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1 BEVEZETÉS  

A 2009-ben a „Közösségi közlekedés fejlesztése” projekt támogatására kiírt Regionális 
Operatív Program keretében beadott pályázatokban a helyi vagy helyközi közösségi 
közlekedést végző közlekedési szolgáltatók, a szolgáltatási színvonal emelés körébe tartozó  
„ Forgalomirányítás, utastájékoztatás” feladat megvalósítását is vállalták. 

A közösségi közlekedés területét irányító minisztérium, szakmai koordináló szerepet betöltve, 
alapvető célként jelölte meg, hogy a különböző szolgáltatók olyan egységes irányelvek 
mellett valósítsák meg ezeket a célokat, amelyek biztosítják a hálózati fonódásból adódóan 
közösen használt vonalhálózati területeken, jelentősebb multimodális csomópontokon,  
a vállalati forgalomirányítási feladatokban, valamint az internet és mobil telefon alapú 
utastájékoztatásban az egyes szolgáltatók közötti forgalomirányítási és utastájékoztatási 
adatok cseréjét.  

A fenti célból, a pályázatok kiírásában előírásra került az idevonatkozó EU szabványok 
alkalmazásának kötelezettsége. Az előírt szabványok azonban a tevékenységek és 
szolgáltatások teljes körét érintően adnak szabványos előírásokat az informatikai rendszerek 
felépítésére vonatkozóan, azonban a kiírásra került projektek nem a vállalatok teljes 
tevékenységi és szolgáltatási körét érintik, így a szabványokból csak az újonnan szállításra 
került informatikai eszközöket érintő elemeket kötelező megvalósítani. 

A közösségi közlekedés területét irányító minisztérium, szem előtt tartva a rendelkezésre 
álló források optimális felhasználásának, az egységes elvek szerinti adatbázis 
tartalomnak és üzemeltetésnek, a társasági rendszerek közötti átjárhatóságnak, 
valamint a stratégiai célként kezelt országos elektronikus díjfizetési megoldás 
létrehozásának céljait, kompetenciát biztosított a Volán Egyesülés, mint a közúti 
közösségi közlekedési szolgáltatók túlnyomó többségét tömörítő szervezet számára, hogy 
a pályázatokban előírt Transmodel követelmények megvalósulását elősegítse.  
A kompetencia kiterjed a szükséges alapadatok és minta adatbázisok előállítására, továbbá 
ezen adatok, és a pályázatok során a Transmodel szabványú adatbázist megkövetelő 
informatikai beszerzések során beszerzett, az átadott alapadatbázisra építve előálló 
szabványos adatbázis, és az adatbázis szükséges adatkonzisztenciáját (elsősorban a 
hálózat topológiai szabályrendszerét) biztosítani hivatott szoftverek szakértői 
ellenőrzését és minősítését, valamint minősítési bizonylat kiadását a pályázatot kiíró 
hatóság felé.  
A Volán Egyesülés ezt szolgáltatás formájában, az adatbázisok folyamatos karbantartásával és 
ellenőrzésével biztosítja, a Volán Egyesülés tagvállalatai számára jelenleg is üzemelő 
megállóhelyi és menetrendi kilométer nyilvántartó rendszer funkcionális bővítésével. 
Ugyanezen szolgáltatás keretében kerül sor a végleges rendszerek szakértői ellenőrzésére is.  
Kiemelt célként került megfogalmazásra, hogy olyan rendszerek jöjjenek létre, melyek 
képesek megbízható adatokat kezelni mind az utastájékoztatás, mind a forgalomirányítás, 
mind pedig az elektronikus jegyrendszer számára. 
 
A TRANSMODEL szabványnak való megfelelőség minősítési eljárása ezért ki kell 
terjedjen a létrejövő, a szabványnak megfelelő adatbázis szerkezeten felül, a betöltött 
adatok minősítésének egészére, valamint az azt kezelő szoftverek vizsgálatára is, hogy 
hosszútávon biztosítva legyen az adatbázis és az adatcsere alábbiakban előírt 
adattartalmának a TRANSMODEL szabványnak való teljes körű megfelelése. (ami az 
öt éves üzemeltetési időszakban elvárás is) 



 
Az alábbiakban található követelményrendszer és technológiai leírás megfogalmazza 
mindazt a követelményt, amit a jelen kiírások teljesítéséhez szükséges teljesíteni, 
helyenként azon is túlmutat, hogy a szolgáltatást megrendelő tágabb összefüggéseiben is 
lássa a megvalósuló rendszer perspektíváit. Az anyagban kiemelésre kerül a cél 
érdekében minimálisan megvalósítandó adattartalom és rendszer, és az opcionálisan 
célszerű megoldás.  
A Transmodel szabvány koncepcionális adatmodell, ami annyit jelent, hogy 
megpróbálja ábrázolni a való világot anélkül, hogy meghatározná, hogyan kell azt 
pontosan a számítógépen leképezni, vagyis a valós megvalósítás feladata a szállítóra 
hárul. A koncepció feladata a probléma analízise, így mi is ezt követjük az alábbiakban,  
a konkrét adatbázis struktúra nem kerül leírásra, csak a tartalmi és működési követelmények. 

A forgalomirányítási, és utastájékoztatási feladatok térbeli adatok tárolását követelik 
meg, például a megállóhelyek koordinátáik alapján kerülnek azonosításra mind a 
fedélzeti egységekben, mind a központi forgalomirányításban. A szabvány előírásai alapján 
ebben az esetben földrajzi viszonyítási rendszert szükséges választani, amelyben 
egyértelműen azonosíthatók a térbeli koordináták, és a távolságok. A projektekben a hazai 
Egységes Országos Vetületi (EOV), vagy a Földi Globális Helymeghatározás (WGS84) 
projekciós rendszer választása lehetséges. A két rendszer közötti konverziós szoftverek a 
piacon elérhetőek. 

A pontok (koordináták) tárolásán és kezelésén felül a vonalhálózat, a rezsi, és a lehetséges 
alternatív útvonalak (pl. terelés) precíz gráfjára, és a gráf szakaszok geometriájára is 
szükség van a projektek során. A geometria mindenképpen szükséges abban az esetben, ha a 
járatok útvonalának és pillanatnyi helyzetének megjelenítése előírt egy digitális 
térképen. (Várhatóan ez minden projektnek része lesz, hiszen hatékony forgalomirányítás 
nehezen képzelhető el nélküle). A hálózat az alapelemeiből építhető fel, és minden elemhez 
külön szükséges ekkor eltárolni annak geometriáját.  

A szabvány kötelezően előírja a verzió kezelést, így készülni kell a hálózati és 
menetrendi változások menedzselésére is, mint például egy városi szakaszon megváltozó 
forgalmi rend következtében létrejövő útvonal változás lekezelése, és más arra járó 
szolgáltatóknak a változások adataival való hatékony ellátása. 

A fentiek tükrében látható, hogy a projektek folyamán megjelennek a térbeli adatok, ezáltal a 
térinformatika a vállalatoknál. A térbeli pont, vonal, törtvonal és sokszög (geometriai) 
adatok kezelése ma már minden relációs adatbázis kezelőben a hagyományos 
adatstruktúrákkal együtt kezelhető, így új eszközök megvétele nem szükségszerű.  
Ezen követelményrendszer célszerűen átfogó képet ad a térinformatika közösségi 
közlekedésben való alapvető helyéről is, valamint azokról a szabályokról amelyek az 
úthálózati térképek felépítését jellemzi, mint a projektek egyik alapvető követelményét. 

A vállalatoknál a menetrend és forda szerkesztést, valamint a vezénylést (beleértve a 
napközbeni módosításokat is) jelenleg biztosító szoftverek adatszerkezete akár meg is felelhet 
a szabvány előírásainak, de ha nem, ezek módosítása a szabvány követelményeinek nem 
előírás, így olyan rendszerek létrehozhatók, melyek számos funkcionalitást meghagynak a 
jelenlegi szoftverekben, ezzel biztosítva a vállalati infrastruktúra szerves épülését a projektek 
keretei között. Lehetőség nyílik azonban arra is, hogy az újonnan megjelenő szoftver elemek 
egyes funkciókat kiváltsanak, de ez nem kötelező. A követelményrendszer csak azon 
adatkörök részletes definiálására terjed ki, amely általánosságban új elemként jelenik 
meg a vállalatok többségénél, a többi kötelező elemet csak rendszerbe foglalja. 



2. Alapkövetelmények a Transmodel megfelelőséggel szemben 

A Transmodel közösségi közlekedési adatszabvány (Public transport reference data 
model) a GDF (Geographic Data Files) közlekedési hálózatot, és környezetét leképező 
térképi, és az IFOPT (Identification of fixed objects in public transport) telepített 
objektumokat kezelő adatszabvánnyokkal teljes összhangban kezeli a közösségi 
közlekedésben kezelendő adatokat, valamint illeszkedik az összes többi, a rendszerek 
közötti adatcserét biztosító EU-s szabványhoz. A szabványok teljes mértékben illeszkednek 
egymáshoz, ezt az EU szabványügyi testülete garantálja. Az alábbi ábrán láthatjuk a 
közlekedés EU-s szabványait, egymáshoz való illeszkedésük, valamint az információs 
láncban (hierarchiában) való elhelyezkedésük alapján. 
 

 
A fenti ábrán látható szabványok értelmezése:  

• GDF: A közlekedési hálózat, és környezetének leképzésének a szabványa.  
(1997 óta a navigációs rendszerek szabványa) 

• TRANSMODEL: a tömegközlekedési hálózat, menetrend, díjszabás, vezénylés, stb. 
szabványa, szoros összhangban van a GDF szabvánnyal 

• IFOPT: A tömegközlekedés telepített objektumainak leírására szolgáló szabvány, 
szoros összhangban van a Transmodel szabvánnyal. 

• DATEX2: Közúti diszpécser központok közötti adatcserét biztosító adatszabvány 
(lezárások ,balesetek, terelések stb) 

• RDX-TransXchange: Közösségi közlekedési adatok adatcsere interface 
• SIRI: Valós idejű közösségi közlekedési információk átvitelére szolgáló szabvány  
• OGC-GML: Open GIS konzorcium XML alapú geográfiai adatcsere interface 
• X-GDF: Extended GDF, ITS digitális térkép adatcsere ISO szabvány 
• TPEG: Digitális rádióadáson keresztül kisugárzott forgalmi információk szabványa 
• RDS-TMC: Analóg rádióadáson keresztül kisugárzott forgalmi információk szabványa 



A TRANSMODEL szabvány megvalósítandó alapkövetelménye a vállalatok 
fogalmi rendszerének megfelelő fogalmi rendszer leképezése, melyet a jelen kiírások 
értelmezésével egy geoadatbázisban szükséges megvalósítani, a szolgáltatási gráf és a hozzá 
tartozó koordináták valamint a geometriák tárolásával, időbeli érvényesség és verzió 
kezeléssel, a valós és tervezett hálózati (mező-vonalvezetés) variációk eltárolásával, az előre 
rögzített, az adatkonzisztenciát biztosító szabályok alapján.  
 

A követelmények között elsődlegesen a szolgáltatás végzéséhez szükséges hálózati 
gráf szabályos felépítését, vagyis a topológiailag helyes állományt kell létrehozni, valamint 
ezeknek az adatoknak vetületi rendszerbe való behelyezését kell megoldani. Az első 
követelmény pontos megfogalmazása, teljesítése és ellenőrzése a közlekedési hálózatokra 
vonatkozó sajátos szabályoknak megfelelően kell történnie (utak találkozása 
csomópontokban, bejárhatóság, közlekedési alhálózatok – elsősorban a közúti és vasúti – 
közötti átjárhatóság, stb.). A gráf élekhez tartózó valós geometriák kezelése is indokolt a 
vizualizációs célokat is figyelembe véve. Ezekkel a kérdéssekkel, mint a vállalatok életében 
új elem, az alábbiakban még részletesen foglalkozunk. 
 

2.1. Előre tervezett adatok kezelése a rendszerben 
 
Az alábbi elemek megvalósítása szükséges térbeli referenciával ellátva: 

• szolgáltatási alaphálózat: A közúti-és kötöttpályás (HÉV, Metró, MFav, villamos, 
vasút, stb.) hálózatnak, az összekötő kapcsolatoknak (megállóhelyi tér, összekötő út – 
másképpen gyalogosszakaszok) és a megállóknak olyan topológiailag helyesen felépített  
állománya, mely alkalmas a viszonylatok vonalvezetésének kellő részletezettséggel 
történő leírására és a hálózaton történő útvonalkeresésre. Utasinformációs célokra 
történő felhasználás érdekében – a gyalogosforgalom pontos leképezésére – szükséges 
lehet a teljes közterületi utcahálózat beemelése, amely ugyan az adatállományokat 
növeli, de jobb hasznosíthatóságot eredményez. Az utasinformációhoz szükséges a 
geovizualizációt segítő elemek, pl a hálózati gráf elemek térbeli geometriája, digitális 
térkép, esetleg opcionálisan házszámok és ortfoto alkalmazása. (ld. alábbi ábra)  

 
• szolgáltatások: Szükséges a szolgáltatásoknak – beleértve a mind az utasok számára 

elérhető, mind a tevékenységhez kötődő egyéb (üzemi) indulásokat/útvonalvezetéseket 
– egységes keretek között történő leírása, a szolgáltató cégek vállalatirányítási 
rendszereivel közvetlenül összeköttetésben álló állományként. Az összeköttetés 
ideális esetben egy valós idejű kapcsolat, tehát minden ami az egyes szolgáltatók 
állományaiban auditáltan (elfogadva) megjelenik, egyidejűleg a TRANSMODEL 
adatbázisnak is részévé válik és fordítva.  

 



 
 

BKV fizikai alaphálózat digitális térképre és ortofotóra illesztve  
 
Az információk minden esetben a vállalatok szolgáltatásait leíró fogalmi rendszerbe 
szervezve tárolódnak, melyből a legfontosabbak:  

• mező (vonal)-vonalvezetés (viszonylat)-járat (menet, vonat) megjelölés 
• útvonalak, vonalvezetések, megállóközök és belső csomópontok  
• a stratégiai tervezés eredményeképpen kialakult járatstruktúra, a menetrend;  
• az indítandó járat indulási időpontja, esetleg a jármű férőhely kapacitása 
• a ténylegesen lebonyolított járatindulások, esetleg a tényleges férőhely teljesítmény 
• a járat lefutása (Tartotta-e a menetrendet? Lásd még következő fejezet.) 
• a szolgáltatási alaphálózat verziókezelése 
• a szolgáltatások verziókezelése 
• archiválás 

 
Fontos a “mező–vonalvezetés–járat” fogalomkör egységes értelmezését megteremteni, 
amely ma a következő elnevezés változatokat mutatja idehaza. 
(A Transmodel fogalmi megfeleltetés csupa nagybetűvel írva): 
 
Vonal,mező: 
LINE 

A hálózat két pontja között adott csomópontok/megállóhelyek és 
szakaszok érintésével kialakított útvonalak, amelyen különböző,  
teljes, vagy részútvonalakat bejáró járatok közlekedhetnek 

Viszonylat,vonalvezetés, 
vonalváltozat: 
SERVICE PATTERN 

Egy adott útvonalon egy vonalvezetés úgy valósul meg, hogy az 
azonos vonalvezetésen közlekedő járatok az útvonalat (vagy egy 
részét) mindig ugyanazokon a megállóhelyeken megállva járják 
be; ha bizonyos járatok csak részlegesen is eltérnek (pl. 
betétjárat), akkor önálló vonalvezetést képeznek 

Menet,járat,vonat: 
SERVICE JOURNEY 

egy adott vonal vonalvezetésén belül, adott időpontban, 
végállomástól végállomásig közlekedő jármű/vonat, amelynek a 
menetrendben elkülönített száma van 



 

2.2 Valós idejű adatok kezelése a rendszerben  
 
A jelenlegi fejlesztések egyik fő célja, hogy a felszerelendő eszközök következményeként 
pozícióadatokkal rendelkező járművek hely információjának is be kell kerülnie a 
rendszerbe, melyet a statikus (előre tervezett) információkkal összevetve lehet értékelni és 
hasznosítani, a többi közösségi közlekedési szolgáltatóval, és az utasokkal meg lehet valós 
időben osztani (SIRI). 

Egy adott viszonylat útvonala a térképi információs rendszerben például az utcatengely 
(esetleg sávtengely) leképezését megvalósító vonal típusú térképi elemen kerülhet 
ábrázolásra, melytől az aktuális pozíció adat a pillanatnyi keresztmetszetben eltér. Amíg az 
eltérés mértéke nem olyan nagy, hogy a viszonylat tervezett útvonalának feladása egyértelmű, 
addig az adott jármű például a tengelyvonalon jeleníthető meg, ezáltal megkímélve a 
felhasználókat a zavaróan sok információ térképi megjelenítésétől, valamint az biztosítva, 
hogy a lefutást normálisnak minősítse, legalábbis útvonal szempontból a rendszer. 

Az aktuális pozició adatok fogadása, tárolása, naplózása, illetve a dinamikus 
járműirányításban és utasinformációs rendszerben való tárolása a teljes rendszerrel 
szemben támasztható követelmények része, azonban a TRANSMODEL adatbázisban 
elegendő a tervezettől való eltérés adatokat eltárolni. Az informatikai feladat 
megoldható elosztott alkalmazások segítségével is, a TRANSMODEL adattárat, mint 
middleware megoldást létrehozva. 



3. A szabvány betartandó alapelvei 

3.1. A szabvány logikai alapjai 
A tömegközlekedési vállalatok főbb célkitűzései között szerepelnek a hatékony 
tömegközlekedés (HT) működtetése és üzemeltetés irányítása, valamint egy vonzó és 
pontos utastájékoztató rendszer kidolgozása. Ezen célok megvalósítására,  
a megoldások integrált megközelítést igényelnek. Példaként felhozható különböző 
szolgáltatók által kidolgozott alkalmazási rendszerek integrálhatóságának 
megkönnyítése egyesített rendszerbe (együttműködési képességének elősegítése).  
A tömegközlekedés adatmodellezés kutatásának területén, a kezdőpontokat olyan 
igények alkották, mint a rendszerek szükségszerű integrációja és azok az előnyök, 
amelyeket az együttműködni képes alkalmazások jelenthetnek. 

Az integrált megközelítés lehetővé teszi, hogy például, megbízható 
információcsere jöjjön létre különböző szoftver termékek között. Ugyanakkor, ez 
a megközelítés biztosítja minden vállalat számára a leginkább testre szabott 
szoftver kiválasztásának lehetőségét, anélkül hogy egy bizonyos szolgáltatóhoz és 
ennek termékköréhez kössék magukat, mely lehetségesen nem is fedi le teljesen 
az adott vállalat szükségleteit. 
A Transmodel szabvány arra összpontosít, hogy megoldásokat biztosítson 
azoknak az üzemeltetőknek, hatóságoknak és szoftver szolgáltatóknak, melyek 
hajlanak a rendszer integráció felé. Ezen kívül, a szabvány támogatni kívánja a 
jövőbeli fejlesztéseket is. 
A szabvány egy konceptuális adatmodell, mely referencia adatmodellként szolgál 
a tömegközlekedésben, megbízható architektúra környezetet biztosítva egy 
tömegközlekedési vállalat információ igényeinek megértéséhez és hogy kiépíthető 
legyen egy integrált információs rendszer, mely végfelhasználókat szolgál ki és 
elősegíti ezek mindennapi üzleti tevékenységeit. 

3.1.1 Adat architektúra 
Az adat architektúra olyan különböző, rendszer alkotóelemek közötti interfészekre 
utal, melyek elősegítik ez alkotóelemek egymással való üzemelését. Ezek biztosítják 
az eszközöket, melyekkel a végfelhasználó könnyen és hatékonyan hozzá tud jutni az 
információkhoz, sokszor összetett hálózatokon keresztül, melyek sok számítógépből 
és szoftver termékből állnak össze (operációs rendszerek, adatbázis rendszerek, 
alkalmazási rendszerek, stb.). 
Egy információs architektúra felállítása az üzleti igények átfogó elemzésén és 
modellezésén alapuló, óvatos tervezést igényel. A modellen alapozott fejlesztés egyik 
célja hogy szoftver modelleket építsen, melyek jól kifejezik egy vállalat szerkezetét és 
üzemeltetését, ahhoz hogy egy sor probléma megoldásait meg lehessen vizsgálni, 
még ami előtt elkötelezettséget vállalnánk egy bizonyos végrehajtás mellett.  
A TRANSMODEL referencia adatmodell is egy ilyen modell, és különösen 
alkalmas alkalmazásokhoz való adatbázisok és interfészek tervezésére. 
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A tömegközlekedési vállalatnak lehet, hogy van egy olyan adathalmaza a központi 
vagy az elosztott adatbázisában, ami a referencia adat modellen alapul, és amit minden 
alkalmazás használ. Az alkalmazások használhatnak egységes, DBMS-adta (adatbázis 
menedzsment rendszer) interfész eszközöket, hogy közvetlen elérést biztosítsanak az 
adatbázishoz. Az alkalmazások egy lehetséges megoldásban folytathatják a saját 
adatbázisuk használatát, de az adatcsere más adatbázison keresztül folyik, 
egyénileg fejlesztett interfészekkel. Mindkét esetben, a referencia adatmodell 
felhasználható az interfészek tervezésénél. 

Egy jól tervezett adat architektúra sok előnyt tud nyújtani egy tömegközlekedési 
vállalatnak, és mindenekfelett jobb adatértelmezést, és könnyebb hozzáférést a saját 
értékes információ forrásaihoz. Az adatarchitektúrában a tárolt adatok között felállított 
szabályrendszer biztosítja, hogy az adat folyamatosan konzisztens maradhasson, és így 
megőrizzük az adat minőségét. 

Az adat architektúra akár nyitott is lehet, így lehetséges a különböző 
szolgáltatóktól származó hardver és szoftver termékek közötti sikeres 
összedolgozás. A tömegközlekedési vállalatnak több választási lehetősége nyílik, 
és nincs többé rászorulva egy bizonyos számítástechnikai szolgáltatóra csak azért, 
hogy legyen esélye olyan modulok integrálására, amelyikek különböző 
feladatokat látnak el a vállalaton belül. Különálló adatszigetek között 
áthidalásokat is lehet építeni. A vállalat egyik részlegében keletkezett információt 
át lehet küldeni más olyan részlegekhez, ahol ezek hasznosíthatóak, anélkül hogy 
hibaesélyes, időt emésztő és költséges kézi átvitel lenne szükséges. Alrendszerek 
közötti összeférhetetlenségeket sikeresen lehet orvosolni. 

Idővel előálló összeférhetetlenségeket ugyanúgy lehet kezelni. Gyors változások 
periódusai alatt elkerülhetetlen, hogy a hardverek és szoftverek elavuljanak és 
cserélésre szoruljanak, de ezt nem biztos, hogy egyszerre teszik. Jól definiált 
interfészekkel elkerülhető a szoftverek újrafejlesztése mind ahányszor hardver 
felújítások történnek, és fordítva. Egy rugalmas információ architektúra lehetővé 
teszi, hogy a tömegközlekedési vállalat megbirkózhasson a változó 
követelményekkel és a technológia előrehaladásával, anélkül hogy idő előtt ki 
kellene vonni meglevő befektetéseket. 

Az alkalmazásoknak már nem kell függniük egy sajátos operációs rendszertől vagy 
hardver platformtól. Egy alkalmazást át lehet költöztetni egy másik közös platformra, 
anélkül hogy drága átdolgozásokra lenne szükség minden olyan alkalommal, amikor a 
vállalat felújítja a fizikai és operációs rendszerének infrastruktúráját. Egy jó adat 
architektúrának kulcsfontosságú eleme az eszközök hordozhatósága. 



 

3.1.2 A referencia adatmodell szerepe 
Egy alkalmazás rendszer és egy a referencia adatmodellen alapuló adatbázis közötti 
interfész elszigeteli az alkalmazást az adatok tényleges tárolási módjától és 
elhelyezésétől. Az utóbbi változtatható, anélkül hogy az alkalmazás működése 
megszakadjon. A referencia adatmodell végrehajtása egy erőteljes adatbázis 
irányítórendszerben olyan integrált eszköztárat tesz elérhetővé, ami biztosítja a 
hatékony adatelérést. Más néven, a végfelhasználó összpontosíthat a saját feladataira, 
és nem kell, hogy törődjön az adatelérés mechanikájával. Népszerű térképi 
vizualizációs és táblázatkezelő szoftvereket lehet csatlakoztatni az adatbázishoz, hogy 
a végfelhasználó általi adatelemzés támogatható legyen. 

Egy független modulokból álló, és jól definiált interfészekkel felszerelt adat 
architektúrát könnyebb karbantartani. Egy rosszul működő modult ki lehet 
emelni javítatás céljából, vagy ki lehet cserélni, anélkül hogy ez problémát 
okozna a rendszer többi részében. Ez különösen előnyös az on-line, és a kritikus 
biztonságot igénylő rendszereknél. Továbbá, a modulok könnyebben átalakíthatóak a 
hálózat más részein található hardverekre, hogy a többi változtatással összhangban 
illeszkedjenek az újraszervezett rendszerbe, az üzleti és adatigazgatási folyamatokba. 
Moduláris rendszerek irányításánál a személyzet betanítása is könnyebb, mint a nagy, 
monolitikus csomagok esetében, ahol a hibák nehezebben határolhatóak el és gyorsan 
terjednek a rendszer többi részére. A modularitás csökkenti egy rendszer 
összetettségét, és könnyebben átláthatóbbá teszi ezt. 
Időnként, magát az információ architektúrát is át kell értékelni, hogy bizonyosságot 
lehessen szerezni arról, hogy ez még mindig el tudja látni a vállalat igényeit. 
Kommunikációs és számítógépes technológiai változások folyamatosan hoznak új 
lehetőségeket, az üzletet támogató rendszerek fejlesztésére. Egy információ 
architektúrának magának is szüksége lehet újításra, de igazából, az egyik előnye az, 
hogy egy biztos alapot képez, amelyen azokat a változásokat végrehajtani lehet.  
A nem jól kitervelt, és összetákolt számítógéprendszereket, melyek nem 
dolgoznak össze jól működő egészként, már majdnem lehetetlen módosítani, hogy 
alkalmazhatók legyenek ezen új körülmények között. 
Az a vállalat, amelyik sikeresen létrehozott egy jó információ architektúrát, 
sokkal jobban tud összedolgozni olyan külső információt biztosító, vagy 
szolgáltató rendszerekkel, melyek szintén a vállalat tevékenységének megfelelő 
környezetben üzemelnek. 
Nagyon nehéz és pénzigényes olyan komplex, felhasználóbarát szoftverrendszereket 
építeni, melyek ténylegesen támogatják az irányítás általi döntéshozatalt. 
Nagymértékű spórolást lehet megvalósítatni azzal, ha a keretrendszerbe vagy az 
információ architektúrába belefoglalnak valamilyen szabványokat, melyek 
túllépik bármelyik vállalat igényeit. Ez segíteni fogja a szoftver fejlesztőket azzal, 
hogy növeli a piacuk terjedelmét. A tömegközlekedési vállalatoknak is javára 
szolgál, mert ezek beszerezhetnek és telepíthetnek máshol már letesztelt 
modulokat, így megoszthatják a fejlesztési költségeket. 



 

3.2. A szabvány hatóköre 

3.2.1 Általánosan 
Az európai tömegközlekedési referencia adatmodell egy lehetőség a tömegközlekedési 
vállalatoknak és más szolgáltatóknak, melyek az utas közlekedéssel és információs 
folyamatokkal összefüggő szolgáltatást nyújtanak, e folyamatokat támogató szoftver 
termékek beszállítóinak, valamint tanácsadóknak és más szakembereknek, akik a 
tágabb értelemben vett tömegközlekedési szférában szerepelnek. 

A referencia adatmodell támogatni képes szoftver alkalmazások fejlesztését, ezek 
kölcsönhatását vagy egyesítését egy integrált információs rendszerben, valamint a 
rendszerek szervezését és az információ menedzsmentet, mely a telematikai 
környezetet vezérli egy vállalatnál (vagy vállalat csoportnál). Ezen 
környezetekben, a tömegközlekedés különböző működési szektorait támogató 
számítógépes alkalmazások futnak. 
Habár elsősorban arra lett tervezve, hogy jól definiált és strukturált formában 
dokumentálja egy tömegközlekedési vállalat információs igényeit, a referencia 
adatmodell kiindulási pontként és hivatkozásként is szolgálhat az adatbázis sémájának 
meghatározásánál. Ez utóbbira szükség van az adattárolási rendszerek fizikai 
kivitelezésénél, melyeket az alkalmazások közvetlen módon használnak, vagy az 
alkalmazások közötti adatcserében vállal szerepet, interfészeken keresztül. Ezen kívül, 
az ilyen adatbázis sokszor lesz használva a vállalati vezetőség által, mint adatforrás 
és/vagy információ készlet, valamint minden olyan munkatárs által, akinek szükséges 
lehet hozzáférnie a vállalati információbázishoz.   

3.2.2 Áttekintés 
Az adatmodell leírja azokat az elemi adatokat, amelyeket szükséges használni mint a 
szabvány alapelemeit: 

• Hálózat leírása 
• Verzió menedzsment 

 
Az adatmodell leírja a következő funkcionális területek információszükségletét: 

• Taktikai tervezés (jármű menetrend, járművezető munkaidőrend, 
sorrendi jegyzék), 

• Személyzet (járművezető) kirendelés, 
• Üzemeltetési ellenőrzés, 

• Utas információ 
• Viteldíj beszedés 

• Menedzsment információ és statisztikák. 



 

3.2.3 Hálózatleírás 
A referencia adatmodell tartalmazza az entitás megfogalmazásait különböző 
pontoknak és csatlakozásoknak, mint például az elemek felépítése topológiai 
hálózatokban. Például a megálló pontok, időmérő és útvonal pontok egy pont 
különféle szerepeit tükrözik a hálózat meghatározásban: használva van-e az útvonal 
meghatározásában (topológia, vagy geometria), vagy egy a járművek által, az útvonal 
mentén kiszolgált pont, avagy mint egy olyan hely, amely alapján időzítési 
információk (indulás, áthaladási idő, várakozási idő, stb.) vannak tárolva, a 
menetrendek kialakítása érdekében.  

A hálózat (NETWORK) jelenti a kínált szolgáltatások alapinfrastruktúráját, 
amit a járművek által bejárt útvonalak (ROUTEs) formájában biztosítanak az 
utasok használatára. A referencia adatmodellben, a hálózat leírására felhasznált 
főbb elemek közé tartóznak az útvonalak (ROUTEs) és a 
vonalvezetések/viszonylatok (SERVICE PATTERN = szolgáltatási minta), vagyis 
a lehetséges útvonal és megállási pont változatok, melyeken a járművek 
haladhatnak az adott vonal kiszolgálása érdekében.  
Ide sorolható fel a megállók (vagy más elemek) sorrendje is, melyeket a járművek 
kiszolgálnak az útvonalukon való üzemelés során. 

A hálózat funkcionális nézetei rétegekként vannak leírva. A vetület (geolokáció) 
egy olyan szerkezet, mely lehetővé teszi a különböző rétegek közötti kapcsolat 
leírását. Ez a rétegek közötti kapcsolatteremtés különösen hasznos, amikor különböző 
környezetekből származó téradatokat (pl. telephelyek, üzemelési területek, stb.) kell 
összerakni. Egy példa erre a tömegközlekedési hálózat rávetítése az úthálózatra. 
A GDF (Geographical Data Files) szabvány tartalmazza az úthálózatok leírására 
szolgáló adatmodellt. Ez szolgáltatja az alaphálózat leírását, melyre a különböző, 
infrastruktúra használatot leíró egyedi rétegek rakhatóak. Tömegközlekedési 
vállalatok, vagy más, evvel kapcsolatos szolgáltatásokat biztosító beszállítók 
lehet, hogy szeretnék összekapcsolni az alkalmazásaikat és információ bázisaikat 
a földrajzi téradatokkal. Ebben az esetben elengedhetetlenné válik az adatcsere 
létrehozása az adott térinformatikai rendszer és az alkalmazások között. Ennek 
érdekében, a tömegközlekedés számára felállított referencia adatmodellben egy 
interfész van definiálva, a GDF adatmodell és a topológiai hálózat ábrázolása között. 

 

3.2.4 Verziók, érvényesség és rétegek 
A szabvány e része leírja az adatverziók kezelésének módját (pl. adat módosítások, 
mint pl. egy tervezett szolgáltatás módosításai). 

Ez egy olyan szerkezet, mely kezelni tudja az alapadat csoportok párhuzamos 
hierarchiáit (pl. menetrendek) és leírja a különböző hierarchiák szintjei közötti 
viszonyok ábrázolásának módját, az érvényességi feltételek fogalmát használva.  

A modell e részét úgy kell értelmezni, mint egy rendszertervezési útmutatót a 
felhasználók részére. 



 

3.2.5 Taktikai tervezés: jármű és járművezető időbeosztás és besorolás 
A referencia adatmodell taktikai tervező (ütemtervező) tárgyköre írja le az összes 
információt, amely szükséges a járműves utazás meghatározására, és amit a 
tömegközlekedés szolgáltatás részeként biztosítani kell, valamint a járművek és 
járművezetők (logikai) ütemezése részére, ahhoz hogy a munka blokkok és 
feladatkörök mentén történhessen, az utasoknak kínált szolgáltatás keretein belül. 

Ahhoz hogy biztosítani lehessen azt a szolgáltatást, amit a lakosság felé 
kihirdettek, a járművek szükséges munka kapacitása tartalmaz szolgálati utakat 
és holtjáratokat is (nem termelő utak, melyek azért szükségesek, hogy a 
járműveket átszállíthassák, oda ahova éppen kellenek).  
A jármű járatok nap típusokra vannak definiálva, és nem egyéni üzemelési napokra.  
A nap típus egy olyan besorolása az összes olyan üzemelési napnak, melyben 
ugyanazt a szolgáltatás kínálat van betervezve. Az adatmodell hivatkozásban, az egész 
taktikai tervezési folyamat nap típusok szintjén van szemlélve, az összes más olyan 
elemmel egyetemben, melyek az ütemezés fejlesztésére szolgálnak. Ezekhez tartózik 
egy sor olyan entitás, mely leírja az üzemeltetési idők és várakozási idők, ütemezett 
átszállások, forda idők, stb. különböző típusait. 

A jármű útvonalak felváltása jármű üzemeltetési blokkokra és járművezető teendők 
kivágása a jármű blokkokból, mind részei a jármű és járművezető ütemezés főbb 
funkcióinak. Evvel a funkcióval társított adatkövetelmények átfogó leírását a 
referencia adatmodellben szereplő, megfelelő entitások és kapcsolatok biztosítják, 
függetlenül az egyénileg használt metódusok és algoritmusoktól, melyeket más 
szoftver rendszerek használnak. 

Sorrendi jegyzékezésnek nevezik azt a folyamatot, melyben járművezetők feladatait 
szekvenciákba rendezik, azért hogy kiegyensúlyozottabb legyen a munkaelosztás a 
járművezető személyzet között, a tervezett időn belül, és hogy az eredményezett 
munkaidők harmonizáljanak a törvény előírásaival és belső egyességekkel, amiket a 
járművezetők és a menedzsment között kötöttek. A referencia adat modell egy része 
olyan információs igényeket fedez, melyek társíthatók a széles körben használt, 
klasszikus európai sorrendezési metódusokkal. Mindamellett, lehetnek olyan 
(különösen fejlettebb, dinamikus) metódusok is, melyek eseti használata által, 
valószínűleg további, vagy más entitásokat szükségelnének, mint amik a referencia 
adatmodell sorrendezési részében le vannak írva. Ezért, a modell e része informatív 
jellegű. 

 

3.2.6 Személyzeti beosztás 
A referencia adatmodell személyzet kirendelési tárgyköre az idetartozó járművezető 
menedzsment információs igényeivel foglalkozik, a két legfontosabb feladatra nézve: 

• Fizikai járművezetőket osztani a logikai vezetők helyébe, ahogy azt a 
feladatok ütemezési terve diktálja, és  

• Feljegyezni a járművezetők teljesítményét az adott üzemelési napra. 



A járművezetők kiosztása a jelenlegi üzemeltetési napra, a feladat terv szerint, amit az 
egész tervezési időtartamra készítenek, általában egy lépcsőzetes folyamatként 
történik. Többnyire, egy alapértelmezett kiosztásból indulnak ki, mely az egész 
időtartamra le van szerkesztve. Ez folyamatosan módosítható és állítható, amikor 
járművezetők hiányoznak a munkából, személyes preferenciák miatt módosítások 
szükségesek, vagy az irányító személyzetnek változtatni kell rajta üzemeltetési 
szükségletek miatt. Rövidtávú változások akkor igényeltek, amikor egyensúlyozni kell 
a nem tervezett hiányzásokat és más, előre nem ismert körülményeket.  

A valós járművezetői tevékenységeket dokumentáló feljegyzéseket általában a 
járművezető teljesítményirányításánál használják hogy összehasonlítsák az eredeti 
tervvel, valamint hogy úgy készítsék elő ezeket az adatokat, hogy a bérkiszámításhoz 
megfelelőek legyenek. Ez főleg a ledolgozott időre vonatkozik, az adott munkanapra, 
minden egyes járművezetőre, tevékenység típusra és más e kívüli besorolásra bontva, 
melyek megfelelő módosításokat eredményezhetnek a kifizetendő összegre nézve, az 
adott feljegyzett tevékenységre. 

A modell e része informatív jellegű. 
 

3.2.7 Üzemeltetési felügyelet és vezérlés 
Az üzemeltetési felügyelet és vezérlés tárgykör vonatkozik minden olyan 
tevékenységre, amik az adott közlekedési folyamat részei. Ezt valós idő kontrolnak is 
hívják, vagy üzemeltetési menedzsmentnek. 

Minden üzemeltetési nap beszerzési alapját termelési tervnek nevezik, és minden 
rendelkezésre álló forrás tervezett munkájából tevődik össze (pl. járművek és 
járművezetők). Például, ide tartoznak az összes dátumos utak, amik az adott napra 
vannak tervezve, beleértve az eseti szolgáltatásokat.  

A közlekedési irányítási folyamat feltételezi az üzemeltetési források sűrű érzékelését 
(főleg a járművek azonosítása és helyzetük megállapítása). Az ilyen összegyűjtött 
információ összehasonlítható a tervszerinti adatokkal (pl. a jármű és vezető 
munkatervével), így biztosítva ezek a források felügyeletét. 

A felügyelet adatai a következőkre vannak felhasználva: 

• A különböző forrás feladatok irányítása (pl. járművek beosztása egy datált 
blokkba), 

• Járművezetők és irányítók támogatása a terv betartása végett (pl. az ütemterv 
betartása, változtatás kontrol),  

• Figyelmeztetés lehetséges problémák felmerülésénél (pl. késések, incidensek), 
• Támogatás egy javító kontrol tevékenységek tervezésében, ami a szolgáltatás 

célkitűzéseinek és az egyetemes kontrol stratégiának megfelel. A modell leírja az 
ilyen kontrol tevékenységek körét (pl. indulási késleltetés), 

• Különféle társult folyamatok beindítása (pl. Forgalomirányítási lámpa elsőbbség, 
sín váltás, stb.) 

• Utas információ a valós szolgáltatásról (pl. automatikus megjelenítése a 
várakozási időknek a megállóhelyeknél) 



3.2.8 Utas információ 
A referencia adatmodell utas információs része nemcsak hogy leírja a szükséges 
adatokat azoknak az alkalmazásoknak melyek ellátják az utasokat fontos 
információkkal a tervezett és a valós szolgáltatásra nézve, de azokat az adatokat 
is leírja, melyek a tervező és irányító folyamatok által beiktatott módosítások 
miatt változásokat okoznak a szolgáltatásban, és ezeket az utasoknak tudniuk 
kell. Tehát, az utas információ adatmodell olyan adatleírásokat tartalmaz, melyek 
messze túlszárnyalják tartalomban a menetrendet, ami pedig a fő forrása a klasszikus 
időtáblázatos információnak, de nem tudja figyelemmel kísérni a dinamikus 
eseményeket. 
 
Ezek a hozzáadott fogalmak a következőkre utalnak: 

• Utas információs eszközök és ezek használata az utas lekérdezésekre, 
• Részletes leírása az egy utas által megtett út konceptuális elemeinek, ahogy azt 

valószínűleg elő kell adja egy interaktív utas információs rendszernek, amikor 
válaszol az utas lekérdezésére, 

• A futási idők és várakozási idők alap-meghatározása, az útidő kiszámítására, 
• Útvonalak tervezett, előrelátott és valós eltöltött idői az egyes megállóknál, 
• Szolgáltatásváltozások, amikről ütemező és irányító személyzet dönt, és 

amik változásokat okoznak a járművek útvonalain és a menetrendben, 
összehasonlítva az eredeti tervvel. 

 
Alapjában véve mindegyik utas információs rendszer általában sokféle, a 
topológiai hálózatban definiált elemet használ, mint a vonalak és útvonalak, amik 
a szolgáltatást alkotják, a futás és megállás (várakozás) definiálása, és más 
alapfontosságú megállapítások. Esetenként, földrajzi információt lehet hozzáadni, 
ha ezek megfelelnek a rendelkezésre álló alkalmazási rendszereknek. Sajátos 
típusú utas lekérdezések vonatkoznak a viteldíjra. A referencia adatmodell viteldíj 
beszedéssel foglalkozó része fontos információt tartalmaz erre nézve.  

Az alapinformációk az utas információs rendszerhez szét vannak osztva az egész 
referencia adatmodellen belül.  

3.2.9 Viteldíjbeszedés 
Azért hogy tudja kezelni a komplexitást, a viteldíjbeszedés adatmodell összpontosít az 
absztrakt, általános konceptusokra, melyek minden tarifa rendszer magját képezik, 
attól függetlenül, hogy ezek az absztrakt, általános konceptusok végrevannak-e hajtva 
konkrét díjtermékeken (jegyek, bérletek) melyeket eladásra kínálnak az utasok 
számára, vagy sem. Az elméleti hozzájutási jog alkotja az indulási pontot ezeknek az 
alap konceptusoknak a leírására. Ez vonatkozhat immateriális díjtermékekre, melyek 
úti dokumentumokhoz kötöttek, majd eladási csomagokhoz, melyeket eladnak az 
utasoknak. Ellenőrzések lehetnek alkalmazva ezekre az útiokmányokra, hogy 
érvényesíteni lehessen a használatukat. Az ár komponensek csatolva vannak a 
hozzáférési jogokhoz, díjtermékekhez és akciós csomagokhoz.  



3.2.10 Menedzsment információ 
A menedzsmentet és statisztikát támogató adatmodell rész további adatokat leírásokat 
biztosít, melyek szükségesek az ütemezésnél, üzemeltetés vezetésnél és irányításnál, 
utas információ és viteldíjbeszedés modellrészekben. Statisztikai információkat lehet 
természetesen adni minden egyes érdekeltségi objektumról, széleskörű felhasználásra. 

A felsorolt információkon kívül, más adatforrások is szükségesek, melyeket nem lehet 
kinyerni a modell részeiből. Ezek közé taroznak a  következők: 

• Események és feljegyzések melyek leírják a valós, megtett útvonalakat és az 
ezekből fakadó szolgáltatási teljesítményt, 

• A tervezett és reklámozott változások jelenlegi státusza és ezek hatásai a 
minőségi szolgáltatásra nézve  

• Jegyzetek a valós kihasználtsági fokáról a szolgáltatásnak (pl. utas számlálás) 
 
A szabvány továbbá támogatja a multimodalitás kezelését, vagyis több közforgalmú 
közlekedési alágazat együttműködését (kötöttpálya, hajó, stb), valamint a forgalmat 
menedzselő operátorok együttműködését. 
 
 

3.3 A szabványos adatbázis felépítésének logikája 
Az alábbiakban következő pontok tárgyalják a szabványnak a projektekben megvalósítandó 
szükséges elemeit. Csupa nagy betűvel írjuk a szabvány által definiált entitásokat. A szabvány 
rengeteg ábrával segíti az alábbiak megértését, ebből csak néhányat emelünk át. Itt a főbb 
fogalmak tisztázása a cél, nem a szabvány részletes ismertetése. 
 

3.3.1 Adatrétegek (LAYERs) 
 
A szabvány legfontosabb tulajdonsága, hogy rétegesen építkezik (réteg=LAYER), 
valamint az egymásra épülő rétegek között logikai kapcsolatokat ír elő. A réteges építkezésből 
következően az alacsonyabb szintű rétegen végbemenő adatmódosítás végrehajtásra kell 
kerüljön az arra épülő rétegekben, ily módon biztosítva az adatkonzisztenciát. Bizonyos 
módosítások, csak bizonyos rétegeken hajthatók végre az adatkonzisztencia fenntartása miatt. 
 
Nem minden réteg között szükségszerű a kapcsolat, de a rétegek közötti kapcsolati 
szabályrendszert dokumentálni, és annak a sérthetetlenségét garantálni kell. 
 
Egyes pontok és vonalak között például szigorú kapcsolat van, például megállóhelyek 
(STOP POINTs) csak és kizárólag a szolgáltatási kapcsolatokon, vagyis 
megállóhelyekben végződő menetrendi szakaszokon  (SERVICE LINKs) keresztül 
kapcsolódhatnak, önmagukba nem állhatnak.  
 
A TRANSMODEL által meghatározott legalsó réteg a szolgáltatáshoz rendelkezésre álló 
hálózat (NETWORK), amely alá még bekerülhet földrajzi alapként, ha georeferálni 
szükséges az adatokat, a szolgáltatások végzésére rendelkezésre álló infrastruktúra 
(INFRASTRUCTURE), a meghatározott földrajzi vonatkoztatási rendszerben. Ehhez a 
földrajzi alaphoz kapcsolódhatnak még a közigazgatási határok és a díjszabási övezetek. 
Esetünkben a georeferáció megvalósítandó, így részletesen bemutatjuk ezt is. 



 

 

3.3.2 Az építő elemek 
 
Minden réteg ugyanazon építőelemekből építkezik, amelyek gyakorlatilag a térinformatika 
alapelem készletének tekinthető. Lásd még, a „Követelmények a hálózat leírással szemben 
című fejezetben” 
 
A szabványban definiált elemeket (ENTITY) absztrakt módon pontok (POINT), a 
pontokat összekötő szakaszok (LINK), illetve az ebből képzett élsorozatok (LINK 
SEQUENCE), és sokszögek (ZONE) építik fel. Az entitások közötti kapcsolati 
szabályrendszer (topológiai szabályok) pontos dokumentálása elvárás a szolgáltatás 
keretei között megvalósuló TRANSMODEL adattárakra. 
 
A valóság leképzésére használt absztrakt építő elemeket a különböző felhasználási céloknak 
megfelelően sorolhatjuk elem osztályokba (ENTITY CLASS=ROAD LINK, TIMING 
POINT, SERVICE PATTERN), ahol ugyanaz az absztrakt elem akár több osztályba is 
bekerülhet,  valamint az egyes osztályok egy adott osztály típushoz tartozhatnak (pl. ROAD, 
MAP, SERVICE, TIMING), ahol az adott osztály típusok az adatok különböző célú 
csoportosítását támogatják.  



3.3.3 Struktúrák 

A valóság leképzése több nézőponton keresztül lehetséges a referencia modellben, attól 
függően, hogy a rendelkezésünkre álló információt milyen célokra kívánjuk hasznosítani. 
Ezek a nézetek összhangban vannak azokkal tárgykörökkel amiket kezelni kívánunk a 
rendszerünkben, így például a közlekedési hálózat is leírható több nézőpontból is. Nézhetjük 
például az útvonal fizikai megvalósulását (mely útelemeken, mely megállóhelyek érintésével 
halad egy járat), nézhetjük menetrendi szempontból (mely megállóhelyeknél áll meg a járat), 
vagy vizsgálhatjuk a menetrend tartást az AVM járműkövető rendszer segítségével (adott 
pontra mikor kell érkezzen a járat, és tartja-e a tervet). 
 
 

 

A közlekedési hálózat funkcionális nézetei 

 
A különböző specifikus témakörök alapján létrehozott nézeteket hívjuk struktúráknak. 
A struktúrák a felhasználók által definiált elem kollekciók valamilyen témakörben, ami egy 
adott célt szolgál ki a rendszerben. Például a vállalatnak szüksége van a hálózat különböző 
megjelenítésére menetrendi, utasinformációs, járműkövetési, tervezési, és egyéb szempontok 
alapján, melyhez különböző struktúrákat célszerű létrehozni. 
 
Az alábbi ábrán láthatók a szabvány által definiált struktúrák, amelyek a logika alapján 
tetszőlegesen bővíthetők. 
 
Hálózati nézőpontok: 
 

• P.T ROUTE: Tömegközlekedési útvonal,megállóhelyek és összekötetésük 
• SERVICE: Megvalósuló szolgáltatás, megállások helyei, és összekötetésük. 
• TIMING:   Időadattal ellátott helyek, és összekötetésük. 
• MAPPING: Térképi elemek 
• ROADS: Út elemek 

 
Aktiválások a hálózaton: például a gépkocsiban a világítás, fűtés, légkondi be-kikapcsolása. 
 
Technikai eszközök a hálózaton: Vezérelt közlekedési jelzőlámpák, elektromos betáplálás 
 



 
Példák a struktúrákra 

 
A referencia modellen belül az alábbi, ugyanazon jellemzőkkel bíró elemeket tartalmazó 
struktúrákat lehetséges beazonosítani: 
 
− Alapvető topológia: POINT, LINK, LINK SEQUENCE, ZONE, stb.; 

− Úthálózati struktúra: ROAD ELEMENT, ROAD JUNCTION; 

− Vasúthálózati struktúra: RAIL ELEMENT, RAIL JUNCTION; 

− Vezeték hálózati struktúra: WIRE ELEMENT, WIRE JUNCTION; 

− Ellátási struktúra: STOP POINT, STOP AREA, ROUTE, SERVICE LINK, JOURNEY 
PATTERN, stb.; 

− Futási jellemzők struktúra: TIMING POINT, TIMING LINK, TURN STATION, stb.; 

− Technikai berendezések struktúra: ACTIVATION POINT, BEACON POINT, stb.; 

− Utasinformációs struktúra; 

Egy fizikailag létező pont (például megállóhely=STOP POINT) akár több entitás osztályba 
(ENTITY CLASS) is besorolható. Így lehet egyes járatoknál a megállás, vagy egyéb okból 
időadattal rendelkező pont (TIMING POINT). A pontokat összekötő élek entitását a 
végpontjaikon lévő pontok határozzák meg (ez például egy topológiai szabály), tehát időmérő 
pontokat (TIMING POINT) az ehhez tartozó időszakaszok (TIMING LINK), míg a 
megállóhelyeket (STOP POINT) az ehhez tartozó menetrendi szakaszok, vagyis szolgáltatási 
kapcsolatok (SERVICE LINK) köthetik csak össze. Az ugyanazon entitás osztályba (ENTITY 
CLASS) besorolt élek (LINK) egymáshoz ugyanazon ponton (POINT) keresztül csatlakozó 
elemei (ENTITY), láncba szervezhetők (SEQUENCE), és ezzel egy új entitás jön létre. 
 



Az önmagába záródó láncokból zóna entitások is létrehozhatók (ZONE), de ez nem 
szükségszerű hiszen besorolhatók az élsorozat entitások közé is (SEQUENCE), pl. 
körforgalmú vonalvezetés. 
 
Az élek (LINK) létrehozásánál definiálandó az él iránya (DIRECTION), vagyis mely 
ponttól, mely pontig mutat az él. (FROM POINT -> TO POINT) 
 

 
 

Pont és él absztrakt nézetben, entitás osztályba sorolás nélkül, illetve besorolva 
A besorolt elemek egy struktúrához tartoznak (TIMING OSZTÁLY TÍPUS) 

 

3.3.4 A szabvány legalsó rétege a hálózat (NETWORK) 
 
A  szolgáltatáshoz szükséges hálózat (NETWORK) entitás alkotóelemei az útvonal 
pontok (ROUTE POINT), és az ezeket összekötő útvonal szakaszok (ROUTE LINK) 
összessége, amelyek biztosítják, hogy bármely bejárandó útvonal (ROUTE) egyértelműen 
létrehozható legyen. Az útvonal pontok közé ezért minimum fel kell venni a hálózati 
elágazásokat, fordulókat, üzemi pontokat, valamint célszerű az útvonal által érintett 
megállóhelyeket. (A megállóhelyek definiálhatók a szabvány által támogatott POINT 
ON LINK technikával is, szükség esetén a kettő konvertálható egymásba).  
 
Két útvonal pont között akár több útvonal szakaszt is megenged a szabvány, de a 
megvalósításkor egyszerűbben kezelhető a két pont közötti egy szakasz engedélyezése, ekkor 
kötelezően meg kell bontani valamelyik útvonalat egy új útvonal ponttal, hogy két pont között 
valóban csak egy útvonal létezzen. 
 
Az útvonal szakaszok (ROUTE LINK) közé tartoznak a szolgáltatásba (SERVICE) be nem 
vont, de különböző esetekben szükséges útvonal szakaszok, például a csak a rezsi futások 
(DEAD RUN) által használt útvonal szakaszok. Itt fontos megjegyezni, hogy az útvonalak 
(ROUTEs) a fentebb definiált módon, több útvonal szakasz (ROUTE LINK) sorozatából 
(LINK SEQUENCEs) épülnek fel.  
 
Ugyanazon az útvonalon (ROUTE) több eltérő szolgáltatás is definiálható, attól függően 
hol állnak meg a járatok illetve hol van időmérés szempontjából fontos pontjuk.  
Az útvonal teljes egészét sem biztos, hogy minden járat bejárja.  
Az útvonalon definiált szolgáltatásokat szolgáltatási mintának (SERVICE PATTERN) 
nevezzük, ez egy vonalvezetés/viszonylat egy iránya a megállási helyekkel.  
 



Egy vonalvezetés (SERVICE PATTERN) ha kiegészül a hozzá tartozó rezsi szakaszt 
(DEAD RUN PATTERN), és a hozzá tartozó relatív idő sorozattal (TIMING 
PATTERN), megkapunk egy relatív időadattal, és megállási helyekkel rendelkező menet 
sémát (JOURNEY PATTERN). Ennek a szolgáltatásban igénybe vehető része a járat 
séma (SERVICE JOURNEY PATTERN). A JOURNEY PATTERN eltárolása nem 
kötelező, mivel előállítható a ROUTE, TIMING PATTERN, SERVICE PATTERN, 
DEAD RUN PATTERN entitások használatával is. 
 
A hálózat változatok (NETWORK VERISON) kezelése elengedhetetlenül fontos kérdés, 
hiszen akár naponta más-más hálózaton (NETWORK) valósulhatnak meg a szolgáltatások 
(SERVICEs).  
 
A hálózat változásait érdemes a napi működési gyakorlat eltérése miatti változásokra 
(OPERATION DAYS), és az időszaki változásokra szétbontani, az egyiket a menetrendben 
(TIMETABLE) adott napra meghirdetett mezőkkel (LINEs) és útvonalakkal (ROUTEs), a 
másikat pedig teljes hálózat változatokkal (NETWORK VERSION), vagy a hálózati 
útvonal szakaszok érvényességével (VALIDITY) kezelni.  
Ez utóbbi a valódi útgeometriai változások (pl. körforgalmak, új utak stb.), a korábban 
bevont, de most megszűnő útvonal szakaszok, illetve meglévő de közforgalomba még be nem 
vont,újonnan bevonásra kerülő útvonal szakaszok esetén használandó. 
 

3.3.5 Vonatkoztatási rendszer (LOCATING SYSTEM) 
 
A szolgáltatási hálózat (NETWORK) egy logikai hálózat, nincs geometriája, az egy tiszta 
gráf. Abban az esetben, ha a szolgáltatási hálózat elemeit földrajzi helyazonosítással kívánjuk 
ellátni, mint a meghirdetett projektekben, szükséges a hálózatot valamilyen földrajzi 
vonatkoztatási rendszerbe (GEOGRAPHIC LOCATING SYSTEM) helyezni  
A vonatkoztatási rendszer legfőbb tulajdonsága a vetület típusa (TYPE OF PROJECTION).  
A projektekben két ilyen vetületi rendszer javasolható, a hazai Egységes Országos Vetületi 
Rendszer (EOV), vagy GPS technológiában alkalmazott WGS84 rendszer. 

 

Hasonlóan a hálózat leképezéséhez, ami pontokból (POINT) és élekből (LINK) építkezik, a 
való világ leképezése is így zajlik, ahol az úthálózat útpontokból, és útelemekből (ROAD 
JUNCTION & ROAD ELEMENT), a vasúthálózat vasúti pontokból, és vasúti elemekből 
(RAILWAY JUNCTION & RAILWAY ELEMENT) építkezik. Bármely egyéb, georeferált 
hálózat (pl. felsővezeték) ezen analógia alapján leképezhető. A fentieket összefoglalóan 
infrastruktúrának (INFRASTRUCTURE) hívjuk. 
 



 
 
Az infrastruktúra pontok és elemek térben is tárolásra kerülnek, a kiválasztott projekcióban.  
A hálózat (NETWORK) pontjait és éleit térbeli relációba hozva az infrastruktúra 
(INFRASTRUCTURE) pontokkal és elemekkel megkapjuk a közlekedési geoadatbázist. 
 

3.3.6 A digitális úthálózati térkép használatának legfőbb indoka, a 
szolgáltatások megvalósíthatóságának ellenőrzése a hálózaton 
 
A rendszer azon alapszik, hogy az úthálózaton létrehozzuk a közforgalmú közlekedési 
hálózatot, vagyis megjelöljük azokat az utakat, amelyeken az autóbusz járhat. Egy erre épülő 
vonalvezetésnek (viszonylat) ki kell elégítenie azt, hogy a megállóhelyei között létezik eljutás 
az úthálózaton kijelölt vonalhálózati elemeken, valamint a megállóhelyek bejárása az 
úthálózaton egymásután következő hálózati pontok érintésével következik be, nem fordul 
vissza a hálózaton a jármű, vagyis a megállásra kijelölt pontokon egymásután áll meg.  
A tapasztalat az, hogy a menetrendekben mindenféle típusú hiba előfordul, így akár az is, 
hogy a légvonalban egymástól nem messze lévő (pl. két szomszédos település) megállóhelyek 
követik egymást, de út fizikai valójában nincs közöttük, valamint az is, hogy a megállóhelyek 
bejárási sorrendje olyan, hogy a busz megfordul az úton ellenkező irányba (akár többször is), 
hogy a vonalvezetést teljesítse. Ez azt mutatja, hogy ilyen jellegű ellenőrzések a jelenlegi 
vállalati menetrendszerkesztő rendszerekbe nincsenek beépítve, így ha ez egy egyszeri 
folyamatban kijavításra is kerül, bekerülhetnek idővel újabb hibák. Ezen hibák újbóli 
kialakulásától is kell hogy megvédjen a létrehozandó TRANSMODEL adatbázis, mert ezek a 
hibák lehetetlenné teszik az elektronikus rendszerek (utastájékoztatás, elektronikus jegy) 
üzembiztos működését. Ez feltételezi, hogy a létrejövő TRANSMODEL adatbázisba adatok 
csak a megfelelő ellenőrzések után kerülhetnek be, amely folyamán ellenőrzésre kerül az 
elemek előre definiált, egymáshoz képesti kapcsolataik helyessége. Ez tárolt eljárásokkal, 
topológia ellenőrző eszközökkel biztosítható. Az alábbiakban tovább elemezzük a problémát. 
 
 



A két megálló között hiányzó útnak több oka is lehet: 
• Nincs a két pont között út 
• Van út de nem lett a közforgalmú háló (NETWORK) része 
• Van út, de a járművekkel nem járható (nem engedélyezett szakasz a hálózatban) 
• Ugyanazon, vagy hasonló néven több megállóhely létezik, de egymástól távol, ezeket 

összecserélik, ezért a bejárás lehetetlen, mert valójában nem egymást követő megállók 
 
Ezen egyszerű hiba elemzése nem tud hatékonyan megtörténni, sőt valószínűleg ki sem derül, 
ha nincs egy részletes úthálózati térképre ráépítve a vonalhálózat. Ez pl. díjszabási 
problémákhoz vezethet, hiszen a szabvány előírásai alapján folytonos kell legyen a hálózati 
elemeken egy vonalvezetés, ezért a hibák a kelleténél hosszabb útvonalat eredményeznek.  
A hibák természetesen a fedélzeti utastájékoztatásban is zavart okoznak. (a útszakaszok valós 
geometriájától független ez a probléma, de a vizualizációhoz és a hiba hatékony 
lokalizációjához a geometria elengedhetetlen.) 
 
 
Felcserélt, vagy a vonalvezetésben rosszul definiált megállóhely sorrend okai: 

• Terepi ismeret hiánya 
• Megállóhely betérési ponttal való összevonása. 

 
 
Utóbbi eset is elég gyakori, jellemzően a jármű egy megállóhelyet a betérésből kifele érint, 
azonban a betérési ponttól nem túl messze lévő megállóhely a vonalvezetés leírásában egyben 
a betérő pont. Ez azt eredményezi, hogy a jármű érinti ezt a megállóhelyet a betérés előtt, 
majd visszafordulva betér, majd kifele újra érinti a megállóhelyet. 
 
A fenti problémák, és még számos itt most tárgyalni nem kívánt (korábban a Volán szakma 
számára már bemutatott) anomália miatt indokolt a közforgalmú hálózat minél részletesebb 
levetítése az úthálózatra, és az úthálózat minél több pontjának megfeleltetése a 
vonalhálózatban. Az ezen elfutó ellenőrző algoritmusok képesek biztosítani a hibaszűrést. 
 
Egy új betérő, vagy egy egyéb új hálózati elem létrehozásánál látható, hogy egy megfelelően 
felépített digitális alaptérkép használata nélkül hibák kerülhetnek a TRANSMODEL 
adatbázisba, amely az elektronikus rendszerek működését veszélyezteti. Alábbiakban már 
javított hibákra álljanak példák: 



 
bejárhatatlan vonalvezetés (egymás után érintendő megállóhelyek:  
Községháza, Béke Tsz, Vízmű, forog a busz az úton, mára javítva): 

 

  
 

mezőszám: 5375, település Foktő 



 
 

A menetrend könyvben. 
 
Keresztbe kötött vonalvezetések: 
 
A hálózati adatok létrehozása közben egy megfelelő topológiai ellenőrzéssel 
nem rendelkező rendszerben jellemző típushiba, hogy a vonalvezetés 
létrehozásakor nem az irányhelyes, hanem a szemközti irány megállóhelyébe 
kötik be a vonalvezetést. A bekötés csak a megnevezés alapján történik, de az 
mindkét irányba azonos. Ez az utastájékoztatási, és e-ticket rendszerek hibás 
működéséhez vezethet. 



Felcserélt megállóhelyek a menetrend szerkesztésben egy vonalvezetésben: 
 

 
 
hibás betérő szerkesztés (nem érinti a megállóhelyet a járat valójában!): 
 

  
mezőszám: 5280 település: Tajó 



 
 

A menetrendkönyvben 
 



Egyező nevű megállóhelyek egymástól nem messze: 
 

 
mezőszám: 5263 Tömörkény, Majsai úti iskola 

 

3.3.7 Szolgáltatások megvalósítása a hálózaton (SERVICES on 
NETWORK) 
 
A hálózat (NETWORK) rétegre rárakodó első réteg (LAYER) a bejárandó útvonalak, 
(ROUTEs) halmaza. Az útvonalakon megvalósuló vonalvezetések közé fel kell venni a pl. 
garázsmenetekben végzett csonka, vagy hosszított, vagy egyedi vonalvezetéseket, ahol van 
olyan járat, amely utasokat szállít. Önálló vonalvezetésként kell kezelni a rezsi célból 
rendszeresen bejárt útvonalakat. 
A vonalvezetésekre (ROUTE) mint rárakódó következő réteg (LAYER) valósulnak meg a 
szolgáltatások, vagyis az hogy hol állnak meg az egyes vonalvezetések/viszonylatok 
(SERVICE PATTERN) járatai az egyik vagy másik irányba az útvonalon, és ezeken mennek 
további rétegként a konkrét járatok (SERVICE JOURNEY).  

• 0. réteg teljes infrastruktúra hálózat (INFRASTURCTURE) 
• 1. réteg szolgáltatáshoz szükséges hálózat (NETWORK) 
• 2. réteg szolgáltatás útvonalai (ROUTEs) 
• 3. réteg vonalvezetés/viszonylat, rezsi szakasz 

(SERVICE PATTERN, DEAD RUN PATTERN) 
• 4. réteg megállók, időmérő pontok közötti relatív idők (TIMING PATTERN) 
• 5. réteg konkrét járatok + a hozzá tartozó rezsi futás = konkrét jármű fordulók 

(SERVICE JOURNEY + DEAD RUN = VEHICLE JOURNEY) 
indulási idő, indítás napjai(DEPARTURE TIME, OPERATING DAYs) 

• 6. réteg napi jármű forda (BLOCK) 



Az útvonalak definiálásánál elengedhetetlen, hogy minden hálózati elágazó pont, illetve 
minden érintett megállóhely útvonal pont legyen. (A megállóhelyek egy útvonalon való 
definiálására még lehetőség van a POINT ON LINK technológiával is, az átjárhatóság a 
két technika között megoldott.) 
 
Nagyon fontos, hogy ez a réteg (LAYER) logika mindenütt tetten érhető a szabványban. 
Az is fontos még, hogy kinek a szempontjából (VIEW) vizsgáljuk az adatokat. A fenti 
megközelítés az utas szempontja, mivel az utastájékoztatás az egyik fő cél ezért ennek a 
fenti rétegeződésnek, legalább az 5. rétegig való megjelenése elengedhetetlen az utas 
számára is, a megvalósuló projektek szempontjából. A vezényelt jármű is érdekes lehet, 
ha annak szolgáltatásait közölni óhajtjuk. 
 

 
 
A fenti térképen, amely a BKSZ TRANSMODEL adatbázisából lett tematikus térképként 
professzionális geovizualizációs eszközzel megjelenítve (létrehozta CDATA-TRANSMAN), 
jól láthatóak az előbb tárgyalt rétegek a 3. szintig. 
 
A teljes infrastruktúra hálózat tartalmazza mind a közúti, mind a kötöttpályás elemeket. 
 
Több önálló szolgáltatási hálózat építhető erre az infrastruktúra hálózatra mint következő 
réteg: Volán busz, BKV busz, BKV villamos, BKV HÉV, BKV metró, BKV MFAV, BKV 
trolibusz, MÁV vasút. Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a teljes infrastruktúra 
egyben való kezelése biztosíthatja, hogy egyes meglévő infrastrukturális elemek szükség 
esetén, akár ideiglenes jelleggel is, bevonhatók legyenek a szolgáltatási hálózatába egy-egy 
szolgáltatónak. Erre jó példa a BKV HÉV vágányok bevonása átmeneti jelleggel a MÁV 
szolgáltatásába, az Északi összekötő híd átépítése alatt. A rövid idejű, pl. havária események 
esetén, ez csak korszerű, szolgáltatók közötti adatcserét feltételező forgalomirányítás mellett 
lehetséges. 



 
A következő rétegként a megvalósuló vonalvezetések/viszonylatok kerülnek a térképre, ez 
jól látható módon adott szolgáltatási hálózatra jellemző színnel valamilyen megjelölés (szám, 
vagy elnevezés). 
 
A következő rétegként megvalósuló konkrét járatok/menetek/vonatok az adott szolgáltató 
hálózat menetrendjéből olvasható már ki. Ez illesztésre kerül a TRANSMODEL adatbázis 
keretében a georeferált hálózathoz, így lehetőség nyílik rá, hogy a hálózat bármely pontján 
lévő utas tudjon tájékozódni, hogy a meghirdetett menetrendhez képest van-e eltérés. Mint a 
képen látható, több szolgáltató működik egy adott területen sokszor együtt, így az adatok 
átadására mind utastájékoztatási, mind forgalomirányítási szempontból szükség van. 
 

3.3.8 Entitások csoportba szervezése (GROUP) 
 
Minden entitás csoportokba (GROUP) szervezhető a szabvány szerint, így biztosítva a tárolt 
tartalom minél több szempont (VIEW) szerinti rendezhetőségét, és azonosíthatóságát, a 
csoportosítás célja szerint A útvonalak (ROUTE) csoportjának tekinthető például a 
vonal/mező (LINE), avagy a megállóhelyek (STOP POINTs) egy tipikus csoportosítása az 
átszállóhely csoport (STOP AREA) létrehozása. Ezt a két csoportosítást minimumként 
megköveteli a létrehozandó rendszer. 
 

3.3.9 A menetrend kezelése (TIMETABLE) 
 
A menetrend kezelésében a legfőbb szempont, hogy menetrend csak és kizárólag az 
útvonalakra (ROUTE) definiált vonalvezetésekre (SERVICE PATTERN) készíthető el.  
Egy járat menetrendje az alábbi módon kerül tárolásra: 
 
Egy adott útvonalon (ROUTE) definiált vonalvezetés (SERVICE PATTERN) mutatja 
meg egy adott járat (SERVICE JOURNEY) mely megállóhelyeknél áll meg, és ott 
milyen szolgáltatást nyújt (le- felszállás stb). Gyakorlatilag ez egy megálló helyeket 
definiáló maszk egy adott útvonalon (ROUTE). 
 
Egy járathoz (SERVICE JOURNEY) rendelt indulási idő (DEPARTURE TIME), és egy 
hozzá tartozó megállóhelyek, illetve időmérő pontok közötti relatív idő sorozat 
(TIMING PATTERN) mutatja meg az időadatokat az egyes megállókban  
(STOP POINT) ahol a járat megáll, illetve az ezeken felül lévő további időmérő 
pontokban (TIMING POINT). 
 
A vonalvezetés (SERVICE PATTERN), és az időmérő pontok közötti relatív idő sorozat 
(TIMING PATTERN) járathoz (SERVICE JOURNEY) rendelt információk, időmérőpontok 
(TIMING POINTs) illetve megállóhelyi pontok (STOP POINTs) sorozatát tartalmazzák, 
azonban sokszor több járathoz is ugyanaz a két minta tartozik, így egybe kapcsolhatók egy 
harmadik típusú minta által..Az így előálló entitást nevezzük járat sémának (SERVICE 
JOURNEY PATTERN). Gyakorlatilag ez a fenti két minta kombinációja, ami azt jelenti, 
hogy csak a hozzá tartozó két minta kerül letárolásra, és ez kerül ily módon a járathoz 
(SERVICE JOURNEY) rendelésre. 
 



A menetrendi naptár (OPERATION DAYS) a jelenleg a társaságoknál megszokott módon 
kezelhető a szabvány hatálya alatt. 
 
A menetrendi változatok (TIMETABLE VERSION) kezelése az egyes változatok 
kezeléseként, illetve csak változáskezeléssel, érvényesség megjelöléssel (VALIDITY) is 
kezelhető. (Adott szolgáltatás, vagyis konkrét járat, érvényességi bélyeggel való ellátása.) 
 
A TRANSMODEL adatbázisba az érvénybe lépés előtt több nappal szükséges betölteni, hogy 
a megfelelő csatornákon el tudjon jutni az utastájékoztatás eszközrendszerébe. 
 
(Egybeeső SERVICE POINT és TIMING POINT adja egy megállóhelyen az érkezési/ indulás 
időt. Minden SERVICE POINT-hoz szükséges TIMING POINT-nak csatlakoznia, de fordítva 
ez nem igaz, egy TIMING POINT önmagában állva lehet időmérő pont csupán).  

 

3.3.10 Jármű vezénylés (VEHICLE SCHEDULE) 
 
Egy konkrét jármű napi vezénylése azért lehet érdekes az utas számára, mert ebből derül ki 
milyen szolgáltatásokkal bír az érkező konkrét járat. (alacsonypadló, WC, légkondicionáló 
stb.) 

A járművek vezénylését a TRANSMODEL szabvány a konkrét jármű fordulókkal (VEHICLE 
JOURNEYs) írja le. Ez egy időben előre definiált mozgása a járműnek a korábban már 
meghatározott menet sémákon (JOURNEY PATTERN=SERVICE JOURNEY PATTERN + 
DEAD RUN PATTERN), egy bizonyos útvonalon (ROUTE), egy adott napon. A mozgást a 
jármű a menetséma (JOURNEY PATTERN) két szélső pontja (first and the last POINTs IN 
JOURNEY) között végzi. Ezek a napi mozgások természetesen a nap típustól is függenek 
(DAY TYPE), így a a konkrét jármű fordulók (VEHICLE JOURNEY) verziói nap 
típusonként kerülnek tárolásra. 

A konkrét jármű fordulókból álló napi fordára (BLOCK) a helyi és az EU-s 
munkaidő/vezetési idő előírások egyaránt teljesülnek, így azokat egy adott napon egy jármű 
elvégezheti a vezényelt sofőrrel (DRIVER), vagy váltás esetén sofőrökkel. 

Itt érdemes áttekinteni a különféle megtehető utakat (JOURNEY) a hálózaton (NETWORK), 
hogy egységes rendszerben szemléljük.  

Egy konkrét jármű forduló (VEHICLE JOURNEY) két fő összetevőből áll össze, azokat a 
szakaszokat ahol utasokat szállít szolgáltatási útnak, vagyis konkrét járatnak (SERVICE 
JOURNEY ) hívjuk, azokat a szakaszokat ahol utasokat nem szállít, rezsi futásnak, vagy rezsi 
útnak (DEAD RUN) hívjuk. Az utasokat szállító szakaszoknak a tevékenységét hirdetik meg 
a menetrendben.  

A rezsi útvonalak a parkolóba, garázsba való ki-be állások, a vonalak közötti átvezénylések, 
szerviz, üzemanyag töltési tevékenységek. Egy teljes menetséma (JOURNEY PATTERN), 
ami egy vonalvezetésen/viszonylaton azegyik végállomásból a másikba történő mozgás, két 
részből áll össze, a szolgáltatási rész a járat séma (SERVICE JOURNEY PATTERN) és a 
rezsi szakasz (DEAD RUN PATTERN), melyek tartalmazzák egyben az utazás relatív 
idősémáját (TIMING PATTERN) is. 

Az összes jármű napi mozgását a napi összesített fordába (BLOCK) tároljuk, ami mint 
láthatjuk egy definiált csoport (GROUP). 

 



A projektek keretében ezzel az 6. réteggel bezárólag kell a TRANSMODEL szabványt 
teljesíteni az adatbázisban. Az 6. rétegre rakódó sofőr vezénylési rétegeket (logikai 
illetve fizikai sofőr) nem tárgyaljuk, mert megvalósítására nincs szükség a projektek 
keretei között, természeten opcionálisan megvalósítható. 
Az eddigiek a tervezett eseményekre vonatkoztak, a következőkben vizsgáljuk meg, a 
napközbeni változásokat, a tervezett tevékenységektől való eltérés kezelését. 

3.3.11 A tervezett folyamatoktól való eltérések menedzselése 
 
A tervezett folyamatoktól való eltérés követése úgy oldható meg legegyszerűbben, ha adott 
napra (OPERATION DAY) készül egy konkrét napi adatbázis a fentebb leírt adat 
tartalommal, és itt kerül rögzítésre minden olyan időbeni esemény, amely eltér a tervezettől a 
konkrét napi járatok (fordulók) (DATED VEHICLE JOURNEYS, DATED BLOCK) 
esetében. A nap végére így lesz egy konkrét napi terv, és egy konkrét napi tény adatbázisunk. 
A adott szolgáltatási napon (OPERATION DAY) az általában erre a naptípusra tervezett 
mozgásokon felül egyedileg tervezett speciális szolgáltatásokat (SPECIAL SERVICE) is 
kell kezelni. 

3.3.12. Utastájékoztatás az eltérésekről 
 
A meghirdetett menetrendhez képesti alábbi változásokat célszerű az utas tudomására juttatni: 
 
A járat késése / várható érkezése / várható indulása 
A járat kimaradása 
A járat előre meghirdetett szolgáltatásainak megváltozása (jármű csere esetén) 
Egyidejűleg több jármű indítása ugyanarra az útirányba ugyanazon időparaméterekkel 
Mentesítő, előre be nem tervezett járat indítása 
 
Az incidens kezeléseket a projektek saját hatáskörben oldják meg, a vállalatok által elvárt 
funkcionalitás, és a szabvány ide vonatkozó előírásai alapján. Ezek megvalósulását nem 
auditálja a szolgáltató. 

3.3.13 Az előírások megvalósítása a projektekben 
 
A projekt során célszerű arra törekedni, hogy a létrejövő TRANSMODEL alapú 
geoadatbázis, a szállításra kerülő forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer és a 
meglévő vállalatirányítási rendszer interfésze legyen jól kidolgozva, ily módon legyen az 
adatok egymáshoz illesztése megoldva, ugyanis a forda és vezénylési adatok tárolása az 
újonnan létrejövő TRANSMODEL szabványú geoadatbázisban nem okvetlenül 
szükséges, itt csak az utastájékoztatáshoz és a vállalatok közötti adatcseréhez szükséges 
előre tervezett hálózati , menetrendi, illetve a tervezettől való eltérést mutató, valamint a 
vállalat döntése alapján a társvolánok tájékoztatását szolgáló egyéb adatok tárolása 
elengedhetetlen, hogy az adatcsere biztosítva legyen. A forgalomirányításhoz szükséges 
adatok tárolása megoldható a szállítandó forgalomirányító rendszerben, az 
elszámoláshoz szükséges adatok a vállalatirányítási rendszerben, ezeknek interfésszel 
való csatlakozása a létrejövő központi TRANSMODEL adattárhoz célszerű.  
Így megoldható elosztott módon is a beszerzés keretében szállított rendszerekben  az 
adatok szabvány szerinti tárolása, illetve a meglévő rendszerek illesztése. Természetesen 
az ettől eltérő, integráltabb adatinfrastruktúra is elfogadható. 



3.3.14. A szabványban használt fogalmak értelmezése 
TRANSMODEL HAZAI TÍPUS FŐ 

ATTRIBÚTUM 
INFRASTUCUTRE Térbeni referenciával ellátott 

infrastruktúra hálózat 
Gráf ÁGAZAT 

(közút, vasút, 
hajó stb) 

NETWORK Szolgáltatás pontos topológiai 
leírásához szükséges hálózat 

Gráf ÁGAZAT 
(közút, vasút, 
hajó stb) 

ROUTE POINT A hálózatot felépítő egy útvonal 
pont elem 

POINT Koordináta 

ROUTE LINK A hálózatot felépítő útvonal 
szakasz  

LINK Mért hossz 

STOP POINT Megállóhely állás POINT Elnevezés 
SERVICE LINK Megállóhelyek közötti 

szolgáltatási (menetrendi) él 
LINK Díjszabási hossz 

STOP AREA Megállóhely csoport (megállóhely 
párok, átszállási helyek) 

GROUP Elnevezés 

ROUTE A hálózaton definiált útvonal LINK 
SEQUENCE 

AZONOSÍTÓ 

DEAD RUN Járulékos futási útvonal (rezsi 
futás) 

LINK 
SEQUENCE 

AZONOSÍTÓ 

SERVICE 
PATTERN 

Vonalvezetés/viszonylat  
(a megállás helyeinek definiálása) 

LINK 
SEQUENCE 

AZONOSÍTÓ 

LINE  Mező/vonal (vonalvezetések 
csoportja) 

GROUP Elnevezés 

JOURNEY 
PATTERN 

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

LINK 
SEQUENCE 

AZONOSÍTÓ 

DEAD RUN 
PATTERN 

Rezsi szakasz, ahol utasokat a 
járművek nem szállítanak 

LINK 
SEQUENCE 

AZONOSÍTÓ 

SERVICE 
JOURNEY 
PATTERN 

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

LINK 
SEQUENCE 

Elnevezés 

TIMING POINT Időmérési pont POINT Koordináta 
TIMING LINK Időszakasz LINK Időadat 
DEPARTURE 
TIME 

Indulás idő Time Időadat 

TIMING PATTERN Idő séma ( az időmérő pontok 
közötti relatív idők sorozata) 

LINK 
SEUENCE 

AZONOSÍTÓ 

SERVICE 
JOURNEY 

Konkrét járat Absztrakt AZONOSÍTÓ 

VEHICLE 
JOURNEY 

Jármű útvonala, jármű konkrét 
fordulója  

Absztrakt AZONOSÍTÓ 

VEHICLE 
SCHEDULE 

Jármű napi útvonala, jármű napi 
fordulóterv (napi forda) 

Absztrakt AZONOSÍTÓ 

BLOCK Járművek napi fordulóterve GROUP AZONOSÍTÓ 
VALIDITY Érvényesség Dátum Időadat 
OPERATING DAY Működési nap Dátum Időadat 
    
HAZAI TRANSMODEL TÍPUS FŐ 



ATTRIBÚTUM 
Infrastruktúra hálózat (út, 
vasúti pálya, vizi út) 

INFRASTUCUTRE Gráf ÁGAZAT (közút, 
vasút, hajó stb) 

Szolgáltatási hálózat NETWORK Gráf ÁGAZAT (közút, 
vasút, hajó stb) 

Útvonal pont elem ROUTE POINT POINT Koordináta 
Útvonal szakasz  ROUTE LINK LINK Mért hossz 
Megállóhely állás STOP POINT POINT Elnevezés 
Megállóhelyek közötti 
szolgáltatási (menetrendi) él 

SERVICE LINK LINK Díjszabási hossz 

Megállóhely csoport 
(megállóhely párok, 
átszállási helyek) 

STOP AREA GROUP Elnevezés 

A hálózaton definiált útvonal ROUTE LINK 
SEQUENCE 

AZONOSÍTÓ 

Járulékos futási útvonal 
(rezsi futás) 

DEAD RUN LINK 
SEQUENCE 

AZONOSÍTÓ 

Vonalvezetés/viszonylat  
(a megállás helyeinek 
definiálása) 

SERVICE 
PATTERN 

LINK 
SEQUENCE 

AZONOSÍTÓ 

Mező/vonal (vonalvezetések 
csoportja) 

LINE  GROUP Elnevezés 

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

JOURNEY 
PATTERN 

LINK 
SEQUENCE 

AZONOSÍTÓ 

Rezsi szakasz, ahol utasokat 
a járművek nem szállítanak 
(pl. forduló) 

DEAD RUN 
PATTERN 

LINK 
SEQUENCE 

AZONOSÍTÓ 

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

SERVICE 
JOURNEY 
PATTERN 

LINK 
SEQUENCE 

Elnevezés 

Időmérési pont TIMING POINT POINT Koordináta 
Időszakasz TIMING LINK LINK Időadat 
Indulás idő DEPARTURE 

TIME 
Time Idődat 

Idő séma ( az időmérő 
pontok közötti relatív idők 
sorozata ) 

TIMING 
PATTERN 

LINK 
SEUENCE 

AZONOSÍTÓ 

Járat SERVICE 
JOURNEY 

Absztrakt AZONOSÍTÓ 

Jármű útvonala, jármű 
konkrét fordulója  

VEHICLE 
JOURNEY 

Absztrakt AZONOSÍTÓ 

Jármű napi útvonala, jármű 
napi fordulóterv (napi forda) 

VEHICLE 
SCHEDULE 

Absztrakt AZONOSÍTÓ 

Járművek napi fordulóterve BLOCK GROUP AZONOSÍTÓ 
Érvényesség VALIDITY Dátum Időadat 
Működési nap OPERATING DAY Dátum Időadat 



4. Térinformatika a közösségi közlekedésben 
 

„A közlekedés egy tér-idő-költség rendszerben zajló folyamatok összessége, 
melynek digitális formában történő leírása megkívánja, hogy az említett sajátosságoknak 
megfelelő környezet kerüljön kialakításra. Az adattárolás és megjelenítés oldaláról a 
térinformatika, mint tudományág felhasználása szükséges, mely a tér-idő rendszer 
jellegzetességeit a leginkább képes követni. A közlekedés területének specialitásai miatt egy 
’geoadatbázis’ létrehozása a legmegfelelőbb, ahol az adatok mellett a közlekedésföldrajzi 
paraméterek is tárolásra kerülhetnek.” [Dr. habil Monigl János, egyetemi magántanár] 

A térinformatikai rendszer tehát egy kialakítandó alrendszer, melynek központi 
adattároló része a geoadatbázis. Így a „térinformatikai rendszer” kifejezés helyes értelmezése 
a közösségi közlekedésen belül a közlekedésmenedzselő központok alrendszerének 
integrált központi adatbázisa.  

A térinformatikai rendszerek fejlesztésének és a térinformatikai elemző eszközök 
dinamikus használatának egyik döntő fontosságú eleme az alap referencia hálózat 
biztosítása a pontossági és a folyamatos karbantartási és frissítési követelményekkel 
együtt. A pályázatokban alapvető, hogy ezen alap referencia hálózatok létrejöjjenek, és 
karbantartásuk a szükséges adatminőség folyamatos biztosítása mellett történjen meg. 
 
A GIS, amit idehaza csak térinformatikaként emlegetnek, olyan földrajzi információs 
rendszerek elnevezése amelyek az adatok gyűjtését, tárolását, elemzését és kezelését földrajzi 
koordinátákhoz kötve végzik, vagyis az adataik georeferáltak. A térbeli adatok a feladatok 
tervezésétől kezdve a kivitelezésen keresztül az üzemeltetésig gyűjthetők, megoszthatók, 
egymásra építhetők.  
 
A térbeli adatok (objektumok) egymáshoz képesti kapcsolatait előre definiált térbeli 
szabályrendszerrel (topológiai szabályok) szükséges meghatározni, és az adatbevitelt 
(karbantartást) úgy kell biztosítani, hogy az adatbevitel során a felállított szabályok ne 
sérülhessenek. Ezen követelményrendszer leírásban a teljesség igénye nélkül, kizárólag a 
főbb elemekre fókuszálva igyekszünk összefoglalni ezeknek a szabályoknak a tulajdonságait, 
a pontos definicíókat ugyanis teljes részletezettségben biztosítja a TRANSMODEL 
(EN 12896:2006) szabvány. A leírásban arra fókuszálunk, hogy a szabvány mely idevágó 
elemeit szükséges megvalósítani a ROP pályázatok kereteiben megvalósuló 
forgalomirányítást, és utastájékoztatást célzó beruházásokban, egyben tekintettel a 
továbbfejlesztési célként megjelenő elektronikus jegyrendszerre. 
 
A TRANSMODEL szabványnak való megfelelés forgalomirányítás és utastájékoztatás 
témakörökben tehát megkívánja egy geoadatbázis alapú térinformatikai alaprendszer 
kialakítását. Ez tulajdonképpen a szolgáltatási területet lefedő, a potenciális 
kerülőutakat is tartalmazó digitális térkép és a szolgáltatáshoz szükséges hálózat, 
szabványos relációs adatbázisban való létrehozását, tárolását és kezelését oldja meg az 
összes többi hozzákapcsolódó adattal együtt. (Infrastruktúrális hálózatok, mint pl. 
kötöttpálya betáplálás, felsővezeték stb. nyilvántartását is támogatja a szabvány, de a 
pályázatok keretében ez most nem időszerű.) 



5. Követelmények a hálózat leírással szemben 

A TRANSMODEL geoadatbázis létrehozásának alapja, hogy egy relációs adatbázisba  
- a szabvány idevonatkozó követelményeit megtartva - leképzésre kerüljön a 
közúthálózat érintett része, a csatlakozó kötöttpályás hálózat, valamint az egyes 
társaságok vonalhálózata és viszonylatai, az egyes elemek geometriájával együtt.  
Minden további adattábla ezekre az alapokra kell épüljön az adat konzisztencia megtartása 
mellett, így a menetrend, forda, valós idejű járműkövetés, és a vezénylés is, mely adattáblák a 
pályázatok szempontjából, a fejlesztések figyelembevételével, megvalósításra kerülnek. Mint 
látni fogjuk, a hálózatot egy gráfba kell leképezni, a valós geometriák a gráf élekhez külön 
táblában kerülnek eltárolásra. Természetesen megfelelő rendszertervezés mellett a 
követelmények kielégíthetőek a meglévő informatikai eszközök kiváltása nélkül is, csak az új 
elemekre létrehozva új eszközöket.  
A geoadatbázis lényege, hogy nemcsak hagyományos adattáblák, hanem – földrajzi helyhez 
köthető adatok esetében – vektoros formában térképi rétegek (geometriák) is helyet kapnak 
ugyanazon adatbázisban. A térképi és a leíró adatok között a logikai mellett térbeli relációk is 
definiálhatók, amelyekkel bonyolult szabályrendszer építhető fel (pl. egy közlekedési hálózat 
topológiai szabályai: csomópontok-élek kapcsolata, szerkesztési korlátozások, stb.).  
Egy geoadatbázis kiforrott szabványok alapján építhető fel, amelyeket a korszerű 
térinformatikai eszközök képesek kezelni. A projektek során felépítendő geoadatbázis a 
Transmodel szabvány alapján kell felépítésre kerüljön, figyelembe véve az előírt szabályokat, 
amely az egyes közlekedési hálózatok építésénél a térben felmerül.  
A geoadatbázis több szempontból is nyitott és rugalmas megoldást jelent. A mai korszerű 
relációs adatbázis kezelőrendszerekben különböző sajátos adatmodelleket is le lehet képezni. 
Ilyen a digitális alaptérkép is. Természetesen az adatbázis a folytonos térkép (szelvényezéstől 
mentes) kezelését is nyújtja, beleértve az egyes objektumok logikai kapcsolatának 
szabályrendszerét (topológiai előírások) is. Ez a környezet ugyanakkor lehetővé teszi az 
egyéb kapcsolódó attributív adatok (táblázatok, képek, rajzok, iratok) integrált használatát is. 
A digitális térképre épülő hálózati modell a közlekedési hálózat leképezésére szolgál, 
melynek eleme a közlekedési (utca-, vágány-, hajózási-, vagy akár légiközlekedési útvonal) 
alaphálózatot reprezentáló csomóponti és szakaszrendszer a megfelelő leíró adatokkal,  
illetve az arra épülő szolgáltatások megfelelő „vonal-viszonylat-menet”  
(mező-vonalvezetés-járat) fogalomkörben történő leképezése. A hálózati modell 
leglényegesebb tulajdonsága, hogy olyan topológiai kapcsolatrendszerben levő  
térképi – pont és vonal típusú térképi elemeket tartalmazó – adatállomány, mely lehetővé teszi 
az adatokból képzett gráfon az útvonalkeresést (folytonos). 
A térinformatika alapelemei a pontok (point) és a szakaszok (line), illetve az ebből 
képzett törtvonalak (polyline), és sokszögek (polygon). A digitális alaptérkép ilyen 
alkotóelemekből épül fel, ahol az egyes objektumok között kapcsolati szabályokat 
definiálunk. A kapcsolati szabályrendszer (topológiai szabályok) pontos dokumentálása 
elvárás a szolgáltatás keretei között megvalósuló TRANSMODEL adattárakra. 
A térinformatikai rendszer minden földrajzi objektumot mint pontot és szakaszt, vagy mint a 
szakasz és a pont közötti kapcsolatot jeleníti meg. Például: egy poligon a határoló szakaszok 
összessége. Ebben az esetben a szakasz két poligon közötti határ. De ugyanez a szakasz lehet 
egy ösvénynek (path) az egyik darabja, amely más szakaszhoz csatlakozik. 
Az objektumok közötti relációt vagy összefüggést hívjuk topológiának. Ez adja meg az 
objektumok egymáshoz viszonyított helyzetét és abszolút helyüket. A térbeli összefüggések 
az objektumok között a téradatbázisban kerülnek definiálásra.  



Az alábbiakban példákon keresztül mutatjuk be a különböző szabályokat. 

 

5.1 A digitális térképi alaprendszerben definiálandó topológiák 

Szakasz - csomópont topológia 

Ebben a topológiában kezdő- és végpontok jellemzik a szakaszokat. Minden szakasznak van 
kezdő-, illetve végpontja. Ezeket tárolja a geoadatbázis, és ezek adják meg az irányokat is. 
Minden vonalas létesítmény (pl. az út-, és a  vonalhálózat) szakasz, csomópont sorozattal 
írandó le. Az egymás után álló szakaszok vonalat alkotnak, ha:  

• a szakaszoknak van belső azonosítójuk (1...n)  
• a csomópontoknak is van sorszámuk  
• minden szakasz csomópontban végződik 
• tisztázott, hogy mely szakaszok osztoznak egy csomóponton (metszés, keresztezés, 

csatlakozás)  
• Az egy síkban lévő, ugyanazon típushoz tartozó szakaszok nem metszhetik egymást, 

csak csomópontban találkozhatnak. 

Poligon topológia 

A poligonon a határoló szakaszok összességét értjük. A szakaszokat is végpontjaik x,y 
koordinátájával tároljuk el. A koordináták sorrendje adja meg a szakaszok irányát. Minden 
fedvényen belül a szakaszoknak van egy úgynevezett belső (internal) azonosítójuk. Mivel 
minden poligonhatárt alkotó szakasznak van iránya, ebből kiszámolható a poligon értéke, és 
ez adja meg azt, hogy a poligon bezárt-e vagy sem. A poligonokat önálló objektumokként 
definiáljuk, önálló azonosítókkal. Poligonra példa a közigazgatási és lakott terület határ. 

A poligonok egymáshoz képesti viszonyait (topológiáját) definiálni szükséges adott típusokon 
belül, és típusok között is, pl. tartalmazhatják-e egyes poligonok egymást, vagy átfedhetik-e 
egyes poligonok egymást, avagy egy adott területet teljesen le kell-e fedni (hézagmentesen, 
átfedés nélkül) bizonyos típusú poligonokkal. 

Komplex topológikus kapcsolatok 

A topológikus kapcsolatok az egyszerű elemekből indulva az összetett objektumok felé 
épülnek ki. (Pl. a legegyszerűbb a pont topológia /pontokat tartalmaz/, kapcsolódó pontok 
alkotják a vonalakat, záródva kapcsolódó vonalak alkotják a poligont, a vonalak egymásutánja 
alkotja az útvonalat /route/).  

Az objektum abszolút - koordinátákkal meghatározott - helyzete helyett az objektum 
szomszédsági viszonyai lesznek egyediek, s így azonosító jellegűek. Pl. egy vonal topológiája 
tartalmazza a kezdő és záró node-ot (from-node és to-node), a tőle balra illetve jobbra 
elhelyezkedő poligonok azonosítóit valamint a vonal hosszát. 

Definiálandó tehát a különböző típusú térbeli objektumok egymáshoz képesti kapcsolata, és 
előírt a hibás kapcsolatú adatok bevitelének megtiltása a karbantartás során. Az egyes 
objektumok a pontok (node) és a szakaszok (line), illetve az ebből képzett törtvonalak 
(polyline), és sokszögek (polygon) különböző térképi elemek létrehozását biztosítani hívatott 



típusai kerülnek definiálásra (pl úthálózat, vasúthálózat), illetve a szomszédsági szabályaik 
(pl. vasúthálózat és közút hálózat is csak csomópontban metszheti egymást, szakaszaik nem 
metszhetik egymást egyébként) definiálása is szükséges.  

Topológiai szabályok lehetnek még például: 

• Adott típusú pontnak adott típusú poligonba kell esnie. (pl. a pályaudvari kocsiállások 
a pályaudvar poligonon belül kell legyenek, ha ilyen terület definiálásra kerül.) 

• Egy adott típusú szakasz nem metszhet egy másik típusú poligont. (pl. helyi járatú 
szakasz nem metszheti a település közigazgatási határát) 

• Adott típusú poligonoknak (pl. közigazgatási határok) hézagmentesen kell 
illeszkedniük egymáshoz. 

Egy térinformatikai projekt létrehozása csak megfelelő minőségű térképi alapra lehetséges. 
Az elkerülhetetlen geometriai és topológiai ellenőrzésekre és javításokra számos eszköz áll 
ma már rendelkezésre. Ezen eszközök segítségével például rendkívül gyorsan és 
biztonságosan:  

• kiszűrhetők a hasonló vonalak, 
• kiszűrhetők a duplikált (átfedő) vonalak, 
• kiszűrhetők a fölösleges vonaldarabkák,  
• beszúrhatók töréspontok a vonalmetszésekhez, 
• kijavíthatók a nem záródó alakzatok, 
• levághatók a vonaltúlnyúlások, 
• ellenőrizhetők a beállított topológiai szabályok. 

 

 
 

A TRANSMODEL adattárban leképzett hálózati alapelemek a valóságban. 
A köztük lévő topológiai szabályok sokszor vizuálisan is látszanak, pl. az autóbuszvonal 

úton kell haladjon, a megállóhelynek az út mellett kell lennie, a vasúthálózat ha nem 
szintben keresztez akkor csomópont kialakítására nincs szükség stb. (Kép forrás: ESRI) 
 
A következő képen látható a piacvezető ESRI térinformatikai cég által kezelt topológiai 
szabályok összefoglalása. A feladat más gyártók eszközeivel is megvalósítható. 



 



5.2 A digitális hálózati térkép követelményei 
(Dr. Sárközy Ferenc Térinformatika könyve alapján http://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/tbev.htm) 
 
Mint láttuk minimálisan a vonalhálózat, a rezsi, és a lehetséges kerülő útvonalak 
úthálózati térképére szükség van az adatbázis alapjainak felépítésénél. A digitális 
úttérképek a tárolási kapacitással való takarékosság érdekében vektoros adatmodellt, azon 
belül is a topológiai adatmodellt használják. Ezt az adatmodellt csomópontok és az azokat 
összekötő ívek határozzák meg. A rendszer geometriáját az ívek töréspontjainak valamint a 
csomópontoknak a koordinátái határozzák meg, míg a modell logikája a ívek csomópontokat 
összekapcsoló összeköttetési információin nyugszik. A harmadik információ elemet az ív-
szakaszok, ívek, csomópontok tulajdonságait leíró táblázatok alkotják. Ez utóbbiak igen 
nagyszámúak is lehetnek, és megvalósításuk alapvetően nem képezi a projektek részét, ezért a 
következő ábráinkon nem törekedtünk a teljességre, csak illusztrációként mutatunk be néhány 
attribútum típust. A legutolsó időkig a leggyakrabban alkalmazott georelációs adatmodellben 
a geometriát (tehát a koordinátákat) és a leíró adatokat külön adatbázisokban tárolták.  
A korszerű objektum-orientált rendszerekben az összes adat, tehát a geometria, konnektivitás 
és tulajdonság jellemzők is egy adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezt a modellt 
geoadatbázisnak nevezzük. 
 

 
Amerikai úttérkép részlet 

 

http://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/tbev.htm


 
A fenti úttérkép részletéből készített gráf 

 
A bemutatott amerikai úttérkép részleten az útpályák középvonalának geometriai megjelenése 
szerepel. A gráf-ábrán ugyanennek az útnak a gráfját látjuk. Amint az ábrából kitűnik, a 
gráfban csak azokat a csomópontokat tüntettük fel, melyek az élek (ívek) csatlakozása 
szempontjából jelentőséggel bírnak. A gráffal reprezentált logikai váz nem csak az adatmodell 
szervezése szempontjából lényeges, hanem azért is, mert a TRANSMODEL úthálózatra épülő 
adatstruktúrái is ezt használják, a geometria csak az útpályákhoz csatolva kerül 
eltárolásra, hogy módosítása esetén csak egy helyen kelljen karbantartani. 
Alkalmazásokhoz származtatott geometriai adattáblák tárolt eljárásokkal készíthetők. 
 
A gráfot a csomópontok és ívek attribútum táblái segítségével adhatjuk meg. A következő 
ábrán néhány csomópont attribútumát tüntettük fel. A baloldali ábrarészben szerepelnek a 
csomópontok koordinátái, a jobboldaliban az összekötési információk. Amint látjuk a hálózat 
felépítése szempontjából a csomópontok koordinátáira nincs szükségünk. 
 

 



 
A csomópontok attribútum táblái 

 
Az ívek attribútum táblázatai közül a fenti első táblázat bal oldalán található részben 
redundáns (a gráf szempontjából) részben opcionális, mivel a geometriát a logikai leírástól 
függetlenül is tároljuk. A táblázat jobb oldalán található táblázat érdekessége, hogy összetett 
kulcsokkal rendelkezik, s egyben tartalmazza a legrövidebb út kereséséhez általában használt 
egyetlen minőségi attribútumot, az impedanciát. A táblázatokból kitűnik, hogy az ívek 
irányítottak, azaz kezdő és végpontjuk nem cserélhető fel. Ha az íven a végponttól a 
kezdőpont felé haladunk, úgy az ívet negatív előjellel kell figyelembe venni. 
 

 

 
Az ívek első attribútum táblái 

 
Az íveknek természetesen számtalan egyéb attribútumuk is van. Ezek közül egyesek (pl. egy 
buszmegálló) nem az egész ívre vonatkoznak, hanem csak az ív valamely pontjára vagy 
szakaszára. Az ilyen attribútumok tárolását az úgy nevezett dinamikus szegmentálással 
végezhetjük, amikor is a kérdéses pontok helyén vagy szakaszok esetében a kezdő és 
végponton ideiglenes csomópontot iktathat be a GIS szoftver. Azt hogy hova kell ezt a 
csomópontot helyezni az ívek olyan további attribútum táblázataiból olvassa ki a program, 
melyek megadják a kérdéses pontok távolságát az ív kezdő csomópontjától. 
 

 
Az ívek egy további attribútum táblája 



Természetesen számtalan más megoldás is lehetséges. Például gyakran a csomópontokhoz 
kapcsolják a kereszteződések forgalmi adatait. Számunkra egyelőre azt szükséges rögzíteni, 
hogy az úttérképek hálózat-típusúak, a leíró adatok pedig a hálózat elemeihez, az ívekhez és 
csomópontokhoz kapcsolhatók. 
 

 
Az objektum orientált hálózati modell főbb összetevői 

 
A Transmodel szabványban definiált közlekedési hálózat építéséhez kötődő 
szabályrendszer teljes mértékben összhangban van a GDF (Geographic Data Files) EU 
útszabvány idevonatkozó részeivel. A főbb logikai elemeket az alábbiakban ismertetjük, 
hogyan kerülnek leírásra az út, vasút, viziút, stb. hálózatok és annak elemei közötti 
kapcsolatok. Alább arra is látunk példát, hogy hogyan definiáljuk az objektumok közötti 
kapcsolatokat. Természetesen az alapelvek bármely egyéb vonalas létesítményre is 
kiterjednek. Az alábbiakban a GDF szabvány rövid ismertetésének célja, hogy tágabb 
kitekintést adjon az útügyi szabványok logikájába, illetve a szükséges elemek (út és 
vasúthálózat) megvalósításának gyakorlatát általánosságban bemutatassa. A GDF szabvány és 
a Transmodel közti összhang miatt az általános adatmodell logikája mindkét szabványra 
egyaránt igaz, tehát a vonalas hálózatokat mindkét szabványban egyformán kell felépíteni. 
 
Az objektum osztályoknak és azok GIS típusának, valamint az attribútum típusoknak a 
definiálása előírás a megvalósítandó TRANSMODEL adattárban. 



 
Az objektum orientált hálózati modell UML osztálydiagramja 

 

5.3 Az európai digitális úttérkép szabvány koncepcionális 
adatmodellje 
 
A GDF szabvány tervezet 5.0 verziója 2004 folyamán készült el, jelenleg a szabvány 12 
fejezetből és két mellékletből áll. A bevezetés szerepét játszó 1., 2. és 3. fejezet (hatókör, 
normatív hivatkozások, definíciók) után a 4. fejezet mutatja be a koncepcionális adatmodellt. 
A közlekedési hálózatok leképzésének koncepcionális adatmodellje megegyezik a 
TRANSMODEL és a GDF szabványokban, ez biztosítja az együttműködést a 
szabványok között. 
 
Az ötödik fejezet tartalmazza a GDF-ben meghatározott objektum osztályok katalógusát.  
Az objektum osztályok közlekedési hálózatokra vonatkozó részének egyezősége a két 
szabványban megint csak az együttműködést szolgálja. 
 
A hatodik fejezetben leírt attribútum osztály katalógus részletesen meghatározza az objektum 
osztályok tulajdonság jellemzőit, egyes attribútumokat konkrét objektum osztályokhoz 
kapcsol, más attribútumokat ennél általánosabban, több osztályhoz rendelhetően határoz meg. 
Megkülönböztet - ezen túl - egyszerű és összetett attribútumokat is. A hetedik fejezet olyan 
szemantikus kapcsolatokat definiál, melyek lehetővé teszik az információ valószerűbb 
közvetítését. Ilyen kapcsolat lehet például az Út Elemek és az Épületek objektum osztályok 
között, mely kifejezi, hogy az épület valamely út elem "mentén" helyezkedik el. Talán a 
legérdekesebb a nyolcadik fejezet, mely az objektumok három színtű reprezentálását 



határozza meg. A kilencedik fejezet útmutatást ad a GDF adatok minőségi vizsgálatára és 
hitelesítésére. A tizedik fejezetben található globális adat katalógus instrukciókat ad a meta 
adatok köztük a referencia rendszer, forrás anyagok modellezésére ez a fejezet tartalmazza az 
adatszótár specifikációkat is, melyek felhasználásával a GDF szükség szerint bővíthető.  
A tizenegyedik fejezet a modell logikai leírását tartalmazza. A szabvány elemeire vonatkozó 
típus deklarációkra az ESN (Extended Style Notation) nevű adatleíró nyelvet alkalmazták, 
mely a gráfelmélet eszközeivel egyszerűen modellezi a bonyolult hierarchikus típusokat.  
A tizenkettedik fejezet azt a rekord struktúrát írja le, melyet az adathordozón történő 
átvitelnél alkalmazni kell. Az A mellékletben találjuk meg az alkalmazandó kódokat, a B 
melléklet pedig példákat mutat be a térképek tartalmára és minőségi ellenőrzésére. 
 
Az alábbiakban azok az elemek kerülnek bemutatásra, melyek mindkét szabványban 
ugyanazon elven kerültek felépítésre, így biztosítva a szabványok együttműködését. 
 
A koncepcionális adatmodellt (a szabvány általános adatmodellnek hívja) az úgy nevezett 
NIAM (Nijsen's Information Analyzis Method) diagrammok segítségével mutatja be a 
szabvány. Ezek a diagrammok tulajdonkeppen sajátos jelölés rendszerrel rendelkező Entity-
Relationship (ER) diagramok. A következő ábra tartalmazza azokat a legfontosabb rajzi 
elemeket, melyeket a szabvány felhasznál. 
 

 
• A NIAM diagramok legfontosabb jelölései 

 
A jelölések közül talán a legnehezebb magyar szavakkal leírni az objektumok kölcsönös 
szerepjátszásait. A következő ábrán számtalan ilyen szerep meghatározást látunk, tekintsük 
például az attribútum és az objektum egymással kapcsolatban játszott szerepét. Ha az 
attribútum oldaláról indulunk ki akkor a kijelentés úgy olvasandó, hogy "attribútuma az 
objektumnak". Angolul ez jobban hangzik, mert akkor a -nak a helyén of van és az "attribute 
of object" szórendileg is helyes birtokviszony, míg magyarban helyesen előbb a birtokosnak 
utána a birtoknak kellene szerepelni. Nyelvtani különbözőségből adódó nehezebb 
áttekinthetőséget találunk az „Objektumok közötti kapcsolatok adatmodellje” ábrán is, az "is" 
és "of" szerep párral kapcsolatban. Az eredeti kifejezés azt mondja: "Feature Class is Partner" 
illetve a fordított állítás: "Partner of Feature Class", ami rossz magyarsággal azt jelenti, hogy " 



az Objektum Osztály (van) Partner" illetve, hogy "Partnere az Objektum Osztálynak". Lássuk 
ezután az általános adatmodellt. 
 

 
Az általános adatmodell, ami gyakorlatilag érvényes egy úthálózati vagy egy vasúthálózati gráf 

felépítése esetén is 
 
 
A modell középpontjában az objektum található, mely olyan földrajzi entitás, melynek térbeli 
helyzete van, mint például egy út vagy egy megállóhely. A diagramban található objektum 



tehát konkrét. Minden objektum tartozik egy bizonyos objektum osztályhoz. Ami azt jelenti, 
hogy egy objektum nem tartozhat több osztályhoz, illetve, hogy osztályhoz nem tartozó 
objektum nincs megengedve. Ezt a korlátozást az a fekete pont reprezentálja, mely az 
objektum körére illeszkedik a "tartozik" szerepállításnál. Ugyanezen "tartozik" fölött lévő 
nyilakban végződő egyenes pedig az egyedülállósági korlátozást reprezentálja, azaz, hogy az 
objektum csak egy osztályhoz tartozhat. 
 
A diagramból a továbbiakban az is kiderül, hogy minden objektumnak lehet zérus, egy vagy 
több attribútuma, és szemantikus kapcsolatban állhat egy vagy több objektummal. 
 
Minden objektum pontosan egy objektum kategóriához tartozhat, melyek a következők: Pont, 
Vonal, Terület, Összetett. Annak a konzekvenciái, hogy az objektum valamely kategóriához 
tartozik a rajz alján láthatók. Itt láthatók az egyoldali nyíllal ábrázolt altípus korlátozások: a 
Pont objektum altípusa az Egyszerű objektumnak, ez utóbbi altípusa az Objektumnak. Látható 
továbbá, hogy a Pont objektumot mindig egy Csomópont képviseli, a Vonal objektumot egy 
vagy több Él, a Terület objektumot pedig egy vagy több Lap. Az Él és csomópont kölcsönös 
kapcsolatban állnak. 
 
Az Objektum Katalógus az objektum osztályokat definiálja, de az egyszerűség kedvéért 
objektum osztályok helyett objektumokról beszél. Ahogy már említettük, a rajzból látható, 
hogy minden objektum egy objektum osztályhoz és egy objektum témához tartozik, 
melyeknek egyedi neveik és kódjaik vannak. A rajzból az is kiderül, hogy bizonyos 
objektumok egy vagy több másik objektumból kerülnek kialakításra. Ezeket az objektumokat 
nevezik Összetett Objektumoknak. Például Út Elemeket tartalmazhat. 
 

 
• Az attribútumok adatmodellje 



Az Attribútum Katalógus attribútum típusokat neveiket és kódjaikat határozza meg (10. 
ábra). Megadja azokat az objektum osztályokat, melyekhez egy bizonyos attribútum típus 
hozzákapcsolható. Az ábra bemutatja, hogy egy attribútum más attribútumok gyűjteményéből 
is állhat. Az ilyen attribútumot Összetett Attribútumnak nevezik. Bizonyos attribútum 
típusok, melyeket az Összetett Attribútumok képzésére használnak közvetlenül nem 
kapcsolhatók objektumokhoz. Ezt mutatja az ábrán a kizárási korlátozás (x). Speciális 
attribútum lehet például, hogy egy útszakasz mely típusú autóbuszokkal járható. 
 

 
• Az objektumok közötti kapcsolatok modellje 

 
A Kapcsolat Katalógus olyan jelentős kapcsolatokat tartalmaz, melyek kettő vagy több 
objektum között realizálódnak. A kapcsolatban résztvevő objektumok nem feltétlenül 
tartoznak különböző osztályokhoz. Azokat a kapcsolatokat, melyekben mind A mind B 
egyedenként azonos osztályhoz tartozik és közös jelentésük van kapcsolat típusokba sorolják. 
Egy konkrét kapcsolat típust egyértelműen meghatároz a neve vagy a kódja. A kapcsolatok 
rendszerint két objektum között jönnek létre, de vannak esetek, amikor több objektum is részt 
vesz a kapcsolatban. Ilyenkor az egyes objektum típusok sorrendje is lényeges. Ezért szerepel 
az ábrán a PARTNER SZÁM [#], mely meghatározza a kapcsolatban résztvevő típusok 
sorrendjét. 
 

 
• Az objektumok reprezentációjának adatmodellje 

 
Az Objektum Reprezentációs Séma konkretizálja az entitás osztályok leképezését a GIS 
rendszerek által kezelt objektumokra. Négy térbeli objektumot ismer a szabvány, melyek a 
következők: pont, vonal, terület és összetett. 
 
A megfeleltetés során egy-egy entitás osztály vagy minden példányával azonos objektumra 
képződik le, vagy az osztály egyes példányai az egyik, más példányai a másik objektum 
felhasználásával reprezentálódnak. Ez utóbbi esetben a Séma leírja, hogy milyen esetekben 
milyen reprezentációra van szükség. 
 
Globálisan a GDF két reprezentációs szintet deklarál. Az Első Reprezentációs Szint 
pontokat, vonalakat és területeket használ a megfeleltetéshez, a Második Reprezentációs 
Szinten összetett objektumok képviselik az entitásokat. A szabvány ezek mellett beszél még a 



Nulladik Reprezentációs Szintről is, mely tulajdonképpen az egyszerű entitások 
geometriáját és topológiáját írja le, ez utóbbit síkbeli gráfokkal. 
 
A GDF fájl az utak statikus jellemzőit írja le, több mint száz attribútummal. Sok alkalmazás 
azonban dinamikus információt is igényel. Az utóbbi évek fejlesztései ezekben az 
alkalmazásokban egyedi, egymással nem kompatibilis megoldásokkal valósították meg a 
dinamikus adatbázist. Továbbra is megmaradt azonban az igény a GDF olyan irányú 
továbbfejlesztésére, hogy a statikus adatbázis mellett a GDF fájl hozzon létre egy szabványos 
keretet a dinamikus adatbázisok számára is. Ezek az adatbázis keretek, ha feltöltésre kerülnek 
kiegészíthetik vagy kiválthatják a statikus attribútumokat. 
 
A következő ábrán mutatunk egy németországi GDF úttérkép részletet. 
 

 
• GDF térképrészlet Mapinfo szoftverben megjelenítve, számunkra érdekes a közigazgatási határ, 

vasút,  és az osztályozott közút réteg. 
 
A GDF szabvány fejlesztése napjainkban is folyik az ERTICO keretei között. A GDF 
szabványon alapulva hozták létre a Páneurópai Útadat specifikációt 2006 végén.  
A specifikáció, mely az eContent projektekben is használatos, pontos leírást nyújt arról, 
hogyan kell egy úthálózatot megfelelő elemeire bontva adatbázisba szervezni. Az ERTICO – 
Intelligent Transport Systems and Services Europe – (az Intelligens Közlekedési Rendszerek 
és Szolgáltatások Európai Szervezete) hazai szervezete az ITS Hungary, melynek keretei 
között folyik a szabvánnyal kapcsolatos hazai munka. 

Az úthálózat leképzés több filozófiában is megvalósítható a szabvány előírásai alapján, 
ezen leképzési filozófiákat definiálni szükséges a projektek keretei között, mert ugyanez 
érvényes a TRANSMODEL szabványra is, a szabványok megfelelő elemeinek 
összhangja miatt. 



Az alábbi példa például egy osztott pályás út két féle típusú leképzési filozófiáját mutatja be. 

 
A baloldali képen az útpálya irányonként van reprezentálva a pályánkénti középvonallal, míg 
a jobb oldali képen ugyanez egy középvonal tengellyel kerül leképzésre. A két leképzés 
filozófia különböző topológiai szabályrendszert, illetve különböző attribútumokat követel 
meg. (Mint itt is láthatjuk, a gráfban történő leképezésben nem szerepel a geometria, az külön 
kerül a gráf élekhez csatolásra. Persze a vizualizációs eszköz a tárolást elrejti, és a szerkesztő 
valódi térképet lát) 

Ugyanígy van lehetőség egy egypályás úthálózat akár irányonkénti külön vektorral való 
reprezentálására, az egyirányúság így nem attribútumként, hanem vektoriálisan van jelen, és 
az osztott pálya reprezentációja ekkor attribútumként kerül tárolásra.  

Az úthálózat a tárolt geometriák és az attribútumok feldolgozásával rajzolható ki a megfelelő 
térképi megjelenítő szoftver segítségével. 

Elvárt térképi adattartalom a projektek során: 
Minimálisan elvárt: 

• Szolgáltatási terület út- és utcahálózati térképi adatbázis (vonalas utcatengely), mely 
attribútumként minimálisan tartalmazza a közútszámozást, illetve az utcaneveket.  
A térkép ki kell terjedjen a lehetséges kerülő utakra, esetlegesen a szolgáltatás előtt 
megnyitandó utakra is. Opcionálisan teljes utcahálózat tanácsolt. (jobb 
azonosíthatóságot biztosít számos esetben, pl. mh. elhelyezkedésnél) 

• Közforgalmú vasúthálózat egy vonalasan ábrázolva vonalszámokkal 
• A FÖMI alapadatain alapuló közigazgatási határok és belterület határok a hozzájuk 

tartozó elnevezésekkel együtt, a megállóhelyek lokalizációjához 
Opcionálisan tanácsolt (pl. terelő út kijelölésnél hasznos): 

• Az utak, utcák a GDF szabvány által meghatározott módon kategorizálva vannak, 
(autópályától-egyéb útig),  

• A főútvonal hálózat folytonos, minden él legalább két főútvonal hálózati élhez 
csatlakozik (nincs zsákutca a főútvonal hálózatban), a gráfnak csak a határátkelőknél 
lévő csomópontokon nincs kapcsolati éle. (GDF előírása szerint) 

Elvárt térképi pontosság: útközépvonal 10 méteres pontosságú kell legyen. 



6. Rendszer auditálás követelményei  
 

6.1 Alapadatok ellenőrzése 
 
Az alábbi adatokat tartalmazó adattáblák ellenőrzése a TRANSMODEL szerinti műszaki 
követelmények mellett, a térbeli vetítés vetületi rendszerének megjelölésével: 
 

• 0. réteg teljes infrastruktúra hálózat (INFRASTURCTURE) 
• 1. réteg szolgáltatáshoz szükséges hálózat (NETWORK) 
• 2. réteg szolgáltatás útvonalai (ROUTEs) 
• 3. réteg vonalvezetés/viszonylat (SERVICE PATTERN 
• 4. réteg járatok időadatai, a megállók közötti relatív idők, (TIMING 

PATTERN) 
• 5. réteg konkrét járatok, indulási idő, korlátozások (SERVICE JOURNEY, 

DEPARTURE TIME, OPERATING DAYS) 
 
A hálózatok pontokból és szakaszokból kell építkezzenek, a szabványban található szabályok 
alapján. 

Ettől bővebb is lehet a táblák tartalma, pl. tartalmazhatja a DEAD RUN PATTERN-eket és a 
JOURNEY PATTERN-eket is, így a rezsi útvonalak is tárolásra kerülnek. Célszerű lehet a 
jármű vezénylést is letárolni. Ezek nem kötelező elemek, az adatcserében nem vesznek részt. 
Az infrastruktúra hálózat vetületbe kell legyen helyezve, célszerű teljes országos utcahálózati 
térképet használni. 

LINE GROUP, illetve STOP AREA GROUP-ok ellenőrzése. 

Az adattáblákhoz a szükséges topológiai szabályrendszert szükséges felállítani, dokumentált 
adatszerkezettel. A megvalósított adatbázis teljes körű topológiai ellenőrzésre kell kerüljön.  
Az infrastruktúra, a hálózat, és a bejárandó útvonalak folytonosak, szakadásmentesek kell 
legyenek. Az infrastruktúra alatt a Transmodel szabványú adatok térbeli referenciájának 
megvalósításához szükséges alaptérképet kell érteni. 

A menetrendi adatoknak összhangban kell lenniük a fent definiált járatokkal, az időadatoknak 
az indulóponttól monoton növekedést kell mutassanak. Célszerű a fentebb definiált induló 
időadat, idő séma, szolgáltatási séma táblák használata. 

 

A hálózat és a menetrend verzió menedzsmentjét meg kell oldani oly módon, hogy bármely 
hálózati elem, útvonal, vonalvezetés, vagy járat érvényességét meg lehessen állapítani. 



 

6.2 Működési audit 
 
A működési audit során vizsgálatra kell kerüljön az adatok előző pontban definiált 
adatkonzisztenciájának fennmaradásának ellenőrzése alapvető változtatások után amelyek: 
 
Térképi alaphálózat frissítése(INFRASTRUCTURE, új utak, átépítések, mint pl. körforgalom 
létesítése, napra készen tartásának biztosítása) 
Vonalhálózati szakasz (ok) (ROUTE POINT és ROUTE LINK) felvétele,megszüntetése 
Vonalhálózati szakasz (ok) (ROUTE POINT és ROUTE LINK) módosítása 
Új /terelő útvonal (ROUTE) felvétele  
Útvonal (ROUTE) törlése, módosítása 
Megállóhely (STOP POINT) felvétele/megszüntetése/áthelyezése 
Megállóhely csoportok (STOP AREA) létrehozása/módosítása 
Szolgáltatási szakaszok létrehozása, törlése (SERVICE LINK) 
Szolgáltatási útvonal séma (SERVICE PATTERN) létrehozása/módosítása/törlése 
 
TIMING POINT, TIMING LINK definiálása a fenti elemeken. 
 
A fentiek adatcseréjén felül biztosítani kell az erre illeszkedő járati adatok cseréjét: 
 
Konkrét járatok átadása: SERVICE JOURNEY 
Konkrét járatok időadatainak, indulási idő, a megállók közötti relatív idők, indítási napok  
(DEPARTURE TIME, TIMING PATTERN, DAYS) átadása 
 
Az adatok érvényességének megadása (VALIDITY). 
 
A fentieket buszközlekedés esetén a TransXchange adatcsere keretében célszerű ellenőrizni, 
hiszen az is előírás a projektek keretei között. Az ellenőrzés megvalósítható az adattáblák 
exportjával is. Az audit során a az auditor adja meg az elvégzendő módosítási feladatokat, és 
vizsgálja az így ellő álló módosulások megfelelőségét. (Funkcionális teszt.) 
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