjük. 

 

le 

PRIMARY LINK (díjszabási kapcsolat 
STOP -ok, és betérő pontok között) 

Alternatív 

(A szabvány nem írja kötelezően elő a 
szomszédos megállóhelyek közötti 

kapcsolatok definiálását.) 
 

te 

TIMETABLE LINK (menetrendi kapcsolat 
STOP -ok között, PRIMARY LINK 
szekvencia) 

Alternatív 

(Megfeleltetésre került az alternatív 
entitásként kialakított PRIMARY LINK 

szekvenciáknak) 

lr 

TIMETABLE PATTERN  
(TIMETABLE LINK szekvencia, 
menetrendi vonalvezetés a megállások 
(STOP ) helyeivel) 

Alternatív 
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Tábla Elnevezés 2. szintű megfelelőség 

sl 

SERVICE LINK (Járművel 
megvalósítható szolgáltatási kapcsolat 
két megállóhely adott PT POINT-ok, 
STOP POINT-ok között.) 

Változatlan 

 

sp 

SERVICE PATTERN 

(Szolgáltatási útvonal a megállások PT 
POINT pontosságú megadásával) 

Változatlan 

tp 

TIMING PATTERN (relatív menetrendi 
időséma érkezési és indulási adatokkal) 

Módosított 
(A szabvány alapján TIME POINT-ok 

között kell létrehozni, itt most egy-több 
kapcsolatban került létrehozásra a 

SERVICE PATTERN-ekkel. Minden 
TIMING PATTERN egy SERVICE 

PATTERN-re van definiálva, de több 
TIMING PATTERN is definiálható egy 
SERVICE patternre. A TIME POINT-ok 
tehát meg vannak feleltetve a SERVICE 

PATTERN STOP POINT-oknak. 

tr 

ACTIVITY PATTERN (megállóhelyi 
aktivitási séma) 

Alternatív 

(A szabvány szellemiségének 
megfelelően létrehozott PATTERN, 

amelyben a SERVICE PATTERN-ekre 
definiálható egy megállóhelyenkénti 

aktivitási séma, le-felszállás 
engedélyezése, kötelező jegyelővétel, 

stb.) 

run 
SERVICE JOURNEY/DEAD RUN 
(járatok indulási idejükkel) 

Változatlan  

rd 
PROPERTY OF DAY (Közlekedési 
korlátozások elnevezése) 

Változatlan 

rd 

OPERATING DAY (indulási napok) Változatlan  
(nem használunk nap típusokat, csak a 

CALENDAR DAYS van kitöltve) 

do-
main 

LINE (mező szám) Változatlan  
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4.5. A főbb TransXchange elemek közötti összefüggés diagram 
 

VehicleJourney

Operational

OperationalVariant

OperatingProfile

or DayTypeReference

Service

Line

Standard Service

JourneyPattern

Operator

ServiceCalendar

DayType

RegularDayType

SpecialDaysOperation

Route

JourneyPatternSection

JourneyPatternTimingLink

From

To

From

To

RouteSection

RouteLink

AnnonatedNptgLocalityRef

StopArea

Location

StopPoint

Place

StopAreas

Location

 

14. ábra: TransXchange összefüggések 
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4.6. Fontosabb TransXChange elemek 
 
Azelemek ismertetésénél használatos táblázat fejlécének az értelmezése a következő: 
 

 TXC entity : az elem/címke megnevezése.  
Kövér: egyszerű elem vagy attribute azonosítója, általában a jelen fő 

elemre hivatkozással használjuk 
Dőlt: a TransXChange megköveteli, rendszerint egy konstans 

értékkel van kitöltve 

 Type : entitás típusa 
attr: xmlattribute 
simple: egyzsrű elem, néhány értéket tartalmaz és nem tartalmaz 

részelemeket 
ref: Szimpla elem amely referencia vagy ID kódot hordoz 
subElem részelemeket tartalmazó elem 

 Occur. : az elemek előfordulási száma a szülőelemben 

 KMKataid : MiddlewareTransmodel adatbázisban használt azonosítók.  
Ha több mint egy azonosító kapcsolódik, ebben a dokumentációban a ‘+’ 
használjuk. 
A kapcsolódó azonosítók értékeinek az összekapcsolásához a ‘_’ 
(aláhúzás) karaktert használjuk 
Pl.: StopPointid: ps_id+bay value: “593583_11”  

 Remark  megjegyzés 

 Ref.by : Azok a fő TransXChange elemek, amelyek erre az elemre hivatkoznak 

 

4.6.1. ServiceCalendars/Szolgáltatási naptár 

ServiceCalendar 

Ebben a részben a DayTypes/NapTípusok lesznek meghatározva, amelyekre később a 
VehicleJourney/Extensions/DayTypeRef és VehicleJourney/Operational/OperationalVariants/
OperationalVariant/DayTypeRef nél fogunk hivatkozni 
(Előfordulás: 0..n) 

TXC entity Type 
Occu

r. 
KMKi

d 
Remark Ref.by 

CalendarPeriod/Start 
Date 

simple:date 1    

CalendarPeriod/End 
Date 

simple:date 1    

DayTypes subElem 1    

DayTypes/DayType subElem 1..n rd_id  

VJ../OperationalVariant/
DayTypeRef 
VJ../Extensions/
DayTypeRef 
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DayType: 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

id attr:int 1 rd_id  
VJ../OperationalVariant
/DayYypeRef 

VJ../Extensions/
DayTypeRef 

     

Name simple:text 0..1    

RegularDayType subElem 1    

RegularDayType/
DaysOfWeek 

subElem 1    

SpecialDaysOperation subElem 0..1    

SpecialDaysOperation/
DaysOfOperation 

subElem 1    

SpecialDaysOperation/
DaysOfOperation/
DateRange 

subElem 1..n    

SpecialDaysOperation/
DaysOfNonOperation 

subElem 1    

SpecialDaysOperation/
DaysOfNonOperation/
DateRange 

subElem 1..n    

 

DaysOfWeek: 

Lehetséges részelemek_ 

 <MondayToFriday/>(hétfőtől péntekig) 

 <MondayToSaturday/> (hétfőtől szombatig 

 <MondayToSunday/> (hétfőtől vasárnapig) 

 <Weekend/> (hétvége) 

 vagy bármely kombinációja akövetkező elemeknek: <Monday/>, <Tuesday/>, 
<Wednesday/>, <Thursday/>, <Friday/>, <Saturday/>, <Sunday/> 

 

DateRange: 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

StartDate simple:date 1    

EndDate simple:date 1    



 
 
 
 
 
 
 
 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Stratégiai Projekt Igazgatóság Közlekedési Módszertani Központja 

1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.  Oldal 48 

 

S
e

rv
ic

e
C

a
le

n
d

a
r

C
a

le
n

d
a

rP
e

ri
o

d

S
ta

rt
D

a
te

ty
p

e
x
s
:d

a
te

d
e

ri
v
e

d
B

y
re

s
tr

ic
ti
o

n

E
n

d
D

a
te

ty
p

e
x
s
:d

a
te

d
e

ri
v
e

d
B

y
re

s
tr

ic
ti
o

n

D
a

y
T

y
p

e
s

D
a

y
T

y
p

e

N
a

m
e

ty
p

e
x
s
:s

tr
in

g

d
e

ri
v
e

d
B

y
e

x
te

n
s
io

n

R
e

g
u

la
rD

a
y
T

y
p

e
D

a
y
s
O

fW
e

e
k

F
ri
d

a
y

M
o

n
d

a
y
T

o
F

ri
d

a
y

M
o

n
d

a
y
T

o
S

a
tu

rd
a

y

M
o

n
d

a
y
T

o
S

u
n

d
a

y

S
a

tu
rd

a
y

S
u

n
d

a
y

W
e

e
k
e

n
d

M
o

n
d

a
y

T
u

e
s
d

a
y

W
e

d
n

e
s
d

a
y

T
h

u
rs

d
a

y

S
p

e
c
ia

lD
a

y
s
O

p
e

ra
ti
o

n

D
a

y
s
O

fN
o

n
O

p
e

ra
ti
o

n
D

a
te

R
a

n
g

e

1
..

S
ta

rt
D

a
te

ty
p

e
x
s
:d

a
te

d
e

ri
v
e

d
B

y
re

s
tr

ic
ti
o

n

E
n

d
D

a
te

ty
p

e
x
s
:d

a
te

d
e

ri
v
e

d
B

y
re

s
tr

ic
ti
o

n

D
a

y
s
O

fO
p

e
ra

ti
o

n
D

a
te

R
a

n
g

e 1
..

S
ta

rt
D

a
te

ty
p

e
x
s
:d

a
te

d
e

ri
v
e

d
B

y
re

s
tr

ic
ti
o

n

E
n

d
D

a
te

ty
p

e
x
s
:d

a
te

d
e

ri
v
e

d
B

y
re

s
tr

ic
ti
o

n

S
e

rv
ic

e
C

a
le

n
d

a
rs

 

15. ábra: ServiceCalendar – Szolgáltatási naptár 
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4.6.2. AdministrativeArea, NptgLocalities/Adminisztratív területek, 
Földrajzi helyek 

AnnotatedAdministrativeArea,Ref, AnnotatedNptgLocalityRef: 

(Előfordulás: 1..n) 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

AdministrativeAreaRef 
simple: 
alpha 

1 ksh_code  StopPoint 

NptgLocalityRef 
simple: 
alpha 

1 
geo_code, 
site_codeor1ksh_code 

 StopPoint 

LocalityName simple:text 1    

 

NptgLocalities AnnotatedNptgLocalityRef

1..

NptgLocalityRef

type xs:string

derivedBy restriction

LocalityName

type ST_LocalityName

derivedBy extension

 

16. ábra: AdministrativeArea, NptgLocalities – Adminisztratív területek, Földrajzi helyek 

 

4.6.3. StopPoints/Megállók  
(fizikai helyek) 

 

StopPoint: 

(Előfordulás: 1..n) 

Bus stop orstationonphysicallevel. 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

CreationDateTime attr:datetime 1  1970-01-01T01:32:50  

                                                      
1 A kód típusának a függvényében egy kezdőkarakter lesz hozzáadva azNptgLocalityRef-hez: 

 geo_code :„G”  (pl.: „G12345”), földrajzi hely,pl. Sástó 

 site_code: „S”  (pl.: „S1537F2”), független elnevezésű belterület, pl. Mátrafüred 

 ksh_code: „K”  (pl.: „K2578”), központi belterület elnvezés, pl. Gyöngyös 
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TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

AtcoCode simple 1 ps_id+bay2 
pl.: 592614_11, 

123456_0 
RouteLink, 
JPTL 

PrivateCode simple 0..1 VOLAN id Pl.: STAA1  

Descriptor/
CommonName 

simple 1  
pl.: Salgótarján, autóbusz 
állomás 

 

Place subElem 1    

Place/NptgLocalityRef ref 1  AnnotatedNptgLocalityRef  

Place/Location subElem 1    

StopClassification subElem 1 

 

csak konstans értéket 
tartalmaz (a TXC szabvány 
által megkövetelt) 

 

StopAreas/StopAreaRef ref 1 

 

StopAreaRef 

 

AdministrativeAreaRef simple 1 ksh_code theidfor a 
City/Townadministrativearea  

 

Location: 

Ez a TXC elem tartalmazza a hely koordinátákat. 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

Longitude simple:real 1  pl.: 19.733559  

Latitude simple:real 1  pl.: 48.107183  

 
 

                                                      
2 ha ismeretlen, akkor az öböl vagy az oszlopszám „0”, vagy akkor is, ha nincs jelentősége (pl. csak 

bejegyzés) 
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StopPoints StopPoint

1..

AtcoCode

type xs:string

derivedBy restriction

PrivateCode

type xs:string

derivedBy restriction

Descriptor

CommonName

type xs:string

derivedBy extension

Place

NptgLocalityRef

type xs:string

derivedBy restriction

Location

Longitude

type xs:decimal

derivedBy restriction

Latitude

type xs:decimal

derivedBy restriction

StopClassification

StopType

type xs:string

derivedBy restriction

OnStreet Bus

BusStopType

type xs:string

derivedBy restriction

TimingStatus

type xs:string

derivedBy restriction

MarkedPoint

DefaultWaitTime

type xs:duration

derivedBy restriction

Bearing

CompassPoint

type xs:string

derivedBy restriction

StopAreas

StopAreaRef

type xs:int

derivedBy restriction

AdministrativeAreaRef

type xs:short

derivedBy restriction

 

17. ábra: StopPoints - Megállók 
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4.6.4. StopAreas/Megállóhelyek, megállóhely csoportok 
(Menetrendi helyek) 

 

StopArea: 

(Előfordulás: 1..n) 

Megálló illetve autóbusz állomás logikai szinten (StopPoints-ok csoportja). Egy StopArea 
több StopPoints-hoz is hozzárendelhető. A StopArea fogalom megállóhely csoportok 
létrehozására is alkalmazható a TransXChange szabványban. Ez analóg a 
TransmodelStopArea fogalommal, amit átszállási csomópontokban definiálunk. 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

CreationDateTime attr:datetime 1  
1970-01-

01T01:32:50 
 

StopAreaCode simple:int 1 ls_id  StopPoint 

PrivateCode simple:alpha 1 VOLANid pl.: ETAT  

Name simple:text 1  
legtöbbször azonos a 
StopPointCommonName-
mel 

 

AdministrativeAreaRef simple:alpha 1 ksh_code   

StopAreaType simple:enum 1  

GBCS: autóbusz állomás 
GCLS: megállóhely 
DEP: technikai pont 
(garázs, üzemanyag töltő 
kút) 

 

Place/Location subElem 0..1  
A megállók 
koordinátáinak az átlaga 
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StopAreas StopArea

1..

StopAreaCode

type xs:int

derivedBy restriction

PrivateCode

type xs:string

derivedBy restriction

Name

type xs:string

derivedBy extension

AdministrativeAreaRef

type xs:short

derivedBy restriction

StopAreaType

type xs:string

derivedBy restriction

Location

Longitude

type xs:decimal

derivedBy restriction

Latitude

type xs:decimal

derivedBy restriction
 

18. ábra: StopAreas – Megállóhelyek 

 

4.6.5. RouteSections/ Szolgáltatási részútvonalak 
(TM: Service Pattern Part) 

 

RouteSection: 

A RouteLink felsorolások konténere. (Előfordulás: 1..n) 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

id attr:int 1 sp_id 
=Route:id3 

pl.:  4001 
Route 

RouteLink subElem 1..n   JPTL 

 

  

                                                      
3 A MiddlewareTransmodel adatbázisban nem használunk külön RouteSections-t a Route-okhoz, 

ezért mind a két esetben azonos azonosítót használunk. 
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RouteLink (TM:Service Link): 

Két megállót összekötő él. 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

id attr:alpha 1 
sl_id+frombay 
+tobay 

pl.: „1455_11_0” JPTL 

From/StopPointRef simple:alpha 1 (ps_id+bay)   

To/StopPointRef simple:alpha 1 (ps_id+bay)   

Distance simple:real 1  
a RouteLink hossza 
méterben 

 

Direction simple:enum 1  outbound/inbound  

Track subElem 0..1  
A From és To 
pontokat összekötő 
törtvonal 

 

Track /Mapping subElem 1    

Track 
/Mapping/Location 

subElem 2..n  
hasonlóan mint a 
StopPoint-nál vagy 
StopArea-nál 

 

 

RouteSections RouteSection

1..

RouteLink

1..

From
typeStopPointRef

type xs:string

derivedBy restriction

To

StopPointRef

type xs:string

derivedBy restriction

Distance

type xs:int

derivedBy restriction

Direction

type xs:string

derivedBy restriction

Track Mapping Location

1..

Longitude

type xs:decimal

derivedBy restriction

Latitude

type xs:decimal

derivedBy restriction
 

19. ábra: RouteSections - Szolgáltatási járatminta szelvények 
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4.6.6. Routes/Szolgáltatási minta (TM: Service Pattern) 

 

Route: 

(Előfordulás: 1..n) 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

id attr:int 1 sp_id =RouteSection:id4 JourneyPattern 

Description simple:text 0..1    

RouteSectionRef ref 1 sp_id   

 

Routes Route

1..

Description

type xs:string

derivedBy extension

RouteSectionRef

type xs:short

derivedBy restriction
 

20. ábra: Route - Szolgáltatási minta 

 

4.6.7. JourneyPattern/Utazási időséma 

 

JourneyPattern: 

A JourneyPattern (utazási időséma) idő adatokkal egészíti ki a Route-ot (Routeszolgáltatási 
mintát, vagyis TM: Service Pattern-t). Az időadatokat (JourneyPattern-TimingLink) a 
JourneyPatternSection elem tartalmazza a RouteSection-ökre illeszkedve. 

(Előfordulás: 1..n) 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

id attr:int 1 jp_id =JP:id5 JP 

JourneyPatternTimingLink subElem 1..n    

 

                                                      
4 A MiddlewareTransmodel adatbázisban nem használunk külön RouteSections-t a Route-okhoz, 

ezért mind a két esetben azonos azonosítót használunk. 
5 A Middlewaretransmodel adatbázisában a JPSection (járatminta szakasz) nincs külön használva, 

ezért a JP azonosítót használjuk mindkét esetben. 
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JourneyPatternTimingLink: 

A JPTL a RouteLink-hez (TM:Service Link) kapcsolódó futási idő, a szakasz két végponti 
megállóhelye között. A szakasz bármely végpontjára várakozási idő is megadható. 

 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

id attr:alpha 1 sl_id+frombay+tobay+tp_id 
pl.: 

„1455_11_0_456” 
 

From/Activity simple:enum 0..1  
setDown, setUp, 
pass 

 

From/WaitTime simple:duration 0..1  
pl.: „PT1M” (1 

percet vár) 
 

From/StopPointRef simple:alpha 1 (ps_id+bay)   

From/TimingStatus simple:enum 1  mindig „PTP”  

To/Activity simple:enum 0..1  
setDown, setUp, 
pass 

 

To/WaitTime simple:duration 0..1  
pl.: „PT1M” (1 

percet vár) 
 

To/StopPointRef simple:alpha 1 (ps_id+bay)   

To/TimingStatus simple:enum 1  mindig „PTP”  

RouteLinkRef ref 1 (sl_id+frombay+tobay) 
a szolgáltatási 
járatminta hossza 
méterben 

 

Direction simple:enum 1  outbound/inbound  

RunTime simple:duration 1  
pl: „PT1H15M” 

(1 óra 15 perc) 
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21. ábra: JourneyPatternSections – Utazási időséma szakaszok 
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4.6.8. Operators/Szervezeti egységek 

LicensedOperator: 

(Előfordulás: 1..n) 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

id attr:int 1 company_id  Service 

OperatorShortName simple:text 0..1    

OperatorNameOnLicence simple:text 0..1    

 
 

Operators Operator

OperatorShortName

type ST_OperatorShortName

derivedBy extension

OperatorNameOnLicence

type ST_OperatorNameOnLicence

derivedBy extension
 

22. ábra: Operators - Szervezeti egységek 

4.6.9. Services/Szolgáltatások 

 

Service: 

Vonalak. A járatokat a vonalakon belül lehet csoportosítani további szolgáltatásokra (Line).  

A vonalban a járatminta (JourneyPatterns) is meghatározásra kerül, de a mi esetünkben a 
járatminta azonos mint a járatminta szakaszokkal (azonos azonosító). 

A Transmodel adatbázisban a Szolgáltatás hozzá van rendelve tartomány entitáshoz (vagy 
mezőhöz). 

(Előfordulás: 1..n) 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

ServiceCode simple:alpha 1 domain_code pl.: 3092 VehicleJourney 

Lines subElem 1    

Lines/Line subElem 1..n   VehicleJourney 

OperatingPeriod/StartDate simple:date 1    

OperatingPeriod/EndDate simple:date 0..1    

ServiceClassification simple:enum 1  NormalStopping  
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TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

RegisteredOperatorRef ref  (company_id)   

StandardService subElem 1    

StandardService /Origin simple:text 1    

StandardService 
/Destination 

simple:text 1    

StandardService 
/JourneyPattern 

subElem 1..n   VehicleJourney 

 

Lines: 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark 
Ref. 
By 

id attr:int 1 line_id  VJ 

LineName simple:text 0..1 

helyi:line_code 
helyközi: 
serviceCode 
(domain_code) 

pl.: helyi: „13B” 

helyközi: „3092” 
 

OutboundDescription subElem 0..1    

OutboundDescription/ 
Description 

simple:text 1  
Salgótarján-

Budapest  
 

InboundDescription subElem 0..1    

InboundDescription / 
Description 

simple:text 1  
Budapest-

Salgótarján 
 

 

JourneyPattern: 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

id attr:int 1 jp_id  VJ 

PrivateCode simple:alpha 1 nem használt   

DestinationDisplay simple:text 1    

Direction simple:enum 1  
outbound/inbo

und 
 

RouteRef ref 1 (sp_id)   

JourneyPatternSectionRefs ref 1 (jp_id)6   

                                                      
6 A MiddlewareTransmodel adatbázisában a JP (járatminták) számára nincs külön JPSections, ezért 

ugyanazt az azonosítót használjuk mindkét esetben. 
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OperatingProfile: 

Leírja az üzemi napokat ugyanúgy mint a DayType. 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

RegularDayType subElem 1  
azonos mint 
DayType-nál 

 

SpecialDaysOperation subElem 0..1  
azonos mint 
DayType-nál 

 

 
 

Services Service

1..

ServiceCode

type xs:short

derivedBy restriction

Lines Line

LineName

type ST_LineName

derivedBy extension

InboundDescription

Description

type xs:string

derivedBy extension

OutboundDescription

Description

type xs:string

derivedBy extension

InboundDescription

Description

type xs:string

derivedBy extension

OperatingPeriod

StartDate

type xs:date

derivedBy restriction

EndDate

type xs:date

derivedBy restriction

OperatingProfile

ServiceClassification NormalStopping

RegisteredOperatorRef

type xs:byte

derivedBy restriction

StandardService

Origin

type ST_Origin

derivedBy extension

Destination

type ST_Destination

derivedBy extension

JourneyPattern

1..

PrivateCode

type xs:string

derivedBy restriction

DestinationDisplay

type ST_DestinationDisplay

derivedBy extension

Direction

type xs:string

derivedBy restriction

RouteRef

type xs:short

derivedBy restriction

JourneyPatternSectionRefs

type xs:short

derivedBy restriction

 

23. ábra: Services – Szolgáltatások 
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4.6.10. VehicleJourneys/Járatok, menetek 

VehicleJourney: 

(Előfordulás: 1..n) 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark 
Ref. 
By 

PrivateCode simple:alpha 1 
domain_code/
run_number 

pl.: 3092/12  

DestinationDisplay simple:text 0..1  
Salgótarján, 

aut.áll. 
 

Operational subElem 0..1    

Operational/Block/
Description 

simple 1 empty   

Operational/Block/
BlockNumber 

simple:alpha 0..1 forda_code   

Operational/VehicleType/
VehicleTypeCode 

simple:alpha 0..1  ex: v7a  

Operational/
OperationalVariants 

subElem 0..1    

OperatingProfile subElem 1  
hasonlít a 
DayType-ra 

 

VehicleJourneyCode simple:alpha 1 
domain_code+
run_number 

pl.: 3092_12  

ServiceRef ref 0..1 (domain_code   

LineRef ref 1 (line_id)   

JourneyPatternRef ref 1 (jp_id)   

DepartureTime simple:time 1  pl.: 05:55:00  

Extensions/DayTyperef ref 1 
megfelel 
aOperatingProfile7-
nak 

  

OperationalVariant: 

TXC entity Type Occur. KMKid Remark Ref.by 

DayTypeRef ref 1 (rd_id)   

Block/BlockNumber simple:alpha 1 forda_code   

Block/Note simple:text 0..1    

VehicleType/VehicleTypeCode simple:alpha 0..1  ex: v7a  

                                                      
7 A TransXChange szabványban a működési napokat az OperatingProfile-jal kell leírni, de 

aExtensions/DayTypeRef egy vele azonos DayType-ra hivatkozik  
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VehicleJourneys VehicleJourney

1..

PrivateCode

type xs:string

derivedBy restriction

DestinationDisplay

type ST_DestinationDisplay

derivedBy extension

Operational

OperationalVariants OperationalVariant

1..

DayTypeRef

type xs:short

derivedBy restriction

Block

Description

type xs:string

derivedBy extension

BlockNumber

type xs:int

derivedBy restriction

Note

NoteCode

NoteText

type xs:string

VehicleType

VehicleTypeCode

type xs:string

derivedBy restriction

Block

Description

type xs:string

derivedBy extension

BlockNumber

type xs:int

derivedBy restriction

Note

NoteCode

NoteText

type xs:string

VehicleType

VehicleTypeCode

type xs:string

derivedBy restriction

OperatingProfile

RegularDayType DaysOfWeek

Friday

MondayToFriday

MondayToSaturday

MondayToSunday

Saturday

Sunday

Weekend

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

SpecialDaysOperation

DaysOfNonOperati... DateRange

1..

StartDate

type xs:date

derivedBy restriction

EndDate

type xs:date

derivedBy restriction

DaysOfOperation DateRange

1..

StartDate

type xs:date

derivedBy restriction

EndDate

type xs:date

derivedBy restriction

VehicleJourneyCode

type xs:string

derivedBy restriction

ServiceRef

type xs:short

derivedBy restriction

LineRef

type xs:int

derivedBy restriction

JourneyPatternRef

type xs:short

derivedBy restriction

Note

NoteCode

NoteText

type xs:string

DepartureTime

type xs:time

derivedBy restriction

Extensions

DayTypeRef

type xs:short

derivedBy restriction

 

24. ábra: VehicleJourneys – Járatok (menetek) 

 
 
 


