
A helyimenetrend.hu elkötelezett a pontos adatszolgáltatás iránt

Sajnos  országszerte  jellemző,  hogy  az  autóbusz-menetrendek  hálózatra  vonatkozó  adatai  még  a
számítógépes nyilvántartások hőskorában születtek (és akkor is a korábban írógépen másolt, időnként
eleve hibás vagy számos rövidítést tartalmazó anyagokat digitalizálták), tehát a egyes megállók neveit
akár 20-30 éve nem frissítették. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy 20-30 éve elkövetett hiba – ami
akkor talán még nem is volt hiba! – ma már sokkal feltűnőbb, mint egykor.

Talán nem kell bemutatni, hogy a számítógépes nyilvántartások milyen hatalmas fejlődésen mentek
keresztül az elmúlt évtizedekben. És bár a közigazgatásban továbbra is vannak területek, melyek nem
tartottak  lépést  a  technológia  fejlődésével,  a  Központi  Címregiszter  2015-ös  indulásával  az
önkormányzatokat is kötelezték arra, hogy ahol ez még korábban nem állt rendelkezésre, készítsenek
közterületnév-jegyzéket,  melynek  tartalmát  közhiteles  adatbázisokban  is  használni  lehet.  Ennek
összeállítása során a legkisebb vagy legelhanyagoltabb települések vezetőinek is szembesülniük kellett
azzal, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy valami út vagy utca, ahogyan az sem, hogy egy közterület a
névadó személy teljes, vagy csupán vezetéknevét viseli (Kossuth Lajos tér vs. Kossuth tér).

Sajnos még ma is, és még Budapesten is készülnek olyan újonnan gyártott utcanévtáblák, melyek a
közterület nevét tévesen jelzik (hiába van Budapestnek már évtizedek óta nyilvános és nagyon alapos
közterületnév-jegyzéke), de ezek a hibák szinte kizárólag emberi mulasztásból erednek.

Az egri autóbuszhálózat megállónevei sajnos nem csupán apró elírásokat tartalmaznak. A megállók
neveiben  személyekről  elnevezett  közterületek  esetében  általában  csak  a  családnév  szerepel.
Közterületjellegként pedig szinte minden megállónál út szerepel, utcákat csak elvétve találhatunk. A
térképet szemlélve még a laikusok számára is feltűnik, hogy ez nincs rendben. A legextrémebb hiba
volt, melyet évtizedeken át nem javítottak ki, ezáltal már szinte kegyeletsértésként értékelhető, hogy a
Csokonai Mihály utcánál található buszmegálló a menetrendekben folyamatosan „Csokonay útként”
szerepelt. A 2022-es menetrendi anyagokban már „Csokonai út” a megállónév, tehát valaki érzékelte a
háromból az egyik pontatlanságot, de a megálló neve továbbra is hiányos, és a közterület jellegét is
tévesen jelöli.

Egerben valószínűleg több forrásból is erednek a téves megállónevek. Az önkormányzat is korrigált
utcaneveket  a  közelmúltban,  pl.  ma már  Garay  János  utcának  hívják  a  korábbi  Garai  János  utcát.
Mindketten jeles írók-költők voltak,  így hát egyáltalán nem mindegy, melyikük emléke előtt  kívánt
tisztelegni Eger városa azzal, hogy utcát nevezett el róla. (A buszmegálló neve persze „Garay út”.)

Napjainkban, amikor az utazástervező alkalmazások használata általános, és a környéket nem ismerő
utasok nem feltétlenül másoktól kérnek felvilágosítást és megállókat számolnak, színes házakat vagy
benzinkutakat  jegyeznek  meg  támpontként  a  tájékozódáshoz,  elengedhetetlen,  hogy  a
közterületnevek egységesen, pontosan jelenjenek meg az elektronikus adatbázisokban. Hiszen aki járt
már például a fővárosban, az jól tudja, hogy a Váci útnak és a Váci utcának semmi köze egymáshoz.
Pedig az egri  példa szerint vannak közlekedési szakemberek, akik szerint a kettő között felesleges
különbséget tenni.

http://helyimenetrend.hu/


A  fentiek  miatt  a  helyimenetrendek.hu-n  található  egri  GTFS  állományban  a  megállók  neveit
„önkényesen”  korrigáltuk,  ha  az  adott  megálló  nevében  közterületnév  található,  és  az  adott
közterületet a Nemzeti Választási Iroda honlapján (valasztas.hu), a 2019-es önkormányzati választások
szavazóköri  adatainál  egyértelműen  azonosítani  lehet  (az  itt  található,  helyes,  közhiteles  forrásból
származó  adatokat  emeltük  át  a  megállók  neveibe).  Az  adatok  Eger  honlapján,  összesítve  is
szerepelnek.  Az  átláthatóság  kedvéért  az  állományban  egy  külön  oszlopban  (hm_orig_stop_name)
jelezzük, mi az adott megálló neve a hivatalos menetrendben. (Igaz, szinte évről évre változik egyes
megállók nevének írásmódja, általában téves névről másik, szintén pontatlan névre. Emellett egy-egy
név a szolgáltató különböző anyagaiban sem egyforma, pl. más a név a térképen és a menetrendi
anyagokban.)  A  2022  januárjában  bevezetendő  új  hálózat  és  menetrend  előremutató,  korszerű
megoldásai semmiképp nem egyeztethetők össze a múlt századból itt maradt hibákkal.

További  módosításként  a Shell  kút  nevű megállópár  a  Vallon utca nevet kapta.  Tény,  hogy nehéz
ennek a megállópárnak a környező utcák között keresve megfelelő nevet találni, de az eredeti név a
térkép alapján tájékozódni kívánó utasokat* nem feltétlenül segíti, ráadásul a cég bármikor nyithat egy
újabb töltőállomást Egerben, vagy például eladhatja a meglévő benzinkutakat egy másik cégnek. A
Dobó Gimnázium is kiegészítve, Dobó István Gimnáziumként szerepel az állományban, elvégre nem a
színésznőről,  hanem a várkapitányról  nevezték el  az  iskolát.  Végül,  de nem utolsósorban a Heves
Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara  épületénél  lévő  megálló  neve  is  csupán  Iparkamara  lett  az
állományban, rávilágítva arra, hogy vannak helyek, ahol hasznos lehet az egyszerűsítés (korábban a
megálló „HM-i Kamara” vagy épp „Heves Megyei Ipar Kamara”(sic!) néven is előfordult).

*:  Valóban,  az  egriek  tudják,  hogy  a  Szent Shell  kút  hol  van,  ahogyan  a  miskolciak  is,  hogy  a  lámpás
kereszteződések közül melyik a Villanyrendőr.  De az utastájékoztatás főként nem azoknak az utasoknak szól,
akiknek a hálózat a kisujjában van.
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