Útmutató a helyi járati menetrend-megjelenítő
használatához
Guide for the local bus timetable viewer
Vonallista / Line list

Célirány
a megfelelő célirányra kattintva megnyílik a vonal megállólistája
és a megállóhelyi menetrendek

Vonalszám

Destination

a számra kattintva megnylik a vonal aktuálisan érvényes,
teljes pdf menetrendi mezője

click on the destination to open the stop list
and the timetables for each stop

Line number
click on the number to open the actual overview timetable
of the line in pdf
a hasonló útvonalú (egy vonalcsaládhoz tartozó) vonalak
menetrendjeit praktikus okokból összevontuk
the timetables of lines with similar routes are merged

Körjáratok, hurokjáratok vagy az egy irányú vonalak esetében
csak egy célirányt lehet kiválasztani.
In case of loop services or one-way lines, only one destination can be chosen.

a vonallal kapcsolatos kiegészítő információ
additional information concerning the line

Menetrendi mező (pdf) / Overview timetable (pdf)
a menetrend érvényességi ideje
Validity of the timetable
a menetrendben feltűntetett vonalak száma,
céliránya (útvonala)
line numbers and destinations shown in the timetable
vonalszám
Példa:
Az Autóbusz-állomásról 05:55-kor
6-os jelzésű járat indul Somogyfokra.
line number
Example:
At 05:55, bus 6 departs
from Autóbusz-állomás to Somogyfok.

menetrendi időszak
timetable pattern

a menetrend olvasása
Példa:
A Boróka utca megállóból
07:01-kor és 10:31-kor 7-es jelzésű,
13:31-kor pedig 8-as jelzésű járat indul.
A 6-os buszok ezt a megállót nem érintik,
mert más útvonalon haladnak.
reading the timetable
Example:
From Boróka utca stop,
buses on line 7 depart at 07:01 abd 10:31.
Bus on line departs at 13:31.
Buses on line 6 do not call at this stop.

az indulási idők jellemzően
az alábbi időszakokra
csoportosítva jelennek meg:
munkanapokon
tanítási napokon
tanszünetben, munkanapokon
hétvégén
szombaton
vasárnap és ünnepnapokon

departure times are usually
grouped into the following
timetable patterns:
az adott járatra vonatkozó
menetrendi korlátozó jel,
melynek magyarázata
a lap alján található
Restriction sign concerning
a certain departure,
explained on the bottom of
the timetable page

on workdays
on schooldays
on workdays durning school holiday
at weekends
on Saturdays
on Sundays and public holidays

A vonalak megállóhelyi menetrendje / Stop timetable of the lines
visszalépés a vonallistához
back to the line list

az aktuálisan kiválasztott megálló neve
alap esetben a kiinduló állomás

váltás a vonal(ak) ellenkező irányú
megállólistájára
change to the stop list of the opposite direction

name of the selected stop

the starting point is selected initially

vonalak jelzése és céliránya
A hasonló útvonalú járatok (alap- és betétjáratok)
indulási időit praktikus okokból összevontan,
egy menetrendben jelenítjük meg.
Itt csak az aktuális megállót érintő járatok láthatók
a vonalszámra kattintva megnylik
a vonal kiválasztott menetrendi időszakra vonatkozó,
teljes pdf menetrendi mezője

a menetrend érvényességi ideje
alap esetben az éppen érvényes menetrend
jelenik meg

Validity of the timetable
the actual timetable is shown initially

váltás másik menetrendi időszakra

itt lehet kiválasztani az új menetrendi időszakot
amennyiben egy közelgő menetrendi változás
esetén az már fel van töltve

line numbers and destinations
The departure times of lines with similar routes are shown together.
Only lines serving the actual stop are shown here.
click on the number to open the actual overview timetable
of the line in pdf

change of timetable period

the new period here can be selected here
in case of an upcoming before schedule change
ide kattintva pdf-ben letölthető
az adott vonal(ak) adott irányának
összes megállóhelyi menetrendje
click here to download the stop timetable in pdf
for all stops of the selected line(s) and direction

a megállóhelyek listája
stop list
az aktuálisan kiválasztottat megelőző megállók nevei
szürkén jelennek meg
stops preceding the actually selected are shown in gray

menetrendi időszak
timetable pattern

az aktuálisan kiválasztott megálló neve
sárgával van kiemelve
the selected stop is highlighted by yellow

az indulási idők jellemzően az alábbi
időszakokra csoportosítva jelennek meg:
munkanapokon
tanítási napokon
tanszünetben, munkanapokon
hétvégén
szombaton
vasárnap és ünnepnapokon

a megállóhely kiválasztásához
kattintson a nevére a megállólistában
click on the stop name in the list to select it

departure times are usually grouped into
the following timetable patterns:

az aktuálisan kiválasztottat követő megállók nevei
feketén jelennek meg
stops following the actually selected are shown in black

on workdays
on schooldays
on workdays durning school holiday
at weekends
on Saturdays
on Sundays and public holidays

Összevont menetrendeknél a megállólista tartalmazza
a menetrendben szereplő járatok összes megállóját.
Egy adott megállóból nem minden esetben érhető el
minden azt követő megálló, ilyen esetben a név melletti
zárójeles kiegészítéssel és külön magyarázattal is
elláthatjuk azokat.
The stop list contains all stops of all services
if more lines shown in the timetable.
A note is after the name with an explanation
if not all stops may be available for a selected stop.

indulási idők
Mindig a kiválasztott (sárgával kiemelt)
megállóból történő indulások olvashatók itt.
Egy adott óra indulási idejei egy sorban vannak.

departure times

A jelen esetben a 7A jelzésű járatok végállomása a Baktai út.
In this case, terminus of line 7A is Baktai út.
Ezen a szakaszon csak a 7-es járatok közlekednek
(ez kiegészítésként lett jelezve), a 7A ezt nem érinti.
Only line 7 operates on this route section (marked as a note),
buses 7A do not call at these stopsa végállomás neve ki van emelve, előtte a jel négyzet
the terminus is highlighted by bold letters and a rectangle symbol

az időadatra kattintva
megjelenik az adott járat
megállóinak listája és
az áthaladási időpontjai
click on the departure time
to see the stop list and leg
times of that service

egyéb, a vonalra vonatkozó információ
other information concerning the line

az indulási időadatok melletti
jelölések magyarázata itt található
notes seen at the departure times
are explained here
ide kattintva pdf-ben letölthető
az aktuálisan megjelenített megállóhelyi
menetrend
click here to download this stop timetable
in pdf

departure times of the selected stop
(highlighted by yellow) are shown here
a menetrend olvasása
Példa:
A Malom út megállóból munkanapokon, többek között
16:05-kor és 16:35-kor indul autóbusz.
Ebből a 16:35-kor induló „A”-val megjelölt.
Ez a menetrend alján található magyarázat szerint
azt jelenti, hogy a 16:35-ös járat 7A jelzéssel
a Baktai útig közlekedik.
reading the timetable
Example:
On workdays, from Malom út stop, buses depart
at 16:05 and 16:35 among others.
The 16:35 departure is marked with an ”A” ,
wich means that this service runs as 7A to Baktai út
as it is explained on the bottom of the timetable.
Példa:
A Malom utcából a hétvégén reggel 7:10-kor
induló busz szabadnapokon (szombaton) 7-es jelzéssel
a Tesco áruházig, míg vasárnap 7A jelzéssel a Baktai útig
közlekedik.
Example:
At weekends, from Malom út stop, a bus departs
at 7:10 wich runs as 7 to Tesco on Saturdays and
runs as 7A to Baktai út on Sundays and public holiddays.

