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Kivonat 

A General Transit Feed Specification (GTFS) a Google által kifejlesztett, szabványosított 

adatbázis, mely tömegközlekedési menetrendi adatokat a hozzájuk tartozó földrajzi adatokkal 

együttesen tartalmaz. A GTFS adatbázisok sok közlekedési vállalatnál szabadon hozzáférhetők 

az interneten. Magyarországon a Budapesti Közlekedési Központ, a MÁV-Start Zrt. és több 

városi tömegközlekedési szolgáltató is szabad hozzáférést biztosít a menetrendi adatbázisaihoz. 

Szakdolgozatomban elsőként a tömegközlekedés és az utastájékoztatás fejlődéséről írok, 

különös tekintettel a menetrendi információkra. A GTFS szabvány kialakulását és az adatbázis 

struktúráját, tartalmi és formai követelményeit részletesen bemutatom. A nyilvánosan elérhető 

GTFS adatbázisok segítségével elkészítem a mintaterületre (Budapest XXIII. kerülete) 

vonatkozó tömegközlekedési térképet, melynek módszertanát részletesen ismertetem. A QGIS 

szoftverbe beépített eszközökkel, valamint az ORS Tools bővítmény segítségével különböző 

elemzéseket végzek az elkészült térképeken. A GTFS szabvány használata során tapasztaltak 

alapján elkészítem a – térinformatikai szemléletű – SWOT-analízist. Végezetül kitekintést 

nyújtok a GTFS jövőjére, a dinamikus adatokon alapuló ún. „GTFS Realtime” szabványra.     
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Abstract 

The General Transit Feed Specification (GTFS) is a standardized database developed by Google 

that includes transit schedules with their associated geographic data. GTFS databases are free-

available on many transportation company’s website. In Hungary, the Budapest Transport 

Center, MÁV-Start Zrt. and several urban public transport service providers also provide free 

access to their GTFS databases. In my dissertation, I will first write about the development of 

public transport and passenger information, especially timetable information. I present in detail 

the development of the GTFS standard and the structure, content and form requirements of the 

database. With the help of the “free to use” GTFS databases, I prepare a public transport map 

for the study area (District XXIII of Budapest), the methodology of which I describe in detail. 

With the tools built into the QIS software and the ORS Tools plugin, I perform various analyzes 

on the maps. Based on my experience using the GTFS standard, I prepare the SWOT analysis 

from a GIS perspective. Finally, I provide an overview of the future of GTFS, the dynamic data-

based “GTFS Realtime” standard. 
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Témaválasztás indoklása 

A tömegközlekedés mindig az érdeklődési köröm egyik középpontjában állt. Végzett 

településfejlesztő geográfusként, igyekszem napi szinten figyelemmel kísérni lakóhelyem, 

Budapest tömegközlekedési hálózatának, rendszerének alakulását, fejlődésének irányát. Korábbi 

szakdolgozatomban elkészítettem szűkebb lakókörnyezetem, Budapest XXIII. kerületének 

közlekedésföldrajzi helyzetelemzését, összegeztem a rendelkezésre álló koncepciók alapján 

várható fejlesztéseket, továbbá megfogalmazta a saját közlekedési koncepciómat a kerületre 

vonatkozóan. Munkám során több – kézi szerkesztésű – tömegközlekedési térképet készítettem 

el.  

 

A General Transit Feed Specification szabvánnyal néhány éve kezdtem megismerkedni és 

rájöttem, hogy segítségével a tömegközlekedési térképek elkészítése - térinformatikai szoftverek 

használatával - automatizálható, csupán néhány esetben szükséges a kézi beavatkozás. Adott 

volt, hogy mintaterületnek az általam legjobban ismert és korábbi munkámhoz szorosan köthető 

kerületet válasszam. Úgy gondolom, hogy az alkalmazott térinformatikus posztgradulális 

képzésen tanult szerkesztési és adatbáziskezelési ismereteket a GTFS szabvány bemutatásán 

keresztül jól tudom szemléltetni. Az elkészült térképeken pedig olyan elemzéseket mutatok be, 

melyek segíthetik a várostervezőket, településfejlesztőket és települési vezetőket a megalapozott 

döntések meghozatalában.    
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1. A közlekedés és az utastájékoztatás kapcsolata 

1.1.  A közlekedés rövid története 

Az egyén helyváltozatási igénye egyidős az emberiség kialakulásával. Nem csak az emberi, de 

az állat-, és növényvilágban is megjelenik a helyváltozatás. Az ősemberek vadászaton, 

halászaton és gyűjtögetésen alapuló életmódja önmagában megkövetelte a térben történő 

mozgást. Később a nomadizmus idején, majd a népvándorlás korában az individuális 

helyváltozatást felváltotta a szervezett, rendszerezett, tömeges „népmozgás”. A Magyar 

Értelmező Kéziszótár szerint a közlekedés jelentése „a személyeknek és tárgyaknak járművek 

segítségével, rendszerint intézményesen és rendszeresen lebonyolított helyváltoztatása, illetve 

szállítása”. A szakirodalmakban a közlekedés fogalmának meghatározására számos definíció 

van, melyekben egy közös elem mindig akad: közlekedésről akkor beszélünk, ha a 

helyváltoztatáshoz valamilyen eszközt igénybe veszünk. Az „eszköz” szó használata azért jó 

mert, a járművek és más műszaki eszközök mellett az állatok, sőt bizonyos kultúrákban az 

emberek is lehetnek közlekedési eszközök. Utóbbira példa az ún. gyalogkaravánok, melyek az 

áruszállítást emberi erővel végezték.  

Tekintettel a fentiekben leírtakra, közlekedésről még nem beszélhetünk például az ősemberek 

vadászatai során történő, vagy egyes törzsek gyalogos helyváltozatásai esetében. Az állatok 

háziasításának köszönhetően megjelentek az első közlekedési eszközök, melyek maguk az 

állatok voltak, vagy igásállatként, vagy önálló közlekedési eszközként. A történelem során a 

közlekedést jelentősen megkönnyítette a kerekes járművek feltalálása, melyekhez később az 

infrastruktúra (utak) kiépítése is szükségessé vált. A népvándorlások során a helyváltoztatás 

egyik akadálya a vízi területek voltak. A megfigyelés, miszerint a fa úszik a víz tetején, vezetett 

oda, hogy a folyókon való átkeléshez kisebb tutajt, csónakot építettek. Az ókorban és 

középkorban már hatalmas hajók készültek, melyek áruszállítási és hadászati szempontból 

voltak nagyon fontosak. A nagy földrajzi felfedezések korában (XV-XVIII. század) élték 

virágkorukat a vitorlás hajók. 

Közlekedéstörténeti szempontból meghatározó történelmi esemény volt az ipari forradalom. A 

Thomas Newcomen által feltalált, majd James Watt által tökéletesített gőzgép megjelenése mind 

a vízi, mind a közúti közlekedésben fokozatosan kiváltotta a természeti, az állati és az emberi 

erőt. A XIX. században új közlekedési eszközök is megjelentek. A gőzmozdonyok elterjedése a 

vasutat versenyképesebb közlekedési alternatívává tette a közúti közlekedéssel szemben. 

Hazánkban az első vasút vonalat 1846-ban nyitották meg Pest és Vác között. A XIX-XX. század 
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fordulóján a gravitáció nyújtotta közlekedési korlátokat egy új közlekedési eszközzel, a repülő 

feltalálásával győzték le. Annak ellenére, hogy hőlégballonnal már a XVIII. század elején 

sikerült közlekedni, a tényleges áttörést a légi közlekedésben az utasszállító gépek és a 

nemzetközi légitársaságok megjelenése jelentette.  

A XX. században valamennyi közlekedési eszköz rohamos fejlődésnek indult. A vasúti 

járművek, a repülőgépek egyre nagyobb kapacitással közlekedtek. A személygépjárművek egyre 

több ember számára elérhetővé váltak, ezáltal nőtt az individuális közlekedésben résztvevők 

száma. A helyváltozatást segítő közlekedési eszközök nagy száma és kapacitása fokozta az 

egyén helyváltoztatási igényét, amely a szolgáltatókat újabb közlekedési eszközök beszerzésére 

és üzembe helyezésére késztette. A szükséges közlekedésen (pl. munkahelyi ingázás) kívül 

megjelent az ún. szabadidős közlekedés is. A XX. század végén, a XXI. század elején a 

közlekedésben a szolgálgatók és gyártók személete a „minél gyorsabban, minél messzebb, minél 

olcsóbban eljutni” volt, mely gyakran a minőség rovására ment (pl. fapados légitársaságok), 

vagy balesetekhez vezettek (pl. Concorde-katasztrófa). Mára ez a szemlélet enyhülni látszik és 

a közlekedési társaságok igyekeznek versenyképes áron biztonságos és minőségi szolgáltatást 

nyújtani.   

1.2.  A főváros közlekedésének rövid története 

Szakdolgozatomban a vizsgált mintaterület Budapest XXIII. kerülete, ezért röviden szükséges 

ismertetni a fővárosi tömegközlekedés kialakulásának történetét. A városi közlekedés első 

formája az állati erővel vontatott kocsik voltak. Ezek első sorban individuális közlekedési 

eszközöknek tekinthetők, azonban a város népességének növekedésével egyre jobban 

visszaszorult az álltatartás lehetősége, így megjelentek – a mai taxi elődjének számító – 

bérkocsik. A növekvő utasigényekhez alkalmazkodva ki kellett találni olyan közlekedési 

eszközt, mely nem csak 2-4 főt tud szállítani egyszerre. [DR. MÁNDOKI P. SZERK., 2010] Az első 

tömegközlekedési eszköznek az omnibuszok tekinthetők. A bérkocsikhoz képest a különbséget 

a nagyobb kapacitás (14-28 fő), a fix útvonal és menetrend szerinti közlekedés jelentette. Néhány 

évvel később az omnibusz kapacitása is kevésnek bizonyult, azonban nagyobb méretű kocsikat 

az állati erő végessége és a fizikai törvények miatt sem lehetett építeni. A gördülési ellenállásból 

és súrlódásból adódó korlátokat lovak által, sínpáron vonatott vasúti kocsikkal oldották fel. 

Lóvasúti közlekedés Pesten 1866. évben indult meg. [DR. MÁNDOKI P. SZERK., 2010] Az 1873-

ban egyesült Budapestet az ipari forradalom találmányai és technológiai újdonságai sem kerülték 

el. Megjelentek a gőzgép által vonatott közlekedési eszközök, úgymint a budavári siklók és a 
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svábhegyi fogaskerekű. Ezen két jármű útvonala és kapacitása korlátozott volt. Az első valóban 

„tömegek” szállítására alkalmas közlekedési járműnek a Helyi Érdekű Vasút (HÉV), majd a 

XIX. század végén – a villamos áram felfedezésének és elterjedésének köszönhetően – a 

villamos tekinthető. A hév a fővároshoz közeli településekből érkező utasok igényeit elégítette 

ki. Budapest XXIII. kerület, Soroksár közlekedésében a hév a mai napig fontos szerepet jártszik. 

1887. augusztus 7. napján adták át a helyiérdekű vasútvonal első, Közvágóhíd-Soroksár közötti 

szakaszát, melynek hossza 10 km volt. A hév-vonalat rövid időn belül meghosszabbították a 

Soroksárral szomszédos, Dunaharaszti településig. A teljes, Ráckeve végállomásig tartó vonalat 

1892. november 6. napján nyitották meg. [FRASNYÁK ZS. 2001] Budapest villamoshálózata 

gyorsan fejlődött, mely annak köszönhető, hogy sokkal gyorsabb és kapacitásában is nagyobb 

közlekedési módot jelentett a századforduló idején megjelent benzinmotoros buszokkal szemben 

(1. ábra). Az első kéregalatti kötöttpályás jármű Budapesten a kisföldalatti volt, mely 1896. óta 

üzemel. Útvonala kizárólag a belvárost (és azon belül az Andrássy utat) érintette.  

 

1. ábra A főváros tömegközlekedési térképe (1962) 

Forrás: http://www.fomterv.hu/mmk/sites/default/files/balatonfoldvar-2016/16-Dr-Nemeth-Zoltan-Adam.pdf 
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A XX. század közepén az ún. „Nagy-Budapest” létrehozásánál több addig önálló település 

csatlakozott közigazgatásilag a fővároshoz. Többek között Soroksár is ekkor vált budapesti 

kerületté. A lakosságszám exponenciális növekedésével egyre kevésbé szolgálták ki az 

utasigényeket a villamos-, és autóbuszvonalak. 1970-ben üzembe helyezték az M2 metróvonalat, 

melyet 1976-ban követtet az M3-as vonal. [DR. MÁNDOKI P. SZERK., 2010] A metró 

üzembehelyezésével felszámolták a párhuzamos közlekedési lehetőségeket, ezért egyre több 

villamosvonal került felszámolásra a belvárosban és a metróval elérhető külső kerületekben. A 

negyedik metróvonal elkészülésére közel harminc évet kellett várni. 2014-ben helyezték üzembe 

a M4-es metróvonalat a kelenföldi vasútállomás és a Keleti pályaudvar között.  

A főváros jelenlegi tömegközlekedési struktúrájában az alábbi közlekedési eszközök a 

jellemzőek: a belvárosi területen villamos, trolibusz, kisföldalatti; a belső kerületekben villamos, 

metró, autóbusz; míg a külső, ún. peremkerületeben autóbusz, metró és hév. Fontos megemlíteni 

a főváros közlekedésében a vasút és a helyközi autóbuszok szerepét is, melyek az agglomerációs 

településekről jelentős utasforgalmat bonyolítanak le. 2005. évtől a helyközi autóbuszokon és 

elővárosi vasútvonalakon, Budapest közigazgatási határán belül érvényesek a Budapesti 

Közlekedési Központ bérletei. Ezen intézkedés több budapesti peremkerület közlekedését 

megkönnyítette, meggyorsította a belső-budapesti kerületek irányába. 

1.3.  Az utastájékoztatás szerepe a tömegközlekedésben 

A közlekedés fogalmának bemutatásakor megemlítettük, hogy a közlekedés rendszeresen és 

általában intézményesen lebonyolított helyváltoztatás. A rendszeresség és az intézményes 

lebonyolítás az alapjai a közösségi közlekedésnek. A tömegközlekedés szempontjából az egyén, 

akinél a helyváltoztatás igény felmerül, az utas. A közlekedéshez az utas igénybe veszi a 

közösségi közlekedési szolgáltató infrastruktúráját (járműveket, kiszolgáló személyzet munkáját 

stb.). Közgazdasági szempontból az utas jelenti a fizetőképes keresletet, a közlekedési társaság 

a kínálatot, mely ellenértékért cserébe az utast A-ból B-be eljuttatja. Tekintettel arra, hogy a 

közösségi közlekedés nem egyénre szabott közlekedési mód, nagyon fontos, hogy az utas már a 

helyváltoztatás megtervezésénél, majd a teljes utazási folyamat alatt – bizonyos esetekben még 

a tevékenység után is - a megfelelő információk birtokában legyen. „Az utastájékoztatás az 

utazási, helyváltozatási folyamathoz kapcsolódó közvetlen, nyilvános információknak az utasok 

részére történő közzététele.” [DR.CSISZÁR CS. – SÁNDOR ZS., 2014] Az utastájékoztató rendszerek 

megtervezéseknél az 1. táblázatban leírt szempontokat vesszük figyelembe. [DR. CSISZÁR CS., 

2004] 
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1. táblázat Az utastájékoztatás tervezése során megválaszolandó kérdések – saját szerkesztés 

A közlekedés során felmerülnek olyan információk is, melyek az utas számára nem minden 

esetben relevánsak. Az ilyen jellegű információk első sorban a közösségi közlekedés üzemére 

vonatkozó információk (pl. járműtípus, rendszám, pihenőidő stb.), melyek szintén részei a 

közlekedési információs rendszereknek. Az utasinformatikai rendszerekben az információk 

alapjait statikus, féldinamikus és dinamikus adatok adják. Statikus adatnak az egy évnél 

hosszabb távon (t > 1 év) nem változó adatokat tekintjük. A féldinamikus adat egy évben 

többször változhat, de egy adott napon belül nem (1 év > t > 1 nap). A leginkább naprakész és 

az adott közlekedési szituációban legpontosabb információkat a dinamikus adatok szolgáltatják. 

Ezen adatok időbeli állandósága egy napnál rövidebb ( t < 1 nap). [DR.CSISZÁR CS. – SÁNDOR ZS., 

2014] Személtetés képen vegyük a Budapest XXIII. kerületét kiszolgáló 66-os buszjáratot. A 

buszjárat útvonala Határ út metróállomás – Soroksár, központi raktárak állomás. Ez egy statikus 

adat. A buszjárat a Határ úti végállomásról munkanapokon 8:18-kor indul. Tekintettel arra, hogy 

év közben többször is változik a menetrend (pl. téli-nyári szünetben) ez az adat már 

féldinamikus. A 66-os buszjárat Soroksár felső állomást 2020. október 16. napján fogalmi okok 

miatt 10:03 óra helyett, 5 perces késéssel 10:08 órakor érte el. Ezen adat egy dinamikus adat, 

hiszen a pillanatnyi helyzetről közöl valós idejű, „real-time” adatot. A fenti példából láthatjuk, 

hogy a statikus adat ahhoz elég, hogy az utas megállapítsa, hogy milyen viszonylatokon keresztül 

juthat el A-ból B-be, azonban az időbeliség meghatározásához legalább féldinamikus 

(menetrendi) adatra van szükség. Statikus és féldinamikus adatokon alapuló utastájékoztatás 

jellemzően nyomtatott formában (pl. menetrendek, közlekedés hálózati térképek) történik, míg 

a dinamikus információkat elektronikus utastájékoztató rendszereken keresztül közlik. A 

fővárosi közösségi közlekedésben a 2014. évtől bevezetésre került Forgalomirányítási és 

Utastájékoztatási Rendszer (FUTÁR) már dinamikus adatokon keresztül nyújt valós idejű 

információt a felhasználóknak. [BERGER A.. – GELENCSÉR L., 2011] 

Az utastájékoztatás a történelem során sokat fejlődött. A vizuális tájékoztatáshoz kezdetekben 

csak kézi írású, vagy kézi lapkirakású tájékoztatók álltak rendelkezésre, utóbbiakat később 

Kinek van szüksége az információra?
Az információt felhasználó egyének, csoportok 

meghatározása

Hol szükséges az információ? Az információközlés helyének meghatározása

Mikor és mennyi ideig szükséges az információ? Az információközlésének időbelisége

Milyen információra van szükség?
Az információ tartalma, minősége, mennyisége, kollektív és 

induviuális igények meghatározása, priorítások felállítása

Milyen technikai eszközökkel és milyen megjelenési formában 

szükséges az információ?

A információt közlő eszközök, végberendezések 

meghatározása és megjelenítési forma kiválasztása
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automatizálták. Ma már szinte mindenhol nagyfelbontású elektromos kijelzőket alkalmaznak. 

Az utastájékoztatáshoz nem csak a szemmel látható információk tartoznak, hanem a hallhatóak 

is. A korábbi élőszavas tájékoztatást mára teljesen felváltotta az automatizált hangosbemondó-

rendszer. [HORVÁTH G. ET AL., 2005] Az automatizált utastájékoztatási rendszerek természetesen 

lehetőséget biztosítanak a kézi beavatkozásra is. Fontos kiemelni, hogy a nagyobb terminálokon, 

pályaudvarokon biztosítani kell a lehetőséget a személyes, élőszóban történő tájékoztatásra is. 

Nem várható el minden utastól, hogy értelmezni tudja az utazása során kapott információkat, így 

lehetőséget kell adni a segítségkérésre. Az internet és az okostelefonok elterjedésével egyre 

jobban fejlődtek az individuális megoldások az utastájékoztatásban. Szintén a technológiai 

fejlődésnek köszönhető, hogy a mai utasinformatikai rendszerek multimodálisak, vagyis nem 

csak egy közlekedési szolgáltatóra és ágazatára terjednek ki, hanem figyelembe vesz több, 

elérhető közlekedési szolgáltatót is. Ilyenek például az útvonaltervező-programok. A 

multimodális közlekedési informatikai rendszereknél fontos megemlíteni a szabványos 

adatformátumot, ilyen például a General Transit Feed Specification (GTFS) is. 
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A 2. ábra szemlélteti a személyszállítási folyamat egyes részfolyamatai során felmerülő 

utasinformáció-igényeket. Az utasinformatikai rendszerek már a közlekedés tervezési fázisában 

fontosak. Az előkészítés során az utas a menetrendi információk alapján meghatározza az 

utazása idejét, módját, melyhez szorosan kapcsolódik az on-line helyfoglalás és jegyvásárlás 

lehetősége. A városi tömegközlekedésben az internetes jegyvásárlás csak korlátozottan 

működik, a helyfoglalás kizárólag a távolsági buszokon és vonatokon lehetséges. Városi 

közlekedésben nem annyira jellemző a közlekedési folyamat első fázisa, a tervezés. Ez 

köszönhető annak, hogy a városi közlekedésben a járművek többsége gyakori követési idővel, 

nagy kapacitással közlekedik, továbbá a városi tömegközlekedés az utasok nagy részénél napi 

rutinná vált. A második részfolyamat a helyváltoztatás folyamata. Elsőként az utasnak az 

igénybe venni kívánt közlekedési eszközhöz kell eljutni, melyhez igénybe lehet venni 

individuális tájékozódási eszközöket (pl. GPS-navigáció), de itt van szerepük az 

utastájékozódást segítő tábláknak, piktogramoknak. Ebben a részfolyamatban is szükséges 

menetrendi információk megosztása és a jegyvásárlás biztosítása. A közlekedési folyamat 

legfontosabb lépése a járművön történő utazás. A járműveken egyértelműen jelezni kell a 

járatszámot, a viszonylatot és egyéb fontos információkat. A városi tömegközlekedésben fontos 

a vizuális tájékoztatás mellett, a hang alapú tájékoztatás is. A nagyobb közlekedési 

csomópontokon célszerű az utasokat informálni az átszállási, csatlakozási lehetőségekről, 

továbbá a nagyvárosokban a többnyelvű utastájékoztatás is fontos kritérium. A személyszállítási 

folyamat harmadik fázisa a helyváltoztatás utáni informálódás. [DR.CSISZÁR CS., 2004] Ennek a 

folyamatnak a városi közlekedésben kevésbé van szerepe, inkább a távolsági és nemzetközi 

utazások során fontos, hogy a helyváltoztatásunk után is kapjunk információkat, például a 

csomagunk hollétéről. A teljes folyamatról elmondható, hogy nagyon sok információt kell az 

utas rendelkezésére bocsájtani az utazása során. Természetesen ezen információk felhasználása 

függ az utazás céljától is. A rendszeresen a munkahely és lakóhely között ingázónak kevesebb 

információra van szüksége az utazása során, mint egy turistáknak, vagy az adott település 

közlekedési rendszerét nem ismerő egyénnek. Az is változó, hogy melyik információnak van 

fontos vagy kevésbé fontos szerepe a helyváltozatási folyamat során. A metróval történő 

utazásnál kevésbé fontos tájékozódni a menetrendről, egy vonat- vagy repülőút esetében 

azonban ez nagyon fontos. A városi közlekedésben a belvárosi és belső kerületekben kevésbé 

fontos egy-egy járat pontos menetrendjét ismerni, míg a külső kerületek esetében – ahol adott 

területeken óránként jár a busz – nagyon fontos az utazás megtervezéséhez tudni, hogy mikor 

közlekedik a járat. Attól még, hogy az utas utazása során nem informálódik, az információnak 



VÁRADI LÁSZLÓ 2020 

14 
 

és az utastájékoztatási rendszernek rendelkezésre kell állni. 

1.4.  A menetrend, mint az utastájékoztatás eszköze 

A 2. ábrát vizsgálva láthattuk, hogy az utastájékoztatás egyik visszatérő eszköze a menetrend. A 

menetrendi információk a teljes személyszállítási folyamat során kiemelt szerepet játszanak, a 

helyváltoztatás előkészítésétől az utazás végéig. A menetrend a közösségi közlekedést nyújtó 

szolgáltató teljes, vagy kivonatolt kínálata. [PÓSALAKI L., 2008] Már a tömegközlekedés 

kialakulásának kezdetén a legfontosabb információigénye az utasnak az volt, hogy tudja, mikor 

érkezik az adott közlekedési eszköz. Az intézményesített tömegközlekedés során a menetrendek 

tájékoztatják az utasokat a szolgáltatás időbeliségéről. Az első vasúti menetrendkönyv George 

Bradshaw nevéhez fűződik, aki 1839-ban egy kötetbe gyűjtötte össze az Egyesült Királyságban 

működő vasútvonalak menetrendjeit. Az első összeurópai vasúti menetrendkönyv a Thomas 

Cook & Son cég nevéhez köthető. A vállalat 1873-tól egészen 2013-ig adta ki a könyvet. 

[WIKIPEDIA.COM., 2020] A hazai menetrendkönyvek a Magyar Államvasutak gondozásában 

jelennek meg, azonban 2018. évtől a könyv kizárólag digitális, on-line letölthető formátumban 

kerül kiadásra. [SCHULEK T., 2018] A fővárosi tömegközlekedésben a menetrendeknek korábban 

kevésbé jelentős szerepe volt. A Budapesti Közlekedési Vállalatnál menetrendkönyvek nem 

készültek. A megállóba kihelyezett nyomtatott menetrendkivonatok csak az 1970-es évek végén 

terjedtek el, addig egy-egy állomáson csak az üzemidőről tájékoztatták az utasokat. 

[SZERETLEKMAGYARORSZAG.HU., 2017] Később megjelentek olyan tájékoztatók, melyek az 

üzemidőn felül a követési időkről is szolgáltattak információt.  

 

3. ábra BKV utastájékoztató táblák a 60-70-es évekből 

Forrás: https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/hatalmasat-valtoztak-a-bkv-menetrend-tablai-a-buszmegallokban/ 
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A fővárosi megállókba – első körben - kihelyezett nyomtatott menetrendek a teljes viszonylatról 

nyújtottak információt, melynek segítségével kiszámolható volt, hogy egy adott megállóba 

mikor érkezik a járat. Az ilyen típusú utastájékoztatás azonban sok közlekedő számára nehezen 

értelmezhető, feltételez egy bizonyos alapszintű matematikai tudást. Budapesten a megállókban 

ma is megtalálható nyomtatott menetrendkivonatok már megállóra szabva kerülnek 

kihelyezésre, melynek értelmezése jóval egyszerűbb. A számítógépeknek köszönhetően 

megjelentek a floppy-, vagy CD-lemezeken tárolt menetrendek, majd az internet elterjedésével 

a közlekedési szolgáltatók on-line is elérhetővé tették a menetrendeket. A 2000-es években 

megjelent on-line útvonaltervező-programok már multimodális menetrendeket kínálnak, vagyis 

nem csak egy ágazat egy szolgáltatójának kínálatát vizsgálják, hanem összehasonlítják több 

közlekedési szolgáltató kínálatát és különböző – a felhasználó által is megadható - szempontokat 

figyelembe véve határozza meg a legoptimálisabb útvonalat. XXI. századi tendencia, hogy a 

tömegközlekedésben a menetrendre vonatkozó utastájékoztatásnál megjelennek dinamikus 

információk is. Erre jó példa Budapesten a 2014. évben bevezetett FUTÁR-projekt, melynek 

segítségével az utas bárhol, okostelefon, vagy számítógép segítségével „real-time” információt 

kap a város teljes tömegközlekedési hálózatáról. Továbbá a nagyobb megállókba, közlekedési 

csomópontokba kihelyezésre kerültek olyan kijelzők, melyek dinamikus információkat tudnak 

közölni az utasokkal. [BERGER A. – GELENCSÉR L., 2011] Szintén dinamikus adatokon alapul a 

MÁV-Start Zrt. által 2011-ben elindított Vonatinfó honlap és alkalmazás, mely valós időben 

közöl menetrendi adatokat a felhasználónak. 

 

Minden tömegközlekedési szolgáltató célja minél több utasnak versenyképes ajánlatot kínálni 

az egyéni közlekedéssel szemben, ezért fontos, hogy a közlekedési vállalatok a modern kor 

igényeihez és technológiai követelményeihez igazodva informálják az utasokat. [PÓSALAKI L., 

2008] Megkülönböztetünk hivatalos, tájékoztató és belkezelési menetrendet. A hivatalos 

menetrend a szolgálgató teljes kínálatát lefedi, a megrendelő igényei szerint, a jogszabályoknak 

megfelelően készül. A tájékoztató menetrend kevesebb információt tartalmaz és az utasok 

számára közérthetőbb formában kerül kialakításra. A belkezelési menetrendek üzembentartásra, 

forgalomirányításra vonatkozó adatokat is tartalmaznak, melyek közlekedés-szervezési 

szempontból fontosak. A menetrendek tervezésekor a szakemberek nem a megállókban, vagy 

könyvekben megtalálható formátumban dolgoznak, hanem ún. menetrendábrát használnak. 

[PÓSALAKI L., 2008] A menetrendábra egy két dimenziós út-idő grafikon, ahol az x-tengely az 

időt, az y-tengely az útvonalat jelöli, a megállóhelyek megnevezésével és a távolsággal együtt. 
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Figyelemmel arra, hogy az utastájékoztatásnak közérthetőnek kell lennie, az ilyen 

menetrendábrákat „le kell fordítani” a hétköznapi utas számára is értelmezhetővé. A vasúti 

menetrendkönyvekben jellemzően mátrix típusú menetrendeket alkalmaznak, ahol az adott 

vonalon lévő állomásokat a függőleges tengelyen, a járatokat a vízszintes tengelyen jelölik és a 

két tengely metszéspontjában kerül feltűntetésre az indulási, vagy érkezési időpont. A 

nemzetközi vasúti pályaudvarokon több előírás is vonatkozik a menetrendek megjelenítésére. 

Például Európában az indulásokat sárga, míg az érkezéseket fehér színű poszterlapra nyomtatják. 

[WIKIPEDIA.COM., 2020] A városi közlekedésben inkább a megállóspecifikus utastájékoztatás a 

jellemzőbb.  

A fővárosban a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által kihelyezett menetrendek az alábbi 

információkat tartalmazzák: 

 a járat száma,  

 a viszonylat útvonala,  

 a viszonylaton lévő megállóhelyek és azok időbeli távolsága az adott megállótól, 

 indulási időpontot az adott megállóból, lehetséges több formátum (pl.: pontos időpont 

[16:35], követési idő [2-3 perc] stb.) és megbontás (pl. munkanapok, szombat, 

munkaszüneti napok, ünnepnapok, tanítási időszak stb.), 

 jelmagyarázat, 

 kiegészítő információ (pl. b: a járat a Dél-Pesti Autóbuszgarázs mh.-ig közlekedik), 

 a szolgáltató megnevezése és elérhetőségei 

A menetrendi információk - az utastájékoztatás mellett - nagyon fontosak a forgalomirányítás 

szempontjából is. Korábban a forgalomirányítás és a járművet vezető személyzet között a 

kommunikáció kizárólag személyesen a végállomáson zajlott, később az URH-rádiós kapcsolat 

már a menet közbeni kommunikációt is lehetővé tette. A jármű hollétéről kizárólag a személyzet 

által elmondottak alapján tudott a forgalomirányítás tájékozódni.  
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Később bevezetésre kerültek olyan rendszerek, melyek ún. szenzoros megállóhelyek alapján be 

tudta azonosítani a járművet, amikor az a megállóban tartózkodott és erről információt 

továbbított az irányítás felé. Az ilyen GPRS-alapú rendszerek a megállóhelyekben az 

utastájékoztatást is segítették ún. intelligens megállóhelyi táblákkal, melyeken LED-izzók 

mutatták a járat aktuális tartózkodási helyét. [SOMLAI A., 2009] Ilyen vizuális tájékoztató 

eszközök teszt jelleggel több budapesti autóbuszvonalon is kihelyezésre kerültek a megállókban, 

azonban a FUTÁR-projekt fejlesztése és bevezetése nem indokolták ezen információközlési 

eszközök további kihelyezését. 2014. óta Budapesten a tömegközlekedési flotta túlnyomó 

részének nyomon követése és irányítása valós időben és on-line történik. 

  



VÁRADI LÁSZLÓ 2020 

18 
 

2. A tömegközlekedési adatbázisok, mint „open data” 

Az „open data” kifejezés magyarul a „szabadon hozzáférhető adatok” elnevezéssel illethető, 

mely az informatikában egyfajta „filozófiának” tekinthető számos programozó körében. A 

lényege, hogy minél több teljesen nyílt és szabadon beszerezhető adat álljon rendelkezésre 

bármilyen jogi, vagy hatósági korlátozás nélkül. Ide szorosan kapcsolhatók a nyílt forráskódú 

(open source) programok is, melyek mindenki számára ingyenesen hozzáférhetők, fejlesztések 

gyakran közösségi alapon és közösségi finanszírozással történnek. Mind a szabadon 

hozzáférhető adatok, mind a nyílt forráskódú programok használatának vannak előnyei és 

hátrányai. Az „open source” programok esetében általában több programverzió is megjelenítik 

egyszerre. Vannak teszt állapotban lévő, béta-szoftververziók, megjelennek stabilnak 

mondaható (stable) kiadások, azonban a hosszú távú használatra javasolt verziókat általában 

LTS/LTR (long-term support / long-term release) rövidítéssel jelölik. Azonban még utóbbi sem 

garantálja, hogy a szoftverben nem történhet előre nem látható hiba. Természetesen a 

kereskedelmi szoftverben is ugyanúgy jelentkezhetnek hibák, azonban a szoftvergyártó 

vállaltoknál a termékek végleges kiadását megelőzően szigorúan ellenőrzött tervezési, 

megvalósítási és tesztelési fázisok vannak. Sok esetben a nyílt forráskódú szoftverek 

„klónozzák” a kereskedelmi forgalomban kapható, hasonló szoftvereket, azonban gyakran 

előfordul, hogy az ingyenes program kevesebb, vagy lebutítottabb funkciókkal rendelkezik. Az 

„open source” programok legnagyobb előnyei, hogy ingyenesek és bárki számára hozzáférhetők. 

A szabadon felhasználható adatok legnagyobb előnye szintén abban rejlik, hogy korlátlan elérést 

biztosít mindenki számára. Az adatokat nem csak egy szűk réteg tudja felhasználni. A for-profit 

cégek általában az adatokat a saját értékeinek (akár saját termékeinek) tekintik, így az „open 

data” adatok első sorban a non-profit, vagy civil szervezetek, kormányzati szervek, 

közszolgáltatást nyújtót intézmények által szolgáltatott adatokon alapulnak. Fontos megemlíteni, 

hogy az adatok közzététele után az adott adatbázis harmadik fél általi felhasználásáért, az 

esetleges rossz adatkezelések miatti adatvesztésért, téves információkért az adatszolgáltatót nem 

terhelheti felelősség. Példának említem, hogy ha a Budapesti Közlekedési Központ GTFS 

adatbázisán alapuló menetrendkereső-programot készít egy programozó, de saját programozási 

hibája miatt az indulási és érkezési idők, valamint a megállóhelyek összekeverednek, a 

felhasználók többsége a BKK-t fogja hibáztatni, pedig ő pontos és jó adatokat osztott meg a 

nyilvánossággal.  
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A General Transit Feed Specification egy nyílt szabvány, vagyis bárki által, korlátozások nélkül 

készíthetők adatbázisok ebben a formátumban. Számos közlekedési vállalat a saját maga által 

készített GTFS adatbázisokat megosztja a nyilvánossággal.  

Fontos megemlíteni egy másik, az Európai Szabványügyi Bizottság által létrehozott szabványt 

a tömegközlekedési adatok tárolására, az ún. „Transmodel” szabványt. Az Európai Bizottság 

1988. évben az összeurópai közlekedés hatékonyságának, valamint a közlekedésbiztonság 

növelése, továbbá a környezetszennyezés csökkentése érdekében létre hozta a DRIVE projektet 

(Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe). A célkitűzés egy számítógépes 

menetrendi és forgalomirányítási információs rendszer kialakítás volt a tömegközlekedési 

szektorban, ez volt a CASSIOPE projekt (Computer-Aided System for Scheduling Information 

and Operation of Public Transport in Europe). Az európai uniós projekt során készítették el és 

szabványosították a Transmodel 4.1 verziót, mely a tömegközlekedési információk, európai 

referencia adatmodellje lett. [STEFAN K., 2014] A jelenleg elérhető harmadik generációs 6.0 

verzió, már a valós idejű adatok közlésére is használható.    
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3. A General Transit Feed Specification (GTFS) szabvány 

általános bemutatása 

3.1.  A General Transit Feed Specification (GTFS) szabvány kifejlesztése 

A 2000-es évek közepén az akkor már piacvezető on-line keresőmotor-szolgáltató Google 

vállalat folyamatosan fejlesztette térképes szolgáltatását is. Christ Harrelson alkalmazott vezette 

azt a projektet, mely során a Google Maps szolgáltatását kibővítik a tömegközlekedési 

adatokkal. [JAMES C.W., 2013] A rendelkezésre álló különböző adatbázis-formátumok 

megnehezítették az adatok gyors és hatékony feldolgozását és megjelenítését. Az Amerika 

Egyesült Államok, Oregon állambeli Portland városának és az agglomerációjának 

tömegközlekedési szolgáltató cége, a TriMet és Google közösen kezdett el kifejleszteni egy 

olyan formátumot, mely könnyen kezelhető és egyszerűen importálható a Google Maps 

felületére. A két cég által kifejlesztett formátum a Google Transit Feed Specification elnevezést 

kapta. A 2005. évben induló Google Transit szolgáltatás, már ezt a formátumot használta, igaz 

kizárólag Portland városára vonatkozó közlekedéshálózati térkép és útvonaltervezés volt 

elérhető. [JAMES C.W., 2013] Az adatbázis-formátum sikeresnek bizonyult, egyre több 

szolgáltató alakította át a menetrendi adatbázisát GTFS formátumra. A formátum „túlnőtt” a 

Google Maps és a Google Transit alkalmazásokon. Sok közlekedési vállalat a menetrendi adatait 

a GTFS formátumban, teljesen ingyen elérhetővé tette. Ez lehetőséget biztosított bármilyen 

amatőr vagy profi programozónak, hogy útvonaltervező, vagy menetrendkereső alkalmazásokat 

készítsen. Egy 2017. évi adat szerint, a világon közel 800 közlekedési vállalat használja a GTFS 

formátumot. [BLOOMBERG.COM, 2017] Az adatbázis-formátum a statikus, térképi megjelenítésen 

kívül még számos műszaki-informatikai területen használható. Tekintettel arra, hogy a GTFS 

túlnőtt a Google alkalmazásain, 2009. évben a formátum elnevezését „Google Transit Feed 

Specification” helyett „General Transit Feed Specification” -re változtatták. [JAMES C.W., 

2013] Manapság a statikus menetrendtervező programokat és térképeket felváltják a valós idejű, 

„real-time” alkalmazások, melyek a valós közlekedési helyzettől függő adatokat nyújtanak és 

nem csak a statikus menetrendi időpontokat mutatják. A GTFS szabvány alkalmazkodott ezen 

igényhez is. Az ún. „GTFS-realtime” formátum dinamikus adatokon alapuló információk 

megjelenítésére is képes. Szakdolgozatomban részletesen kizárólag a statikus GTFS adatbázist 

elemzem. 
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3.2.  A General Transit Feed Specification (GTFS) szabvány 

alkalmazhatósága 

A GTFS formátum nagy előnye, hogy nem csak időbeli menetrendi adatokat tartalmaz, hanem 

földrajzi (térbeli) információt is. Ennek köszönhetően első sorban statikus tömegközlekedési 

térképek készítéséhez használják. Egyaránt használható offline térinformatikai szoftverekkel és 

webmapping használatával. A térbeli információkhoz hozzárendelve a menetrendi információkat 

már készíthetők on-line útvonaltervező- és menetrendkereső-programok, akár számítógépre, 

akár okostelefonra optimalizálva. Az adatbázis a térképes megjelenítés mellett számos egyéb 

célra is használható. A TimeTable Publisher egy nyílt forráskódú szoftver, mely GTFS 

adatbázisok segítségével automatikusan elkészíti a menetrend-kivonatokat, melyek HTML-

formátumban egyből interneten közzétehetők, vagy PDF-formátumból kinyomtathatók. [SEAN 

J.B., 2013] Az adat-vizualizáció terén is alkalmazhatók a GTFS adatbázisok. A Mapnificent 

weboldal a világ több nagyvárosára – többek között Budapestre – vonatkozóan készített olyan 

részben térinformatikai, részben adat-vizualizációs weboldalt, mely szemlélteti, hogy a 

felhasználó által kiválasztott ponttól tömegközlekedési eszközökkel, mennyi idő alatt milyen 

távol lehet lejutni. [SEAN J.B., 2013] A 4. ábra szemléleti, hogy a Budapest, Clark Ádám téren 

található „nullás” kilométerkőtől, 40 perc alatt, milyen távolságra lehet eljutni. Az adatok a 

Budapesti Közlekedési Központ által nyilvánosan elérhető GTFS adatbázisból származnak. A 

weboldal egy látványos szemléltető oldal, de komoly útvonaltervezésre nem alkalmas.  

 

4. ábra A budapesti „nullás” kilométerkőtől 40 perc alatt tömegközlekedéssel elérhető területek.  

Forrás: https://www.mapnificent.net/ 
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A közlekedéstervezésben is használható a General Transit Feed Specification szabvány. 

Menetrendtervező, tömegközlekedési szimulációs programok, adatmodellező és adatelemző 

szoftverek is kompatibilisek a formátummal. A szakdolgozatomban vizsgált adatformátum nem 

csak a közlekedési szakembereknek nyújtanak információt. A szabványosított adatbázis-

formátumnak, az ingyenes hozzáférhetőségnek és a széles körű elterjedésnek köszönhetően a 

GTFS-en alapuló információkat a műszaki (pl. várostervező-mérnökök, építészek stb.) és egyéb 

multidiszciplináris tudományok (pl. településfejlesztő geográfusok, statisztikai elemzők stb.) 

képviselői is hasznosítani tudják. A dinamikus adatokon alapuló GTFS-realtime pedig a 

felhasználók körét tovább bővíti. 

3.3.  A General Transit Feed Specification (GTFS) szabvány struktúrája 

A General Transit Feed Specification (GTFS) adatbázist egy .ZIP formátumú tömörített fájl 

tartalmazza. Általában 13 fájlt tartalmaz a tömörített mappa, azonban az adatmodell 

kialakításától, az adatok részletességétől függően több vagy kevesebb fájlt is tartalmazhat. A 

GTFS szabvány mindegy egyes különálló adatbázisfájlja egy .TXT kiterjesztésű szöveges 

dokumentum. [JAMES C.W., 2013] Mindegyik szöveges fájl egy ún. „vesszővel tagolt 

formátum”. Az ilyen struktúrájú fájlokat CSV-fájlformátumnak (Comma Separates Value) 

nevezik. A GTFS adatbázisban is gyakorlatilag CSV-fájlok találhatók, csupán a fájlok 

kiterjesztése .TXT, az adatszerkezet vesszővel tagolt formátumú. A .TXT kiterjesztésének oka 

az lehet, hogy a .TXT fájlok egyszerű szöveges fájok, melyekkel a legtöbb program kompatibilis, 

ezáltal könnyen importálhatók. A CSV-fájlok adatait gyakorlatilag elképzelhetjük egy 

táblázatként, melyben az első sorban találhatók a fejléc adatok, majd függőlegesen lefelé haladva 

az egyes sorok, vízszintesen haladva az egyes oszlopok helyezkednek el. Egy-egy mezőéréket 

pedig a vesszők választanak el egymástól. A vesszővel tagolt fájlok a népszerű Microsoft Office 

Excel programjába is könnyen átalakíthatók táblázatos formátumba. A GTFS adatbázisban lévő 

fájlok felépítése is ezt az elvet követik. Fontos, hogy az egyes fájlok nevét a szabványnak 

megfelelően nevezzük és szintén kiemelt jelentőségűek az első sorban lévő adatok, melyek 

meghatározzák, hogy az adott „oszlop” milyen adatokat tartalmaznak és a relációs 

adatmodellben ezekre történnek a hivatkozások. A szabvány szerint 6 fájl már elengedő egy 

GTFS adatbázis kialakításához, ez a minimum követelmény. [JAMES C.W., 2013] A kötelező 6 

fájl: agency.txt, routes.txt, trips.txt, stops.txt, stop_times.txt, calendar.txt. Bizonyos leírások 

szerint már 5 fájl is elegendő és elhagyható a calendar.txt, azonban a későbbiekben – az egyes 

fájlok részletes bemutatásánál – vizsgálom, hogy miért fontos ez a fájl. Az egyes fájlok nevei – 
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angol nyelven – nagyon beszédesek és laikus számára is kikövetkeztethető azok tartalma. 

Minden további fájl nem kötelező az adatbázis kialakításához, használatuk csupán opcionális, 

attól függően, hogy milyen mélységű információkat akarunk az adatbázis használatával kinyerni. 

Ezt szükséges az adatbázis tervezésnél meghatározni. Egy átlagos, 13 fájlt tartalmazó GTFS-ben 

a korábban leírt 6 fájlok kívül, az alábbi 7 fájl található: calendar_dates.txt, shapes.txt, 

frequencies.txt, transfers.txt, feed_info.txt, fare_attributes.txt, fare_rules.txt. [JAMES C.W., 2013] 

Nem csak a fájlok elnevezésére, hanem a fájlokban található adatokra is vannak előírások, 

melyeknek meg kell felelni a szabvány szerint. Minden fájl első sorában találhatók az azonosító 

adatok (elnevezések), melyekre az adatmodellben később az egyes fájlok között hivatkozás 

történik, így fontos a pontos elnevezés. Ezen felül vannak olyan „oszlopok”, melyeknek 

kötelezően szerepelniük kell a fájlban. Ilyenek elsősorban az azonosító jellegű adatok, melyek 

használata szinte mindegyik fájlban kötelező (pl.: route_id, trip_id, stop_id stb.). A földrajzi 

koordinátákat tartalmazó fájl esetében kötelező adat a földrajzi szélesség és hosszúság 

megadása, egy-egy rekordhoz.  

Az egyes fájlok egy relációs adatbázismodellbe rendezhetők, melyek az 5. ábra személtet. A 

különböző szöveges dokumentumok között a kapcsolatok az azonosító mezőkben (**_id-mezők) 

található rekordokra történő hivatkozással valósul meg. Például routes.txt fájlban megjelölt 

egyes útvonalakra (route_id) történik hivatkozás a trips.txt fájlban, mely tartalmazza az egyes 

meneteket. Az üzemi időre vonatkozó calendar.txt fájlban található azonosítóra (service_id) 

szintén hivatkozik a trips.txt, így kerül beazonosításra, hogy egyes menetekre, mely üzemidők 

vonatkoznak. A megállóhelyek adatait és földrajzi koordinátáit tartalmazza a stops.txt fájl. 

Minden egyes megállóhoz tartozik egy azonosító mező (stop_id), mely hivatkozik a 

stop_times.txt-re, ami tartalmazza többek között a járat érkezési és indulási idejét, továbbá 

hivatkozik a menetazonosítóra (trip_id). A trip.txt, pedig hivatkozik az útvonalakat tartalmazó 

routes.txt fájlra. Ezekkel az adatokkal gyakorlatilag már meg is határozható, hogy egy adott 

útvonalon közlekedő járat, egy adott menetben, melyik megállóba mikor érkezik és mikor indul 

el onnan, továbbá a megálló földrajzi koordinátáinak segítéségével a térképen is személetehető 

a menet. Az üzemidőre vonatkozó calendar.txt segítségével pedig egy menetrendkivonat is 

elkészíthető az adatok felhasználásával. A szintén kötelező agency.txt tartalmazza a 

szolgáltatásra vonatkozó adatokat. Tekintettel arra, hogy a GTFS adatbázismodell alkalmas 

multimodális közlekedési hálózat modellezésére, több szolgáltató kínálatát is megjeleníthetjük. 
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A General Transit Feed Specification szabvány a Creatvie Commons Attribution 4.0 License 

védelme alatt áll, vagyis szabadon felhasználható, terjeszthető és szerkeszthető, kizárólag az 

eredeti adatforrást készítő és/vagy közzétevő személyt szükséges megnevezni, valamint – 

módosítás esetén – a változtatásokról leírást szükséges készíteni. 

 

A Google vállalat Generar Transit Feed Specification szabvánnyal foglalkozó referenciaoldalán 

részletes és átfogó leírást kapunk az egyes fájlokról, azok kötelező és opcionális adattartalmáról. 

[GOOGLE GTFS REFERENCE, 2020]  

 

A GTFS adatbázisfájlokkal kapcsolatos követelmények: 

 

 Mindegyik fájl vesszővel tagolt, szöveges fájlformátumban szükséges tárolni. 

 A fájl első sora tartalmazza a mezők elnevezéseit, melyekre további fájlokban történhet 

hivatkozás, ezért fontos a konzisztens névhasználat. 

 Az elnevezések kisbetű-, nagybetű-érzékenyek. 

 Mezőértékek nem tartalmazhatnak tabulátort, entert, HTML-kódot. 

 Kerülni kell a felesleges szóközök használatát, mert a hivatkozásokat befolyásolják. 

 Sortörés csak CRLF vagy LF használatával lehetséges. 

 Javasolt az UTF-8 kódolás használata, mely támogatja az összes Unicode-karaktert. 

 Az adatbázisfájlokat egy tömörített (.ZIP) állományként kell kezelni. 

 

A leírásban meghatározásra kerül, hogy a szabvány szerint az egyes fájlokban lévő mezők 

milyen adattípust használhatnak. A szabadszöveges mezők esetében kizárólag a fájlkódolásnak 

megfelelő karakterkészlet használható. Vannak ún. „kódmezők”, melyekre az adatbázis 

használata során történhet külső hivatkozás, vagy külső program használatánál segíti a 

beazonosítást, ilyenek a színkódok, pénznemkódok, telefonszám, időzónakód, nyelvkód, e-mail, 

és webcímek. A számok vonatkozásában két mezőfajtát is megkülönböztetünk, az egyik az egész 

szám, a másik a lebegőpontos szám. Az ún. „felsorolás jellegű” (enum) mezők használatánál a 

megadott számokhoz (általában 0,1,2…n), előre definiált adattartalom kerül hozzárendelésre. A 

különféle közlekedési eszközök például „enum” mezőtípussal kerül meghatározásra a GTFS 

fájlokban. A dátumok ÉÉÉÉHHNN (pl.: 20201025) formátumban, az időpontok ÓÓ:PP:MM 

(pl.: 15:21:45) formátumban használhatók. Az adatfájlok legfontosabb mezője az ún. „id” mező, 

melynek értéke ACSII nyomtatható karakter értéket vehet fel. A térinformatikai megjelenítés és 
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vizsgálatok szempontjából a legfontosabb adatmezőtípus a koordináták. A szélességi és 

hosszúsági koordináták a Global Positioning System (GPS) által használt WGS84 vetületi 

rendszer szerint, tizedes fokban kerülhetnek megadásra, hat tizedes jegy pontosságig. [GOOGLE 

GTFS REFERENCE, 2013]  

Szakdolgozatomban csupán egy kivonatot mutatok be a hat kötelező és a további – az általam 

elvégzett vizsgálatok szempontjából fontos - opcionális fájlok struktúrájáról.  

 

2. táblázat Az agency.txt fájl adatmezői - saját szerkesztés 

Az agency.txt (2. táblázat) tartalmazza a legfontosabb adatokat a tömegközlekedési 

szolgáltatóról. Ilyen például az elérhetőségre vonatkozó információk, de itt kerül meghatározásra 

a szolgáltatási terület nyelve és időzónája is. Fontos kiemelni, hogy egy GTFS adatbázis több 

szolgáltató kínálatát is tartalmazhatja, ekkor azonban szükséges az egyes szolgáltatóknak egyedi 

azonosítót (agency_id) adni, amely segítségével az adatbázisban bizonyos viszonylatokhoz, 

vagy menetekhez hozzárendelhetjük a kiszolgálót.  

 

3. táblázat A stops.txt fájl adatmezői - saját szerkesztés 

Mezőnév
Mezőérték-

típus

(K)ötelező/

(O)pcionális/

(F)eltételes
Leírás

K A szolgáltatóra vonatkozó információk.

agency_id ID F
Szolgáltató azonosító. Kötelező abban az esetben, ha az 

adatbázis több szolgáltató adatát tartalmazza.

agency_name Szöveg K A szolgáltató teljes neve.

agency_url Hivatkozás K A szolgáltató webcíme.

agency_timezone Időzónakód K A szolgáltatási terület időzónája

agency_lang Nyelvkód O
A szolgáltató elsődleges nyelve. Általában a szolgáltatási 

terület hivatalos nyelve.

agency.txt

Egyéb: agency_phone, agency_fare_url, agency_email

Mezőnév
Mezőérték-

típus

(K)ötelező/

(O)pcionális/

(F)eltételes
Leírás

K A megállóhelyekre vonatkozó adatok.

stop_id ID K
A megállóhely, állomás, állomási bejárat, közlekedési 

csomópont, vagy beszállóhely azonosítója

stop_code Szöveg O A megállóhely kódja

stop_name Szöveg F
A megállóhely megnevezése. Kötelező megadni 

megállóhelyek, állomások, állomási bejárat esetén.

stop_desc Szöveg O A megállóhely leírására vonatkozó egyéb információk.

stop_lat Szélességi fok F A megállóhely szélességi koordinátája.

stop_lon Hosszúsági fok F A megállóhely hosszúsági koodrinátája.

zone_id ID F Zónás tarifarendszerben a megállóhelyhez tartozó zóna kódja.

location_type Enum O

A megállóhely típusa: 

0 (vagy üres): megálló vagy vágány

1: állomás

2: állomási bejárat vagy kijárat

3: közelkedési csomópont

4: felszállóhely

wheelchair_boarding Enum O

Akadálymenesített állomás jelzése.

0 vagy üres: nincs infomráció

1: akadálymentesített

2: nem akadálymenetsített

stops.txt

Egyéb: stop_url, parent_station, stop_timezone, level_id, platform_code
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A stops.txt (3. táblázat) fájl a GTFS adatbázis egyik kötelező eleme. A megállóhelyre vonatkozó 

leíró és térbeli adatokat egyaránt tartalmazza. Minden megállóhely egyedi azonosítóval kell 

rendelkezzen, de emellett megadható az adott közlekedési vállalat forgalomirányításában 

használt megállóhely-kód is. A későbbi térinformatikai megjelenítés szempontjából fontos 

szélességi és hosszúsági GPS koordináták is ebben a fájlban kerülnek tárolásra. Megállóhely 

szempontjából megkülönböztethetünk több félét. A location_type választómezőjével 

megadhatjuk, hogy az adott hely egy megálló (vasút esetében vágány), vagy állomás (vasút 

esetében pályaudvar) vagy közlekedési csomópont e. Az állomáshoz tartozó be-, és kijáratok 

pontos térbeli helyét is meghatározhatjuk ebben a fájlban. Jelezhetjük, hogy az adott megállóhely 

akadálymentesített-e vagy sem. Egy központi állomás, vagy egy vasúti pályaudvar esetében 

fontos kiemelni, hogy van lehetőség ún. „parent station” (főmegállóhely) kijelölésére, melyhez 

több ún. „child station” (megállóhely) rendelhető. Például a Budapest – Nyugati pályaudvar alá 

rendelhetők az egyes vágányok, vagy az egyes villamos-, busz-, metrómegállók. 

 

4. táblázat A routes.txt fájl adatmezői - saját szerkesztés 

A routes.txt (4. táblázat) az egyes viszonylatra vonatkozó adatokat tartalmazza. Minden 

viszonylatnak egyedi azonosítója van. Viszonylatnak nevezzük a városi tömegközlekedésben 

adott útvonalon, adott végállomások között, azonos megállási renddel közlekedő járatok 

összességét. [SOLTÉSZ T. SZERK., 2018] Ilyen például a Budapest XXIII. kerületét érintő 66-os, 

123-as buszok, a H6-os hév, vagy az S25-ös vonat. A viszonylatok elnevezése az 

utastájékoztatásban általában az kiinduló állomás és a végállomás elnevezéséből tevődik össze, 

Mezőnév
Mezőérték-

típus

(K)ötelező/

(O)pcionális/

(F)eltételes
Leírás

K A viszonylatra vonatkozó adatok.
route_id ID K A viszonylat azonosítója.

agency_id
ID

(agency.txt - agency_id)
F

Több szolgáltató esetén a viszonylatot kiszolgáló szolgáltató 

kódja.

route_short_name Szöveg F A viszonylat rövid elnevezése.  (Pl.: 66E, 223M stb.)

route_long_name Szöveg F
A viszonylat hosszú elnevezése. Általában az induló- és vég-

állomás nevei.

route_type Enum K

A viszonylaton alkalmazott közlekedési eszköz.

0: villamos

1: metró, földalatti

2: vonat

3: autóbusz

4: komp

5: kábelvasút (villamos)

6: kötélpályás felvonó, libegő

7: sikló

11: trolibusz

12: egyvágányú vasút (monorail)

route_sort_order Nem negatív egész szám O
Az utastájékoztató kijelzőkön a hierachia a különböző 

viszonylatok között.

routes.txt

Egyéb: route_desc, route_url, route_color, route_text_color, continuous_pickup, continuous_drop_off
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de gyakran csak színekkel jelölik az egyes viszonylatokat. A színkódok segítségével a GTFS 

adatbázisban az egyes viszonylatokhoz megjelenítési színeket is hozzárendelhetünk. Minden 

viszonylathoz egyedi azonosítót kell rendelni, de megjeleníthetők a forgalomirányításban és 

utastájékoztatásban használatos jelzések is. A routes.txt fájlban határozzuk meg, hogy az adott 

viszonylatot milyen járművel szolgálja ki a közlekedési vállalat (route_type). Amennyiben egy 

viszonylatot több, különböző közlekedési eszköz szolgál ki – ez történhet például járműpótlás 

miatt – minden egyes eszközféleséget külön rekordként szükséges az adatbázisba felvenni. 

 

5. táblázat A calendar.txt fájl adatmezői - saját szerkesztés 

A calendar.txt (5. táblázat) és a calendar_dates.txt (6. táblázat) tartalmazza az üzemnapokra 

vonatkozó időbeli adatokat. A calendar.txt fájlban szükséges minden egyes heti üzemidő-

naptárbeállításhoz egy egyedi azonosítót hozzárendelni. Utána szükséges meghatározni, hogy az 

adott beállításban a hét egyes napjai üzemnapok-e. Az egyes napok értékei = 0, ha az adott napon 

van szolgáltatás, amennyiben a hét napjának valamelyike = 1, az adott nap üzemszünet. Az 

elkészített beállítás kezdőnapját és befejező napját is kötelező megadni. 

 

6. táblázat A calendar_dates.txt fájl adatmezői - saját szerkesztés 

Mezőnév
Mezőérték-

típus

(K)ötelező/

(O)pcionális/

(F)eltételes
Leírás

F Az üzemidőkre (üzemnapokra) vonatkozó adatok.

service_id ID K A meghatározott üzemidő-beállítás azonosítója.

monday Enum K
Hétfői nap üzemnap-e?

0: igen / 1: nem

tueasday Enum K
Keddi nap üzemnap-e?

0: igen / 1: nem

wednesday Enum K
Szerdai nap üzemnap-e?

0: igen / 1: nem

thursday Enum K
Csütörtökii nap üzemnap-e?

0: igen / 1: nem

friday Enum K
Pénteki nap üzemnap-e?

0: igen / 1: nem

saturday Enum K
Szombati nap üzemnap-e?

0: igen / 1: nem

sunday Enum K
Vasárnapi nap üzemnap-e?

0: igen / 1: nem

start_date Dátumkód K Az adott üzemidő-beállítás kezdőnapja.

end_date Dátumkód K Az adott üzemidő-beállítás befejezőnapja.

calendar.txt

Mezőnév
Mezőérték-

típus

(K)ötelező/

(O)pcionális/

(F)eltételes
Leírás

F
Az üzemidőkre (üzemnapokra) vonatkozó adatoktól való 

eltérés.

service_id
ID

calendar.txt - service_id
K Meghatározza az adott üzemidő-beállítást.

date Dátumkód K Meghatározza az eltérés napját.

exception_type Enum K

Meghatározza a eltérés módját.

1: A meghatározott dátum üzemnap.

2: A meghatározott dátum üzemszünet.

calendar_dates.txt
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A calendar_dates.txt fájl használatára akkor van szükségünk, ha a calendar.txt fájlban rögzített, 

az üzemnapokra vonatkozó beállításoktól vannak eltérések, kivételek. Ilyenek például a 

munkaszüneti és ünnepnapok, a tanítási időszakon kívül napok stb. A fájlban be kell hivatkozni 

a módosítással érintett, a calendar.txt fájlban rögzített beállítás azonosítóját (service_id). Ezután 

meghatározzuk, hogy mely napot, vagy napokat érint az eltérés. Végül ki kell választani az 

eltérés módját, exception_type=1 az adott dátum mégis üzemnap, exception_type=2 az adott 

időpontban még sincs szolgáltatás. A calendar_dates.txt fájl megkönnyíti a kivételek kezelését, 

hiszen nincs szükség a módosítással érintett heteket külön-külön rekordban felvinni a 

calendar.txt fájlba. 

 

7. táblázat A trips.txt fájl adatmezői - saját szerkesztés 

Az adott viszonylaton közlekedő meneteket a trips.txt (7. táblázat) fájlban tároljuk. A „menet” 

elnevezés a városi közlekedésben használatos. A közúti, vízi és légi közlekedésben járatnak, míg 

a vasúti közlekedésben vonatnak nevezik az egy járműegység egy alkalommal megtett útját, 

meghirdetett időben és meghatározott útvonalon (viszonylaton). [SOLTÉSZ T. SZERK., 2018] Az 

első fontos relációt a GTFS adatbázis egyes fájljai között itt láthatjuk. Minden egyes egyedi 

azonosítóval rendelkező menethez hozzá kell rendelni, hogy melyik viszonylaton közlekedik 

(routes_id) és mely üzemnapokon (service_id). Opcionálisan meghatározható az adott menet 

iránya, valamint az egyes meneteket – a könnyebb kezelhetőség és a hivatkozások miatt – 

blokkokba rendezhetjük. Térinformatikai szempontból fontos az adott menethez hozzárendelni 

az útvonal shape_id azonosítóját. A shapes.txt fájl tartalmazza az útvonal térbeli adatait, melyet 

a későbbiekben részletesen bemutatok. 

Mezőnév
Mezőérték-

típus

(K)ötelező/

(O)pcionális/

(F)eltételes
Leírás

K A menetekre vonatkozó adatok.

route_id
ID

routes.txt - route_id
K Meghatározza a menet viszonylatát.

service_id

ID

calendar.txt - service_id

calendar_dates.txt - service_id

K Meghatározza a menet üzemidejét, az üzemi napokat.

trip_id ID K A menet azonosítója.

trip_headsign Szöveg O A menet elnevezése, jelzése.

trip_short_name Szöveg O A menet rövid megnevezése. 

direction_id Enum O

Meghatározza a menet irányát.

0: menet az egyik irányba ( A -> B)

1: menet az ellenkező irányba ( B -> A)

block_id ID O A meneteket blokkokba rendezhetjük.

shape_id
ID

shapes.txt - shape_id
F

Azonosító, mely az viszonylat útvonalához térbeli adatokat 

kapcsol. Használatához szükséges a shapes.txt fájl.

trips.txt

Egyéb: wheelchair_accessible, bikes_allowed
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8. táblázat A stop_times.txt fájl adatmezői - saját szerkesztés 

A közlekedésszervezés és az utastájékoztatás szempontjából a legfontosabb adatokat, a 

megállóhelyi indulási és érkezési időpontokat a stop_times.txt (8. táblázat) fájl tartalmazza, 

melynek alkalmazása kötelező a GTFS adatbázisban. Szükséges tudni, hogy melyik megállóra 

(stop_id) és melyik menetre (trip_id) vonatkozóan akarjuk az időpontokat meghatározni. Az 

arrival_time a megállóhelyre történő érkezés időpontját, a departure_time a megállóhelyről 

történő elindulás időpontját jelzi. Az időkód formátuma ÓÓ:PP:MM. Fontos megjegyezni, hogy 

amennyiben egy üzemnaphoz tartózó menet átnyúlik a következő napra, akkor a 

(24+ÓÓ):PP:MM formátumot kell alkalmazni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Budapest 

XXIII. kerület érintő, 66-os busz a 2020.11.17. napi üzemnapon 2020.11.17. 23:58:00 

időpontban érkezik Pesterzsébet, városközpont megállóba, azonban már másnap 2020.11.18. 

00:07:00 időpontban érkezik Soroksár felső megállóhelyhez. Ebben az esetben, a fájlban a 

Pesterzsébet, városközpont megállóhely kódjához arrival_time=23:58:00, Soroksár felső 

megállóhely kódjához arrival_time=24:07:00 kerül rögzítésre. Az éjszaki járatok esetében az 

éjfél utáni időpontokat nem szükséges ebben a formátumban rögzíteni tekintettel arra, hogy az 

adott menet már a megfelelő üzemnaphoz tartozik.  

Szükséges továbbá meghatározni, hogy az adott megállóhely hányadik az adott menetben. 

Opcionálisan megjeleníthetjük, hogy az adott megállóhely milyen távolságra van a menet 

kiinduló megállóhelyétől. A fájlban olyan adatot is megadhatunk, amely rögzíti, hogy a 

megállóhelyen állandó-e a szolgáltatás, vagy csak igény szerinti. Erre példa a Budapesti 

Közlekedési Központ által is üzemeltetett ún. „Telebusz” járatok (pl.: 937, 298 stb.), melyek 

kizárólag automata telefonközponton keresztül leadott utazási igény esetén érkeznek a 

megállóba. 

 

Mezőnév
Mezőérték-

típus

(K)ötelező/

(O)pcionális/

(F)eltételes
Leírás

K A megállóhelyi időpontokra vonatkozó adatok.

trip_id
ID

trips.txt - trip_id
K A menet azonosítója, amely a megállóhelyet érinti.

arrival_time Időkód F A menet során az érkezés ideje a megállóba.

departure_time Időkód F A menet során az indulás ideje a megállóból.

stop_id
ID

stop.txt - stop_id
K A megálló azonosítója, amelyet a menet érint.

stop_sequence Nem negatív egész szám K A megállók sorrendje az adott menetben.

stop_headsign Szöveg O Jelzi az adott menet irányát az adott megállóban.

shape_dist_traveled
Nem negatív 

lebegőpontos szám
O

A viszonylat útvonalán megtett távolság a kiinduló 

megállóhelytől, az adott megállóhelyig. A megállóhelyi 

sorrendnek (stop_sequence) megfelelően növekszik.

stop_times.txt

Egyéb: pickup_type, drop_off_type, continuous_pickup, continuous_drop_off, timepoint
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9. táblázat A shapes.txt fájl adatmezői - saját szerkesztés 

A shapes.txt (9. táblázat) fájl használata a GTFS adatbázisban csupán opcionális, azonban 

térinformatikai szempontból az egyik leghasznosabb fájl. Minden útvonal egyedi azonosítót kap, 

melyre a trips.txt fájlban történik hivatkozás. A fájl tartalmazza az adott útvonalon lévő pontok 

szélességi és hosszúsági koordinátáit. Szükséges meghatározni a pontok sorrendjét, mely 

rekordok a shape_pt_sequence mezőben kerülnek rögzítésre. A kiinduló helytől megtett 

tényleges távolságot a shape_dist_traveled mező tartalmazza. 

 

Az General Transit Feed Specification adatbázis a fentiekben bemutatottakon kívül még további 

fájlokat tartalmazhat. A viszonylatokhoz, vagy megállóhelyekhez hozzárendelhetünk 

díjszabásra, tarifahatárra vonatkozó adatokat, ezen információkat a fare_attributes.txt, valamint 

a fare_rules.txt fájlok tartalmazzák. Az átszállási lehetőségekre vonatkozó adatokat a 

transfers.txt fájl rögzíti. Az olyan menetek esetében, amelyeknél nincsenek fix indulási és 

érkezési időpontok, csupán követési időközök vannak az egyes menetek között, a frequencies.txt 

fájlt szükséges használni. A nagyobb állomásokon belüli utastájékoztatást segíti a pathways.txt 

és a levels.txt fájlok. Előbbiben meghatározhatunk az állomáson belül olyan helyeket, melyek 

segítik az utasok közlekedését, a tényleges megállóhelyig történő eljutást pl. mozgólépcső, lift, 

beléptető kapu stb. A levels.txt fájl a többszintű állomások egyes emeleteire vonatkozóan 

tartalmaz információt. A translations.txt fájl segíti a többi fájl adatainak lefordítását az elsődleges 

nyelvről egy másik nyelvre. A feed_info.txt és az attributions.txt fájlok pedig technikai 

információkat tartalmaznak az egész GTFS adatbázisra vonatkozóan.   

 

10. táblázat Az utasinformáció igények és a GTFS-fájlok kapcsolata - saját szerkesztés 

Mezőnév
Mezőérték-

típus

(K)ötelező/

(O)pcionális/

(F)eltételes
Leírás

O Meghatározza a viszonylat útvonalának térbeli adatait.

shape_id ID K Az útvonal azonosítója

shape_pt_lat Szélességi fok K Az útvonalon lévő pont szélességi koordinátája. 

shape_pt_lon Hosszúsági fok K Az útvonalon lévő pont hosszúsági koordinátája.

shape_pt_sequence Nem negatív egész szám K A útvonalon lévő pontok egymást követő sorrendisége.

shape_dist_traveled Nem negatív lebegőpontos szám O A tényleges távoláság az útvonal kiinduló pontjától.

shapes.txt

Hova megyek és melyik szolgáltatóval érhető el? ROUTES.TXT + AGENCY.TXT

Mivel megyek? TRIPS.TXT

Honnan indulok? Melyik megállóban szállok fel? STOP.TXT

Mikor szállok fel a járműre? STOP_TIMES.TXT + CALENDAR.TXT + CALENDAR_DATES.TXT
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A 10. táblázat szemlélteti, hogy az utazás tervezése során az utasban felmerülő információigényt 

(kérdéseket), melyik - a GTFS adatbázisban kötelező - fájl segítségével lehet megválaszolni és 

az utas számára a megfelelő információt közölni. Korábban jeleztem, hogy bizonyos GTFS 

adatbázis esetében 5 fájl már elengedő, ez esetben a calendar.txt (ezzel együtt a 

calendar_dates.txt) fájl elhagyható. Ilyen esetben azonban fontos megjegyezni, hogy az év 

minden napján egyforma a szolgáltatás időbelisége, ami a városi tömegközlekedésben nagyon 

ritka, inkább a nagyvasúti, ún. „ütemes menetrend” szerint közlekedő vonatoknál jellemző. 
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4. Budapest XXIII. kerület tömegközlekedési rendszerének 

térinformatikai modellezése a General Transit Feed Specification 

szabvány segítségével 

4.1.  A mintaterület bemutatása 

Budapest XXIII. kerület, Soroksár egyes kutatások szerint már i.e. I. évszázadban lakott terület 

volt, erről késő vaskori szórványleletek tanúskodnak. A Római-korban Soroksár és a vele 

szomszédos Dunaharaszti települések mezsgyehatárán stratégiai jelentőségű, határmenti erőd 

húzódott. Soroksár település első említése egy 1067. évi adománylevében történt, „Swrwk” 

néven. Anonymus, magyar királyi krónikás említi elsőként a maihoz hasonló hangzású, 

„Surcusar” elnevezést. Az etimológia szerint a szó a „kanyarulat” és „mocsár” szóösszetételből 

ered, ami valószínűsíthetően az akkori Kis-Duna-ágra vonatkozott. (KASZA S. 1997) Az Oszmán 

Birodalom hódoltsága idején a terület teljesen lakatlan volt. A település újranépesítése I. 

Grassalkovich Antalhoz, Mária Terézia királyi kamarai tanácsosához, az Újszerzeményi 

Bizottság elnökéhez köthető. 1720. évtől kezdődően németeket telepítettek be Soroksárra, akik 

első sorban a mai Baden-Württemberg tartományból és Bajorország Svábföld régiójából 

érkeztek. A falu történelmében mérföldkőnek számított, amikor Mária Terézia, 1759-ben 

mezővárosi rangot adott Soroksárnak, és a település vásár tartására jogosulttá vált. 1872. évben 

Soroksár nagyközségi rangra emelkedett és ez időszakban vált ki a településből Kispest (ma 

XIX. kerület) és Szentlőrinc (ma XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre néven). [KASZA 

S. SZERK., 1997] A II. világháború után több soroksári lakost elhurcoltak a Szovjetunióba 

kényszermunkára, ún. „málenkij robot” -ra. A legfájóbb esemény a svábok 1946. évi kitelepítése 

volt. 1950. január 1. napján a „Budapest főváros területének új megállapításáról szóló 1949. évi 

XXVI. törvény” alapján Soroksár a fővároshoz csatolták, azonban nem önálló kerületként, 

hanem Pestszenterzsébettel együtt lett Budapest XX. kerülete. Társkerületként Soroksárnak több 

hátránya származott a közös önkormányzatból, mint előnye. 1992. szeptember 27. napján a 

Polgári Szövetség Soroksárért Egyesület indítványára népszavazás döntött az elválásról. 1994. 

december 11. napján megtartott önkormányzati választások alkalmával a választópolgárok 

megválasztották a kerület első képviselő-testületét, ezáltal Soroksár Budapest legfiatalabb 

kerületeként a főváros önálló, XXIII. kerületévé vált.  

 

  



VÁRADI LÁSZLÓ 2020 

34 
 

 

 

6. ábra Budapest XXIII. kerület (Soroksár) 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_XXIII._ker%C3%BClete 

Budapest XXIII. kerülete, Soroksár a dél-pesti régióban található (6. ábra). A főváros második 

legnagyobb kerülete (40,77 km2), azonban a fővárosban Soroksáron élnek a legkevesebben, 

2019. január 1. napi adatok alapján a lakosság 22.965 fő volt. Északi szomszédja a XX. kerület 

(Pesterzsébet), nyugatról a Ráckevei-(Soroksári)-Duna választja el Csepeltől (XXI. kerület). A 

kerület déli határa egyben Budapest közigazgatási határa is, déli szomszéd Dunaharaszti és 

Alsónémedi települések. Keletről a XVIII. kerület (Pestszentlőrinc-Pestszentimre) határolja. 

Közlekedésföldrajzi szempontból a kerület fekvése rendkívül előnyös. A kerület déli részén 

halad át az M0 körgyűrű, valamint az M51-es autóút (régi M0), a kerület dél-nyugati oldalán 

érkezik be a fővárosba az M5 autópálya. A kerület főútja, a Grassalkovich út a Soroksári útra 

történő rácsatlakozásával a dél-pesti régióból a centrumba vezető kiemelt főútvonal (5-ös számú 

főút). Tömegközlekedési szempontból közepesen fejlettnek mondható a kerület. Három 

autóbuszcsalád szolgálja ki a tömegközlekedési igényeket, valamint az agglomerációs 

közlekedésben jelentős szerepet tölt be a H6-os ráckevei hév-vonal, mely Ráckeve, Tököl, 

Szigetszentmiklós, Dunaharaszti településekről szállítja a kerületen keresztül haladva az 

ingázókat a fővárosba, Közvágóhíd végállomásig. Vasúti közlekedés szempontjából is fontos a 

kerület szerepe, ugyanis itt halad át a MÁV 150-es vasútvonal, Budapest-Kunszentmiklós-Tas-

Kelebia irányba. A személyszállításnál sokkal jelentősebb a tehervasúti forgalom tekintettel arra, 

hogy a kerületben található a Budapest Intermodális Logisztikai Központ (BILK), mely a kelet-

európai régió egyik legfontosabb logisztikai csomópontja. A kerület a főváros határkerülete, 
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ezért jelentős külterületi és zártkerti területtel rendelkezik, amely fontos szerepet játszott abban, 

hogy az elmúlt 20 év során a kerület határában jelentős kereskedelmi-ipari-logisztikai központok 

alakuljanak ki és ennek köszönhető az is, hogy a főváros második legnagyobb területű, mégis 

legkisebb lélekszámú kerülete. Az ipari-kereskedelmi-logisztikai központok munkalehetőséget 

kínálnak nem csak a kerületben élőknek, de a vonzáskörzetből ingázóknak is. A kerület 

legfiatalabb része, Soroksár-Újtelep ún. „alvótelepülés-rész” funkciót tölt be. 

4.2.  Felhasznált adatforrások bemutatása 

4.2.1. Kerületi alaptérkép 

Korábban a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalban dolgoztam, 

mint telekgazdálkodó. Kutatási célból rendelkezésemre áll a kerület kataszteri alaptérképe. A 

földterületre vonatkozó alaptérkép a kerületi ingatlanok határvonalait, az épületekre vonatkozó 

térkép pedig az épületek és tartozékainak határvonalait tartalmazza, valamint számos ingatlan-

nyilvántartási adat is megtalálható mindkét adatbázisban. Szakdolgozatomban elkészítem a 

kerület tömegközlekedési térképét, melynek alaprétege lesz a kerületi kataszteri térkép 

földterületekre vonatkozó rétege. Az épületek réteg használatára nincs szükség. A földhivatali 

előírásoknak megfelelően az alaptérképek egységes országos vetületben (EOV – HD72) 

készültek. A GTFS adatbázisban szereplő koordináták a Global Positioning System (GPS) által 

használt WGS84 vetületi rendszerben kerülnek rögzítésre, így szükség lesz transzformációra a 

két vetületi rendszer között. Tekintettel arra, hogy az alaptérkép számos olyan információt is 

tartalmaz, amire jelen projektben nincs szükség (például művelési ág, alapterület stb.) elsőként 

elvégeztem az adattisztítást és csak a közlekedési térképünk számára releváns adatokat hagytam 

az adatbázisban, ilyen például a közterületek megnevezése, az ingatlanok határvonalai stb. Az 

adattisztítással a réteg méretét csökkenthetjük és a programban történő adatfeldolgozás 

sebességét meggyorsíthatjuk. Az alaprétegként használt réteget shape-fájlként tároltam.  

4.2.2. Budapesti Közlekedési Központ GTFS adatbázisa 

A Budapesti Közlekedési Központ a saját honlapján teszi közzé a fejlesztőknek szánt GTFS 

adatbázisát. Az első nyilvánosan elérhető adatbázis 2011. évben került feltöltésre. Kezdetben 

ritkábban, havi-kétheti rendszerességgel frissítették az adatbázist. 2017. év óta azonban napi 

rendszerességgel közzéteszi a vállalat az aktuális adatbázisát. A weboldalon a cég felhívja a 

figyelmet, hogy az adatok harmadik fél általi pontatlan felhasználásáért nem vállal felelősséget.  

Fontos kiemelni, hogy minden város közlekedési rendszerében vannak sajátosságok, amelyek 
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nem általánosíthatók és az adatbázis kialakításánál, felhasználásánál is figyelni kell rájuk. A 

BKK a honlapján mutat be három, a budapesti közösségi közlekedésre jellemző sajátosságot. 

 

„Az „A” jelű járatok betétjáratok, azaz a főjárat egy rövidebb szakaszán közlekednek. Ebből 

következően az egyik végállomásuk közös, míg a betétjárat másik végállomása a főjáratnak csak 

egy megállója, áthaladási pontja. A betétjáratok menetrendje mindig hangolt a főjárattal, ami 

azt jelenti, hogy a közös szakaszon egyenletesen követik egymást a járművek, jellemzőn mindkét 

irányban. 

 

Budapesten sok „körforgalomban”, azaz hurokban közlekedő járat van. Ez azt jelenti, hogy nem 

azonos útvonalon közlekedik a járat a két végállomása között, hanem az egyik végállomásnak 

egy adott területet körüljáró útvonalon található egyik megálló van kinevezve. Példa: 276E busz 

Rákoscsaba-újtelepi végállomása. A menetrend tervezésénél ezt az adottságot figyelembe 

vesszük annak érdekében, hogy az „erős” irányban egyenletes közlekedés legyen biztosítható. 

Ennek érdekében ún. időkiegyenlítő pontok vannak a hosszú és/vagy hurokban közlekedő járatok 

útvonalán. Több esetben ezek az időkiegyenlítő pontok azonban nem egyeznek meg a „hivatalos” 

végállomással. A 276E jó példa, ugyanis reggel az időkiegyenlítő pontja a Rákosligeti – 

Rákoscsaba-újtelepi hurok körbejárása előtt (Rákosliget vasútállomás), míg délután a hurok 

körbejárása után (Injekcióüzem) van. 

 

Az éjszakai menetrendben sok a bevárásos csatlakozás, ami az utazást és az utazástervezést 

kiszámíthatóvá teszi. A bevárásos csatlakozásra tervezett idő jellemzően 2-3 perc. Példa: 

átszállási kapcsolatok az Astoriánál.” – https://bkk.hu/tomegkozlekedes/fejlesztoknek/  

 

A szakdolgozatomban elvégzett térképi megjelenítéshez és vizsgálatokhoz a cég által 

2020.11.18. napján publikált adatbázist használtam.  

4.2.3. Magyar Államvasutak GTFS adatbázisa 

A Budapesti Közlekedési Központhoz hasonlóan a Magyar Államvasutak is nyilvánosan 

elérhetővé teszi az országos vasúthálózatra vonatkozó GTFS adatbázist. A különbség csupán 

annyi, hogy a MÁV esetében egy on-line igénylő nyomtatvány kitöltése szükséges. Az igénylés 

leadása után néhány napon belül e-mail útján megküldésre kerül a letöltéshez szükséges 

felhasználó név és jelszó. A vállalat ezzel azt akarja elérni, hogy ne lehessen a közvetlen letöltési 

https://bkk.hu/tomegkozlekedes/fejlesztoknek/
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linket bárhol a világhálón megosztani, ez azonban szembe megy a Google által képviselt, a GTFS 

szabvány használatára és elérhetővé tételére vonatkozó irányelveivel. A kerületi közlekedési 

térkép elkészítéséhez a 2020. 11. 18 napján letöltött adatbázis használtam. 

4.2.4. Volánbusz GTFS adatbázisa 

A Budapesti Közlekedési Központtal és a Magyar Államvasutakkal ellentétben a Volánbusz nem 

közöl nyilvános General Transit Feed Specification adatbázist az interneten. Tekintettel arra, 

hogy 2019. év eleje óta Volánbusz járatok is elérhetők a Google Maps térképen biztosan 

rendekésre áll a cégnél egy menetrendi GTFS adatbázis. Az interneten csupán egy, a GTFS 

szabvánnyal foglalkozó fórumon található egy 2013. július 6. napi Volánbusz adatbázis, azonban 

figyelemmel arra, hogy ez egy nem hivatalos forrásból származó adat a szakdolgozatomban nem 

használtam fel. A térképi megjelenítéshez az általam - egy korábbi szakdolgozathoz - elkészített, 

saját szerkesztésű réteget alkalmaztam, mely azonban menetrendi információkat nem tartalmaz.  

  

4.3.  A mintaterületre vonatkozó térkép elkészítésének bemutatása 

A Budapest XXIII. kerület, Soroksár településre vonatkozó tömegközlekedési térképet a QGIS 

(3.14 Pi) nevű, nyílt forráskódú, ingyenes térinformatikai szoftver segítségével készítettem el. A 

használt vetületi rendszer az egységes országos vetület (HD72) volt. 

4.3.1. Az alaptérkép hozzáadása 

A projekthez elsőként az alaptérképet adtam hozzá. A Soroksárra vonatkozó kataszteri térkép 

kiválóan alkalmas alaptérképnek, hiszen tartalmazza a kerületben található összes ingatlan 

határvonalát, helyrajzi számát és a közterületek elnevezéseit is. A földhivatal által kiadott 

foldreszletek.shp több olyan információt tartalmaz, amire jelen projektben nincs szükség. Az 

adattisztítás után csupán az azonosítót, a helyrajzi számot, a közterületek megnevezését és a 

telekhatárokat leíró adatokat hagytam meg. Miután hozzáadtam a projekthez az alaptérképet és 

az adattisztítást is megtörtént, a megjelenítési beállításokat végeztem el. A kitöltési színt teljesen 

áttetszővé állítottam, így egy műholdkép-réteg hozzáadása esetén nem történik kitakarás. Az 

ingatlanok telekhatárait jelző vonalakat vékony, egyszínű fekete, folytonos vonallal jelöltem. A 

közterületek feliratozását egyelőre nem végeztem el, mert egy közlekedési térképen célszerű 

kizárólag azokat a nagyobb és jelentősebb közterületeket címkézni, melyeket a járatok érintenek. 

A 7. ábra szemlélteti a projekthez hozzáadott alaptérképet és annak attribútumtábláját. 
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7. ábra A kerületre vonatkozó alaptérkép és attribútumtáblája - saját szerkesztés 

4.3.2. A megállóhelyek hozzáadása 

A kataszteri térkép hozzáadása után a GTFS adatbázis – a térképi megjelenítéshez fontos – 

fájljait illesztettem be, elsőként a megállóhelyek földrajzi koordinátáit is tartalmazó stop.txt fájlt. 

A GTFS adatbázisfájlok mindegyikét vektor rétegként lehet hozzáadni a projekthez. Tekintettel 

arra, hogy a fájl struktúrája vesszővel tagolt, a beillesztés az alábbiak szerint történt: Réteg – 

Réteg hozzáadás – Tagolt szöveg réteg hozzáadása. A fájl útvonalának meghatározat után 

szükséges volt megadni a fájl karakterkódolását (UTF-8), az attribútumok elválasztásának 

módját (Vessző).  
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8. ábra Megállóhelyek (stops.txt) réteg hozzáadásának beállításai - saját szerkesztés 

A geometria meghatározásnál meg kellett adni, hogy az adatbázisfájlban melyik mező határozza 

meg a földrajzi szélességi és hosszúsági koordinátákat. A szélességi koordinátát a stop_lat, a 

hosszúsági koordinátákat a stop_lon tartalmazza. Fontos figyelni arra, hogy a GTFS adatbázis 

vetületi rendszere WGS 84 (EPSG:4326). A betekintőablakban látható az attribútumtábla 

mintája (8. ábra). A réteg hozzáadása után a szoftver figyelmeztetett, hogy a projekt vetületi 

rendszere nem egyezik a hozzáadni kívánt stops.txt réteg vetületi rendszerével, ezért 

transzformáció szükséges, melyet a program automatikusan elvégzett (9. ábra). 
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9. ábra Transzformációra figyelmeztető ablak - saját szerkesztés 

A transzformáció elvégése után megjelent a projektben az összes fővárosi a BKK és – hév 

vonalak esetében – MÁV-HÉV Zrt. által üzemeltetett megállóhely. A jobb szemléltetés 

érdekében egy OpenStreetMap réteget is hozzáadtam a projekthez (10. ábra). A stops.txt réteget 

egy külön shape-fájl rétegként elmentettem, ezáltal a réteg szerkeszthetővé vált, továbbá 

tekintettel arra, hogy a shape-fájlok kifejezetten geoinformatikai fájlok, a számítógép 

erőforrásigényét csökkenthetjük, valamint más térinformatikai programokkal kompatibilissé 

tehetjük az adatbázisunkat. A mentés az Export – Elemek mentése másként paranccsal érhető 

el. Itt már beállíthatjuk, hogy a menteni kívánt réteg azonos vetületi rendszerben legyen az 

alaptérképünk rétegével (11. ábra).  
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10. ábra A stops.txt fájl megjelenése a QGIS-programban - saját szerkesztés 

 

11. ábra A GTFS szöveges fájl mentése shp-fájlként - saját szerkesztés 
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A szakdolgozatom vizsgált mintaterülete Budapest XXIII. kerülete, ezáltal a kerület 

közigazgatási határán kívül eső megállóhelyekre jelen projektben nincs szükségem. A 

Soroksáron kívüli megállóhelyek kiválasztását automatikusan meg lehet tenni. Vektor – Kutató 

eszközök – Kiválasztás pozíció alapján menüpontot megnyitva meg kell határozni, hogy mely 

rétegből szeretnénk kiválasztani elemeket (stops), mely réteg az összehasonlító réteg 

(alaptérkép) és mi a vizsgálandó geometriai állítás (12. ábra). Jelen esetben azokat a 

megállóhelyeket keressük, melyek különállóak a kerületi alaptérképünktől, vagyis azon kívül 

esnek.  

 

12. ábra Kiválasztás pozíció alapján modul beállításai - saját szerkesztés 
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A parancs lefuttatása után az attribútumtáblában kijelölésre kerültek a XXIII. kerületen kívüli 

megállók, melyeket a réteg szerkesztő módba állítása után töröltem az adatbázisból (13. ábra).  

 

13. ábra A pozíció alapján generált kiválasztás eredménye - saját szerkesztés 

A törlési művelet elvégzése után kizárólag a vizsgált mintaterületen található megállók maradtak 

a rétegben. Az attribútumtáblában (14. ábra) látható, hogy minden megállóhelynek van egyedi 

azonosítója (stop_id). 
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14. ábra Soroksár területén lévő megállóhely-réteg és annak attribútumtáblája – saját szerkesztés 

4.3.3. A viszonylatok hozzáadása 

A megállóhelyek beillesztése után hozzáadtam a projekthez a viszonylatra vonatkozó 

adatbázisokat. A művelet többlépcsős, tekintettel arra, hogy nem mindegyik GTFS fájl tartalmaz 

földrajzi helyre vonatkozó adatokat.  

 

15. ábra A shapes.txt, a trips.txt és a routes.txt adatbázis kapcsolatai - saját szerkesztés 

A viszonylat térképi megjelenítéséhez három GTFS adatbázisfájlra volt szükségem. A shapes.txt 

fájl tartalmazza az útvonal téradatait. Egy téradathoz (shape_id) több menet (trips.txt – trip_id) 

is kapcsolódhat, és több menet közlekedik egy adott viszonylaton (routes.txt – route_id). A 

relációt a 15. ábra szemlélteti. Annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, hogy a shapes.txt 

fájlban található téradat konkrétan melyik viszonylatra vonatkozik, szükséges a trips.txt fájlt is 

a relációs adatmodellbe betenni, tekintettel arra, hogy a menet-információkat tartalmazó trips.txt 

tartalmazza a shape_id és a route_id mezőt, minden egyes menetre vonatkozóan. A shapes.txt és 
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a routes.txt között közvetlen relációs kapcsolat nincs. A shapes.txt fájlt a stops.txt fájlhoz 

hasonlóan adtam a projekthez: Réteg – Réteg hozzáadás – Tagolt szöveg réteg (16. ábra). A 

réteg 372.046 rekordot tartalmaz, így megjelenítése erőforrásigényes.  

 

16. ábra A shapes.txt fájl hozzáadásának beállításai - saját szerkesztés 

 

17. ábra A shapes.txt fájl és attribútumtáblája - saját szerkesztés 
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A projekthez hozzáadott shapes.txt fájlt (17. ábra) - a megállóhelyeket tartalmazó stops.txt fájl 

esetében bemutatott folyamatokkal megegyezően – külön shp-rétegként mentettem, valamint az 

attribútumok közül töröltem azokat, melyek a XXIII. kerület közigazgatási határán kívül esnek. 

Az eredményt a 18. ábra szemlélteti.   

 

18. ábra Az adattisztított (kizárólag a XXIII. kerületre vonatkozó) shape.txt - saját szerkesztés 

A shapes.txt fájl az útvonal térbeli adatait nem vonalként, hanem az útvonalon található pontként 

tárolja, vagyis a projekthez rétegként hozzárendelve egy pontokat tartalmazó vektorréteget 

kapunk. A pontok „elhelyezésének” sűrűsége és rendszere változó. 
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19. ábra Jó és rossz példák a shapes.txt fájlban meghatározott pontok elhelyezésére - saját szerkesztés  

A 19. ábra szemléltet három esetet a pontok egymáshoz viszonyított helyzetére. Az A esetben 

egy enyhe kanyart, a B estben egy körfogalmat láthatunk. Mindkét esetben a pontok 

elhelyezésének sűrűsége megfelelő. A C esetben azonban egy buszfordulót láthatunk, melynek 

nyomvonala a kataszteri térképen (szürke, íves, párhuzamos vonallal jelölve) jól látható, 

azonban a GTFS adatbázisban csupán egy, a tényleges nyomvonaltól távolabb eső pont van, 

melyeket útvonallá alakítva egy derékszögű háromszöget kapunk, mint buszforduló, ami 

azonban nem felel meg a tényleges útvonalnak. Tekintettel arra, hogy a réteg pontokat tartalmaz, 

szükséges a pontokat vonallá összekötni, hogy tényleges viszonylati útvonalat kapjunk a 

térképen. [STEVEN V., 2016] Ehhez a Feldolgozás – Eszköztár – Pontok útvonallá eszközt 

használtam. 

 

20. ábra Pontok útvonallá alakításának beállításai - saját szerkesztés 
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A beállításokat a 20. ábra szemlélteti. Szükséges meghatározni, hogy a pontok milyen sorrend 

alapján kerüljenek összekapcsolásra. Ehhez használhatjuk a shape_pt_sequence mezőt, vagy a 

shape_dist_traveled mezőt. Mindkét mező a megtett távolsággal együtt növekszik. Továbbá meg 

kell határozni, hogy a létrehozni kívánt vonalas vektorokat mi alapján csoportosítsa a szoftver. 

Jelen esetben a csoport mező a shape_id lesz, vagyis az egy azonosítóval rendelkező pontokat 

egy vonallá köti össze a program. Az eredmény a 21. ábrán látható. A létrejött réteg egy ún. 

ideiglenes rétegben kerül tárolásra, ezért szükséges külön shp-fájlként elmenteni.  

 

21. ábra Útvonallá alakított pontok - saját szerkesztés 

 

A útvonal automatikus generálása során több anomáliával találhatjuk szembe magukat. Fontos, 

hogy miután a parancsot lefutattuk a létrejütt vonalas vektorréteget nézzük át és szükséges esetén 

kézi utómunkával javítsuk azt. Jelen projektben több hibás összekötés abból adódik, hogy a 

„shapes” rétegből töröltük azon pontokat, melyek nem érintik a kerületet. A járatok többsége 

azonban több kerületen is áthalad. A 54-es jelzésű járat (Boráros tér – Víztorony tér) például 

egyszer egy rövid szakaszon érinti a kerületet, majd a XVIII. kerületben halad tovább, míg a 

végállomása ismét a XXIII. kerületben található.  
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22. ábra Két pont közötti felesleges összeköttetés és annak megszűntetése - saját szerkesztés 

 A 22. ábra A része személteti, hogy az automatikus útvonallá alakítás a két kerületi pontot a 

legrövidebb úton összekötötte (piros szagatott vonal), figyelmmel arra, hogy a „shape” réteg már 

nem tartalmazza a XVIII. kerületi pontokat. Utólagos kézi szerkesztéssel a két pont közötti 

szakaszt törölhetjük. A javítás a 22. ábra B részén látható. 

Másik anomália a 23. ábrán látható. A hiba abból ered, hogy a shape.txt fájlban kevés pont van 

rögzítve az adott útvonalhoz, tovább több pont is a XXIII. kerület közigazgatási határán kívül 

található. A 23. ábra A része az automatikus összekötés eredményét mutatja. A kivágott területen 

több járat közlekedik. Az egyenesen haladó járművek összekötésével nincs gond, ezek útvonala 

1-4 / 4-1, például 36-os járat. A rajzolási hiba azon járatok esetében áll fenn, melyek útvonala 1-

2-3 / 3-2-1, vagy 1-3 / 3-1, például 135-ös járat. Az automatikus összekötés nem tudja, hogy a 

1-2 / 2-1, vagy 1-3 / 3-1 pontok között egy 90 fokos kanyar van, ezért a két pont közötti 

legrövidebb útvonal került vonalként generálása, ami azonban nem a tényleges útvonal. A GTFS 

adatbázis shape.txt fájlának kialakításakor célszerűbb lett volna ezen a terülten sokkal több 

pontot felvenni. Utólagos szerkesztéssel, a hibás vonalszakasz áthelyezésével javítható a rossz 

útvonal (23. ábra B rész).   
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23. ábra Téves generált összekapcsolások és az utómunkával javított állapot - saját szerkesztés 

 A generált, majd kézi szerkesztéssel korrigált „utvonal” elnevezésű réteget és a „stops” réteget 

megjelenítve megkaptam a kerület tömegközlekedési térképét, a 150-es vasútvonal és helyközi-

távolsági buszok által érintett útvonalak nélkül (24. ábra). 

 

24. ábra Az „utvonal” és a „stops” rétegek megjelenítése – saját szerkesztés 
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4.3.4. Réteg összekapcsolása a trips.txt és a routes.txt fájlokkal 

Az „utvonal” réteg a vizsgálathoz szükséges információk közül kizárólag a shape_id mezőt 

tartalmazza. Nem tartalmazza a viszonylat megnevezését, a viszonylaton közlekedő járatok 

jelzését és egyéb információkat sem. Ahhoz, hogy ezen információkat meg tudjuk jeleníteni a 

térképünkön, szükségünk lesz a trips.txt, valamint a routes.txt fájlokra. A fájlokat a korábbi két 

GTFS-fájlhoz hasonló módon adtam a projekthez: Réteg – Réteg hozzáadás – Tagolt szöveg 

réteg. Fontos, hogy e két fájl nem tartalmaz geometriai információt, ezért a „Geometria 

meghatározásánál” a „Nincs geometria (csak attribútumok)” opciót választottam (25. ábra). 

 

25. ábra A trips.txt fájl - geometria nélküli - hozzáadásának beállításai – saját szerkesztés 

Az „utvonal” réteghez hozzá kellett kapcsolni a két – téradat nélküli – adatbázist. Ezt az alábbi 

módon tettem meg: Réteg tulajdonságok – Összekapcsolások – „+”. Tekintettel arra, hogy a 

shape_id mezőt kizárólag a trips.txt fájl tartalmazza, elsőként a „trips” réteget kapcsoltam az 

útvonalhoz: Kapcsoló mező: shape_id / Cél mező: shape_id. A kapcsolt mezők kiválasztásánál 

(Joined fields) jelen esetben kizárólag a route_id mezőre volt szükségem (26. ábra). Ezáltal 

meghatároztam, hogy az adott útvonalon (utvonal - shape_id) közlekedő menetek (trips – 

shape_id), mely viszonylathoz (trips – route_id) tartoznak. Az új mező megnevezése az 

attribútumtáblában a „trips_route_id” lett.  
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26. ábra A trips.txt adatbázis összekapcsolása az "utvonal" réteggel - saját szerkesztés 

Miután minden útvonalhoz kapcsoltam egy trips_route_id mezőt, a vizsgálathoz szükséges 

adatok (pl.: járatszám, járat viszonylatának megnevezése stb.) a – geometria nélküli – „routes” 

rétegből nyerhető ki. Ehhez egy újabb kapcsolást volt szükséges elvégezni, szintén az „utvonal” 

rétegen, azonban most a „routes” réteget kapcsoltam az alábbiak szerint: Kapcsoló mező: 

route_id / Cél mező: trips_route_id. Az összekapcsolni kívánt mezők kiválasztásnál 

meghatároztam a számomra fontos adatmezőket. A route_short_name tartalmazza a járat 

jelzését, a route_desc pedig a viszonylat megnevezését, ami – a legtöbb esetben - azonos a járat 

két végállomásával (27. ábra). 
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27. ábra A routes.txt fájl összekapcsolása az "utvonal" réteggel - saját szerkesztés 

 

28. ábra A összekapcsolások összegzett beállításai - saját szerkesztés 

Az „utvonal” réteg és a „trips”, valamint a „routes” réteg összekapcsolását a 28. ábra szemlélteti. 

Az összekapcsolás után az „utvonal” réteg attribútumtábláját a 29. ábrán láthatjuk. Az eredmény 

már sokkal informatívabb, mint a kiindulási tábla. Feltűnik azonban, hogy több viszonylat 

többször szerepel az adatbázisban. Ennek oka, hogy a trips.txt GTFS fájl tartalmaz ún. block_id 
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mezőt. A BKK több járatot blokkokba rendezve szerepeltet, ennek okáról és a rendezési elvről 

bővebb információval nem rendelkezem. Ahhoz, hogy minden viszonylat és ezáltal a kerületet 

érintő járatok kizárólag egyszer szerepeljenek az attribútumtáblában, szükséges volt az azonos 

járatszámú mezőket összevonni: Feldolgozás – Eszköztár – Összevon. Az összevonásnál ki 

kellett választani a bemeneti réteget (input réteg), ami jelen esetben az „utvonal” réteg, továbbá 

meg kellett határozni, hogy az összevonás melyik mező alapján történjen 

(routes_route_short_name) (30. ábra).    

 

29. ábra Az "utvonal" réteg attribútumtáblája az összekapcsolás elvégzése után - saját szerkesztés 

 

30. ábra Az automatikus összevonás beállításai - saját szerkesztés 
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31. ábra Az "utvonal" réteg attribútumtáblája az összevonás után, mely tartalmazza a kerület összes járatát - saját szerkesztés 

A 31. ábrán láthatjuk az összevonás utáni attribútumtáblát, melyben már minden járat egyszer 

szerepel. Az összevont réteget külön shp-fájlként elmentettem. Az így létrehozott réteg 

(utvonal_osszevont) tartalmazza az összes BKK Zrt. és MÁV-HÉV Zrt. által üzemeltetett 

járatot, mely érinti Budapest XXIII. kerület, Soroksár területét (32. ábra).  
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32. ábra Az "utvonal_osszevont” réteg megjelenítése - saját szerkesztés 

 

4.3.5. Jelrendszer meghatározása, címkézés és nyomtatási kép beállítása 

Tekintettel arra, hogy most már a viszonylatokhoz kapcsolódó fontosabb adatokat is 

hozzárendeltem a „utvonal_osszevont” réteghez, elvégezhető a címkézés és a jelrendszer 

kialakítása. A viszonylatok címkézését (Réteg tulajdonságok – Címkék) az adott viszonylaton 

közlekedő jártok megjelölésével (járatszám) végeztem el, ezen érték a „routes_r_1” mezőben 

található. A címkék fekete körvonalú, kék négyzetben, világos szürke betűszínnel jelennek meg 

(33. ábra).  
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33. ábra Az "utvonal_osszevont" réteg címkézésének beállításai - saját szerkesztés 

A jelrendszer kialakítását (Réteg tulajdonságok – Jelrendszer) szintén a „routes_r_1” mező 

alapján, kategorizáltan végeztem el. Az osztályozást a program automatikusan generálta (34. 

ábra). A felhasználónak van lehetősége a generált jelzést megváltoztatni. Ezt jelen esetében 

kizárólag a H6-os hév-vonal esetében teszem meg, ezáltal megkülönböztetem az egyetlen – a 

mintaterületen közlekedő - kötöttpályás közlekedési eszközt.  

 

34. ábra Az "utvonal_osszevont" réteg jelrendszerének (kategorizált) beállítása - saját szerkesztés 
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A címkézés és kategorizálás utáni térképet a 35. ábra szemlélteti. A szoftver lehetőséget biztosít 

arra, hogy nem szükséges minden útvonalat egyszerre megjeleníteni. Én csupán a kerületi 

közlekedés szempontjából kiemelkedő tömegközlekedési útvonalakat jelenítettem meg.  

 

35. ábra Az „utvonal_osszevont” réteg címkézési és kategorizálási beállítások utáni megjelenítése - saját szerkesztés 

A térképen fontos még megjeleníteni a megállók elnevezését. A probléma az, hogy nagyon sok 

megállót tartalmaz az adatbázis és több megállóhelynek – iránytól és közlekedési eszköztől 

függetlenül – azonos megnevezés van. Az útvonalakhoz hasonlóan itt is csak a jelentősebb és 

frekventált megállóhelyeket címkéztem meg. Ezt ún. szabályalapú címkézéssel végeztem el: 

Réteg tulajdonságok – Címkék – Szabály alapú címkézés – „+”. A szabály alapú címkézésnél 

meg kellett adni egy szűrőfeltételt (SQL-kifejezés), ami alapján a címkézés megtörtént. Első 

lépésként a „stops” réteg attribútumtáblájából kiválasztottam azon megállóhelyek stop_id 

mezőértékét, melyeket meg szeretnék jeleníteni a térképen, majd ezeket a 36. ábrán szemléltetett 

kifejezéssel, szabályként a címkézéshez adtam. 
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36. ábra A szabály alapú címkézés feltételének kifejezése - saját szerkesztés 

 

37. ábra A szabály alapú címkézés beállításai - saját szerkesztés 

A szűrőfeltétel megadása után szükséges volt a 37. ábrán látható beállításokat elvégezni, vagyis 

meg kellett adni, hogy a címkézés melyik mezőből történjen, ez jelen esetben a stop_name, 

továbbá itt lehetett beállítani a címkék megjelenítésének módját. A megállóhely- és viszonylat-

réteg jelkulcsainak és címkézésének beállítása után az elkészült térképet exportálhatjuk kép-, 

vagy PDF-fájlba. Ehhez szükséges több nyomtatási beállítást megadni és a térképek kötelező 

elemeit hozzáadni a nyomtatási elrendezéshez. A 38. ábra szemlélteti a JPG-formátumba 

exportált térképet. 
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38. ábra Az elkészített térkép nyomtatási képe – saját szerkesztés 
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4.3.6. Egyéb térinformatikai lehetőségek 

A Budapesti Közlekedési Központ által közzétett GTFS adatbázis egyik legnagyobb méretű és 

adattartalmú fájlja a stop_times.txt, mely a megállóhelyi indulásokat tartalmazza. A vesszővel 

tagolt szöveges fájl mérete 268 megabájt és összesen 4.405.923 rekordot tartalmaz. A korábban 

bemutatott módszer szerint a stop_times.txt fájt is használhatjuk összekapcsolásokhoz. A 

stop_times.txt fájl tartalmazza a megállóhelyek azonosítóját (stop_id), valamint a menetek 

azonosítóját (trip_id) is. A megállóhelyeket tartalmazó réteghez hozzá tudjuk kapcsolni a 

stop_times.txt fájl „stop_id” és „trip_id” azonosítóját, ezáltal megkapjuk, hogy az adott 

megállóból mikor indul jármű és a „trips” – geometriai nélküli – réteget egy újabb 

összekapcsolásba bevonva megjeleníthetjük, konkrétan melyik menetre vonatkozik az indulási 

időpont. A konkrét menetrendre vonatkozó adatok esetében nem feledkezhetünk meg 

calendar_dates.txt fájlról sem. Egy olyan rendszer térinformatikai kialakítása (pl. QGIS-ben), 

mely minden megállóhely, minden járatának, az összes érkezési és indulási idejét is tartalmazza 

egy nagyon komplex és nagy számítástechnikai erőforrást igénylő feladat. 

4.3.7. A MÁV megállóhelyek és nyomvonalak megjelenítése 

A szakdolgozatom 4.3.2. – 4.3.6 fejezeteiben bemutatott térinformatikai módszertannal 

gyakorlatilag bármilyen – megfelelő adattartalommal rendelkező – GTFS adatbázisból létre 

hozható egy olyan térinformatikai projektfájl, melyet a BKK GTFS adatbázisát felhasználva 

állítottam elő. A Magyar Államvasutak oldalán elérhető a GTFS adatbázis, mely a teljes hazai 

vasúthálózatra vonatkozó menetrendi és viszonylati információkat tartalmazza. A 

szakdolgozatom QGIS-projektjében már szerepel a kerületi kataszteri alaptérkép, valamint a 

Budapesti Közlekedési Központ és a MÁV-HÉV Zrt. által üzemeltetett megállók és viszonylatok 

rétegei. A korábban alkalmazott módszertannal a projekthez hozzáadtam a kerületet érintő 

vasútvonalat és megállóhelyet. Tekintettel arra, hogy Soroksár területén jelenleg kizárólag egy 

aktív vasútvonal (150-es vonal), valamint csak egy közforgalmú vasútállomás található, mind a 

megállóhelyek téradatait tartalmazó stop.txt, mind a nyomvonalra vonatkozó téradatokat rögzítő 

shapes.txt fájl adatainak töredékére volt szükségem a térképi megjelenítéshez. Elsőként a 

stops.txt adatbázist adtam a projekthez, mely esetében kiemelten figyeltem a megfelelő vetületi 

rendszer beállítására és a szükséges transzformáció automatikus elvégzésére. Kijelöltem a 

Soroksár területén található vasútállomásokat. Jelen esetben egy ilyen pont volt az adatbázisban. 

Megjegyzem Soroksár területén, a Budapesti Intermodális Logisztikai Központban található 

Soroksár-Terminál vasúti megállóhely is, azonban az adatbázis csupán a személyszállításhoz 
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kapcsolódó állomásokat tartalmazza és jelen szakdolgozatomban is csak ezeknek van 

jelentőségük. A soroksári állomás rekordját egy külön álló shp-fájlként mentettem, tekintettel 

arra, hogy a GTFS adatbázis szöveges fájljai nem szerkeszthetők a QGIS-en keresztül. A 

megállóhely hozzáadása után a vasúti nyomvonalra vonatkozó adatokat tartalmazó shape.txt 

réteget adtam a projekthez. Itt szintén csak a kerületet érintő pontokat választottam ki és 

mentettem külön shp-fájlként. A pontokat automatikusan „útvonallá” alakíttattam a programmal, 

az így kapott vonalas vektorréteg a 150-es vasútvonal, XXIII. kerületet érintő szakasza. A 

trips.txt, valamint a routes.txt fájlokat – geometriai információ nélkül - hozzáadtam a projekthez 

és elvégeztem a szükséges összekapcsolásokat (39. ábra), mely után már megjeleníthetővé vált, 

hogy a vasútvonal-szakaszon konkrétan melyik vonatok közlekednek. A vasútvonalon több 

személyszállító vonat is közlekedik. Legsűrűbben az S25-ös jelzésű, Budapest-Keleti és 

Kunszentmiklós-Tass között ütemes menetrendben, óránként közlekedő járat érinti a 

vonalszakaszt. Szintén a 150-es vonal halad a Budapest és Kelebia közlekedő gyorsvonat, 

valamint a Belgrádból érkező nemzetközi vonatok is. Az elkészült térkép a 40. ábrán látható. 

 

39. ábra Az „utvonal_mav” réteg összekapcsolásai a „trips” és „routes” geometria nélküli adatbázisokkal – saját szerkesztés 
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40. ábra Az elkészített vasúti térkép nyomtatási képe - saját szerkesztés 
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4.3.8. A Volánbusz megállóhelyek és útvonalak megjelenítése 

A Volánbusz nem ad lehetőséget szabadon hozzáférhető GTFS adatbázis letöltésére, így az 

útvonalakra és menetrendre vonatkozó hivatalos GTFS állomány nem áll rendelkezésre. Egy 

korábbi munkám során kézi szerkesztéssel elkészítettem a XXIII. kerületet érintő, helyközi és 

távolsági autóbuszjáratok nyomvonalait tartalmazó térinformatikai fájlt, melyet jelen 

projektemben kizárólag a kerületi tömegközlekedési térkép teljes körű megjelenítéséhez 

használtam fel, elemzések nem végeztem az adatbázison (41. ábra). 

 

41. ábra A helyközi és távolsági vonalakról és megállóhelyekről elkészült térkép nyomtatási képe – saját szerkesztés 
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4.4.  Elemzési lehetőségek  

A QGIS szoftver számos lehetőséget ad különféle elemzések elvégzésére, melyekből néhányat 

a 4.3. fejezetben létrehozott projektemen keresztül mutatok be.  

4.4.1. Övezet meghatározása 

Az övezet kialakításának segítségével meghatározhatjuk azt a területet, amely az adott ponttól, 

vonaltól, poligontól meghatározott távolságra található. A QGIS programon belül lehetőség van 

az övezet automatikus generálására. Az eszközt a Feldolgozás – Eszköztár – Övezet 

menüpontban érhetjük el. Jelen projektben a - külön rétegként elmentett - 66, 66B és 66E járatok 

útvonalának 500 méteres, 200 méteres és 100 méteres övezetét határoztam meg. A beállításokat 

a 42. ábra szemlélteti. Fontos megjegyezni, hogy a generált övezet csupán légvonalban számítja 

a távolságot, a terepviszonyokat, antropogén hatásokat és más közlekedési akadályokat nem vesz 

figyelembe. Az elkészített övezeteket a 43. ábra szemlélteti. A jobb megjelenítés érekében a 

rétegeket részben átlátszóvá tettem. Az eredményből látható, hogy a 66-os buszcsalád a kerület 

egyik legfontosabb tömegközlekedési eszköze. A járatok az 5-ös számú főútvonalon haladnak 

és a kerület belterületének nagy részéről 500 méteren belül elérhetők. 

 

42. ábra Az 500 méteres övezet beállításai - saját szerkesztés 
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43. ábra A 66, 66B, 66E járat útvonalának 100, 200, 500 méteres övezeti térképe - saját szerkesztés 

4.4.2. „Hőtérkép” (heatmap) elkészítése 

A Budapesti Közlekedési Központ és a MÁV-HÉV által üzemeltetett megállóhelyekre 

vonatkozóan elkészítettem a kerület „hőtérképét”. Az ún. heatmap megmutatja, hogy Budapest 

XXIII. kerületében mely területek a fontosabb tömegközlekedési csomópontok, figyelemmel 

arra, hogy ott több járat megállóhelye található. A réteg automatikus elkészítése szintén az 

Eszköztár menüpontból elérhető. Az övezeti réteggel ellentétben itt a generált adat nem 

vektoros réteg, hanem raszteres. A beállítás alapján az egy adott megállóhely körül vizsgált 

terület sugara 150 méter. A részletes beállításokat a 44. ábra szemlélteti. Az eredményből (45. 

ábra) látszik, hogy az általam korábban címkézett megállóhelyek valóban a kerület 

tömegközlekedés szempontjából fontos csomópontok. A földhivatali nyilvántartás szerint 

Soroksárnak három része van: Soroksár (történelmi településrész), Soroksár-Újtelep 

(Szentlőrinci úti lakótelep), és Millenniumtelep. Az elkészült térképből valóban látszik, hogy a 

tömegközlekedés elérhetőségének szempontjából is megkülönböztethető ez a három kerületrész. 
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44. ábra Heatmap beállítások a megállóhelyekre vonatkozóan - saját szerkesztés 

 

45. ábra A kerület BKK és MÁV-HÉV megállóhelyeire vonatkozó "hőtérkép" - saját szerkesztés 
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4.4.3. Izokrón-térkép 

Az izokrón-térkép szemlélteti, hogy egy adott helytől, adott időtávolságra milyen messzire lehet 

eljutni a meghatározott közlekedési móddal. Az azonos időtávolságon belül elérhető pontokat 

összekötő vonalat izokrónnak nevezzük. A térkép elkészítéséhez az Openroute Service által 

készített, ORS Tools kiegészítő modult alkalmaztam, melynek használata ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött. [QGISTUTORIALS.COM, 2020] A vizsgálat során két féle térképet 

készítettem el. Az első három izokrón megmutatja, hogy Soroksár vasútállomás 5 percen belül 

a három különböző közlekedési móddal (gyalog, kerékpár, személygépjármű) a kerület mely 

területeiről érhető el. A plugin beállítását a 46. ábra szemlélteti. Fontos különbség az övezet és 

az izokrón között, hogy utóbbi már figyelembe veszi a rendelkezésre álló infrastruktúrát, 

úgymint utak, vasutak, hidak stb. és ezek ismeretében határozza meg azt a területet, amelyről a 

megadott pont elérhető a megadott időintervallumban. Az elkészült térkép a 47. ábrán látható. 

 

46. ábra Az izokrón generálásának beállításai (személygépjárműre) - saját szerkesztés 
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47. ábra Az elkészült izokrón-térkép - saját szerkesztés 
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48. ábra Az elkészült izokrón-térkép II. - saját szerkesztés 
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A másik elemzést arra vonatkozóan készítettem el, hogy Soroksár vasútállomása gyalogosan 

(átlagos gyaloglási sebességgel) mely területekről érhetők el 5, 10, illetve 20 perc alatt. Az 

eredményt a 48. ábra szemlélteti. Az elkészült térképen láthatjuk, hogy az izokrón generálása 

már valóban figyelembe vesz olyan közlekedési „akadályokat”, mint a vasútvonal, melyen a 

szabályszerű gyalogos átkelés kizárólag két átjárón valósulhat meg. A 20 perces izokrón bal 

oldalán látható „kitüremkedés” a Molnár-szigetet és a Hősök terét összekötő dunai hídnak 

köszönhető, ez is bizonyítja, hogy az ORS Tools valóban figyelembe veszi a közlekedési 

műtárgyakat.  

 

A Soroksár vasútállomáson megálló S25-ös, Kunszentmiklós-Tass és Budapest Keleti 

pályaudvar között közlekedő elővárosi vonat az egyik leggyorsabb tömegközlekedési alternatíva 

a belvárosba történő eljutáshoz. Az utazás budapesti bérlettel is igénybe vehető, a vonat ütemes 

menetrend szerint közlekedik. Mindezek ellenére mégis a kerületben lakók közül kevesen veszik 

igénybe. A 47. ábrán látható, hogy 5 perc alatt a kerület nagy részéről gépjárművel elérhető a 

vasútállomás, azonban P+R, vagy B+R parkolóhelyek hiánya miatt tudják kihasználni az utasok 

a parkolás lehetőségét, így sokan inkább azt választják, hogy gépkocsival mennek a belső-

budapesti kerületek irányába. A 48. ábra elemzésével pedig azt tudhatjuk meg, hogy 5-10 perc 

sétával a vasútállomás csak a kerület kis részéről érhető el, a 20 perces séta pedig már annyira 

sok, hogy megéri másik, közelebb lévő tömegközlekedési eszközt igénybe venni az utasnak. 

Jelenleg rendszeres buszjárat nem közlekedik Soroksár vasútállomásra. Célszerű lenne 

megvizsgálni annak lehetőségét, hogy egy, a kerülten belül közlekedő, a vasútállomásra ráhordó 

buszjárat közlekedjen, ezáltal lehetne növelni az S25-ös vonal, soroksári lakosok általi 

kihasználtságát.   
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5. SWOT analízis 

A SWOT analízis segítségével összegzem, hogy a statikus General Transit Feed Specification 

szabványnak, milyen erősségei és gyengeségei vannak, felhasználása milyen veszélyeket rejt, 

továbbá a szabványnak a jövőben milyen lehetőségei vannak, ezeket első sorban térinformatikai 

szemszögből vizsgálom. 

 

ERŐSSÉG: 

 ingyenesen elérhető, szabad felhasználású adatbázis 

 kevés fájlt tartalmazó adatbázis (egyszerű struktúra) 

 kis fájlméret, mert kizárólag karaktereket tartalmaz (vesszővel tagolt szöveges fájl) 

 téradatot tartalmaz 

 sok programmal kompatibilis 

 naprakész adatbázis (szolgáltató függő) 

 

GYENGESÉG: 

 téradatok változó minősége, esetleges pontatlansága 

 nem tartalmaz kimondottan térinformatikai fájlformátumot 

 nagy adatbázisok megjelenítése és az adatbázisok összekapcsolása – térinformatikai 

rendszeren keresztül – erőforrás igényes 

 statikus információt tartalmaz 

 sok cég nem teszi közzé adatait GTFS formátumban (pl. Volánbusz) 

 

LEHETŐSÉG: 

 szabad hozzáférhetőség miatt harmadik fél által felhasználható, programozható (pl. 

útvonaltervező, menetrendkereső applikációk készítéséhez) 

 GTFS Realtime szabvány a dinamikus információk megjelenítéséhez 

 egyszerűbb struktúrája miatt oktatási célokra is alkalmas (pl. adatbáziskezelés) 

 elemzések elvégzésére lehetőséget nyújt 

 

VESZÉLY: 

 harmadik fél általi rossz felhasználásból eredő pontatlanságok, adatvesztések 

 kevés új fejlesztés a statikus GTFS szabványon 
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6. Kitekintés a „GTFS Realtime” szabványra 

A szakdolgozatomban a statikus General Transit Feed Specification szabványt mutattam be, 

melynek legnagyobb hátránya, hogy nem tartalmaz a valós idejű adatszolgáltatáshoz szükséges 

dinamikus információkat, például a járatok aktuális késését, aktuális pozícióját vagy éppen 

forgalmi terelés miatti ideiglenes útvonal-módosításokat. A Google ennek megoldására 

kifejlesztette az ún. „GTFS Realtime” szabványt, melynek segítségével már valós idejű 

információ is elérhető olyan szolgáltatásokban, mint például a Google Maps. A GTFS Realtime 

alapja a szakdolgozatomban részletesen bemutatott statikus GTFS fájl. A folyamatos és valós 

idejű adatközlés a – szintén Google fejlesztésű – „Protocol Buffers” platformon keresztül zajlik. 

A szabvány jelenleg három típusú realtime információ közlést tesz lehetővé. [GOOGLE GTFS 

REFERENCE, 2020] Az első az ún. menethez kapcsolódó frissítések (trip updates), ide tartozik 

minden a statikus GTFS adatbázisban meghatározott menetrendtől való eltérés. Például: A 66-

os buszjárat a Tárcsás utca megállóhelyre a tervezett 14:20 időpont helyett, 2 perccel korábban 

érkezik. A második típus az ún. szolgáltatáshoz kapcsolódó frissítések (service updates), mely 

vonatkozik a részleges vagy teljes tömegközlekedési hálózatra. Elsőként szükséges 

meghatározni mit érint a változás, egy útvonalat (routes), egy megállóhelyet (stops), vagy egy 

meghatározott menetet (trips). Utána szükséges rögzíteni a változás okát, például technikai 

probléma, demonstráció miatti lezárás, rendőrségi helyszínelés stb. Végezetül szükséges 

meghatározni, hogy mi a szolgáltatásra kifejtett hatása az eseménynek, például csökkentett 

üzem, teljes leállás, mentesítő járatok indítása stb. Fontos, hogy a „service updates” adatbázist 

nem szabad összekeverni a „trip updates” adatbázissal. Konkrét járat menetrendtől való 

eltérésének időpontjait kizárólag utóbbiban szabad meghatározni. A harmadik típusú valós idejű 

információ a GTFS Realtime szabványon belül, a járművek helyzetére vonatkoznak (vehicle 

positions), melyhez szükséges, hogy a járműflotta rendelkezzen GPS jeladó készülékekkel, így 

meghatározható a jármű aktuális földrajzi koordinátája, sebessége és az útvonalon megtett 

távolsága. Hazai vonatkozásban fontos megemlíteni, hogy a Budapesti Közlekedési Központ 

által üzemeltetett BKK FUTÁR valós idejű utazástervező felület is a GTFS Realtime szabványt 

használja. [HWSW.HU, 2014] A statikus GTFS adatbázist kiegészítve a GTFS Realtime funkcióval 

egy korszerű és modern utastájékoztatási rendszert készíthetünk.   
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7. Összefoglalás 

A General Transit Feed Specification szabványt a Google 2005. évben indította útjára és mára a 

világ számos tömegközlekedési vállalatánál használják ezt az adatbázis-formátumot a 

menetrendi adatok közzétételére. A GTFS legnagyobb előnye, hogy ingyenesen kell 

rendelkezésre bocsátani és bárki felhasználhatja szabadon, ezért számos menetrendtervező, 

útvonalkészítő applikáció GTFS adatbázison alapul. Szakdolgozatomban megvizsgáltam, hogy 

a QGIS térinformatikai szoftver segítségével miként készíthető tömegközlekedési térkép az 

adatbázis felhasználásával és milyen elemzéseket lehet elvégezni. A GTFS adatbázisban 

mindössze két fájl tartalmaz téradatok, a megállóhelyeket tartalmazó stops.txt és az útvonalak 

téradatait tartalmazó shapes.txt. Mindkét fájlt könnyen importálhatjuk a QGIS programba és – a 

szükséges transzformációk elvégzése után – meg is jeleníthetjük önálló rétegként. A shapes.txt 

fájl nem tartalmaz olyan információt, ami az utastájékoztatás során fontos az utazónak, ezért 

szükséges a különböző adatbázisokat összekapcsolni. A viszonylatokra vonatkozó adatokat a 

routes.txt fájlból, a menetekre vonatkozó információkat a trips.txt fájlból lehet kinyerni. Fontos 

megjegyezni, hogy ezen fájlok egyike sem tartalmaz téradatot, ezért a QGIS-be is geometria 

nélküli – kvázi adatbázis – rétegként kerültek hozzáadásra, majd összekapcsolásra a shape.txt 

fájlból készített réteggel. Az adatbázisok hozzáadása és összekapcsolása után eredményként 

megkaptam a Budapest XXIII. kerület, Soroksár területére vonatkozó tömegközlekedési 

térképet, melyen látható valamennyi megállóhely és valamennyi – a kerületet érintő – járat 

útvonala, megnevezése és útiránya. Kézi javításra, utómunkára kizárólag a pontokból 

automatikusan generált vonalak esetében volt szükség, melynek oka a shape.txt fájlhoz vezethető 

vissza, ugyanis több esetben előfordult, hogy túl kevés pont került rögzítésre bizonyos útvonalon 

a shape.txt adatbázisfájlban, ezáltal téves vonalkapcsolások kerültek legenerálásra. Az elkészült 

térképen több elemzést is elvégeztem. A tömegközlekedési útvonalakhoz kapcsolódóan 

elkészíthetjük az övezeti térképet, mely megmutatja az adott tömegközlekedési útvonaltól, adott 

távolságra lévő területet. Ez a módszer azonban kizárólag légvonalban számítja a távolságot, 

nem veszi figyelembe a természeti adottságokat és mesterséges „akadályokat”. Éppen ezen okok 

miatt célszerűbb ún. izokrón-térképet elkészíteni. Az ORS Tools használatával automatizálni 

lehet az izokrón-térkép generálását, mely megmutatja, hogy adott pont, adott közlekedési 

móddal, adott időintervallumon belül, milyen területről érhető el. A kirajzolt terület úgy kerül 

meghatározásra, hogy ORS Tools figyelembe veszi az olyan tényezőket, melyek akadályozzák, 

vagy megnehezítik (időben lassítják) az elérhetőséget, például vasúti átjáró, csatorna, zsákutca 
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stb. A Budapest XXIII. kerületének fontosabb közlekedési csomópontjait egy „hőtérkép” 

(heatmap) elkészítésével határoztam meg.  

 

A General Transit Feed Specificaiton szabvány és a hozzá kapcsolód ún. GTFS Realtime 

szabvány segítségével kialakítható egy összetett, informatív, statikus és dinamikus adatokat 

egyaránt tartalmazó utastájékoztatási rendszer. Az ingyenesség és a szabad hozzáférésnek 

köszönhetően pedig a GTFS adatbázisok felhasználása rendkívül sokoldalú és változatos. Egy 

térinformatikai programon keresztül könnyen elkészíthetjük egy település tömegközlekedési 

térképét és olyan elemzéseket készíthetünk, melyek segítik a szakembereket és a vezetőket 

megalapozott döntések meghozatalában, ezáltal meghatározhatjuk egy település 

tömegközlekedésének fejlődési irányát és racionalizálhatjuk a tömegközlekedési terveket, 

víziókat.  
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