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A Közúti Adatgyűjtő Rendszert az 
elmúlt években számos konferencián, 
előadáson és publikáción keresztül 
mutatták be. A most megjelent cikk 
megpróbálja röviden, tömören és 
átfogóan bemutatni a Budapest Közút 
Zrt.-nél folyó szakmai munkát, egy 
a mindennapokban leggyakrabban 
használt térinformatikai alkalmazá-
son keresztül. Ilyen módon egy kicsit 
technikaibb, ám lehet mégis kézzelfog-
hatóbb képet kaphat az olvasó, hogy 
hogyan, és milyen problémákra adhat 
választ a nagytömegű lézerszkenneres 
adatgyűjtés és az így nyert információk 
publikációja.

A Közúti Adatgyűjtő 
Rendszer (KARESZ)

A Közúti Adatgyűjtő Rendszert – rövi-
den KARESZ-t –, a Budapest Közút Zrt. 
(régebbi nevén a BKK Közút Zrt.) kel-
tette életre. A Budapest Közút Zrt. 
felel a Fővárosi Önkormányzat tulaj-
donában lévő utak, út- és hídműtár-
gyak fenntartásáért, üzemeltetéséért, 
és Budapest teljes területén a forga-
lomtechnikai berendezésekért. A 
cég – a modern kor követelményeit 
szem előtt tartva – 2013-ban úgy dön-
tött, hogy létrehoz egy saját fejlesz-
tésű rendszert, amely képes gyorsan, 
folyamatosan megújulva, friss geodé-
ziai pontosságú adatokkal kiszolgálni 

a szakágakat, segítve ezzel a minden-
napi munkát.

A rendszer komoly kihívásokkal 
került szembe. Egyrészt képessé kel-
lett tenni a nagytömegű, gyors és pon-
tos adatgyűjtésre, másrészt meg kellett 
felelnie a szakági igények (úttervezés, 
forgalomtechnikai tervezés, nyilvántar-
tás) nem egységes, alapvetően külön-
böző mérnöki szemléleteinek.

Az ellentmondások feloldásának 
a lézerszkenneléses technológia lett 
az alapja. A felmérések autóra szerelt 
mobil lézerszkennerrel (Riegl VMX-
450) és a járművel meg nem közelít-
hető helyeken statikus (Riegl VZ 400) 
lézerszkennerrel készülnek. Az előál-
lított adatmennyiség kilométerekben 
kifejezve 20-80 km/nap, informatikai 
egységben 200-700 GB nyers adat/nap. 
A pontfelhők mellett nagy felbontású 
képek is készülnek, segítve a kiértéke-
léseket, kiegészítve az online adatszol-
gáltatást friss utcai felvételekkel.

Az adatgyűjtés – mire 
jó a pontfelhő?

A mérés után összeillesztett, precí-
zen klasszifikált pontfelhőből több-
féleképp történhet az információ 
kinyerése. Az automatizált detektá-
lások csoportjába tartoznak a burko-
latgazdálkodáshoz (útállapot-minő-
sítés, nyomvályúsodás kimutatása), 

űrszelvényvizsgálathoz és különböző 
objektumok attribútumainak (pl. fama-
gasság, törzsátmérő) kitöltéséhez kap-
csolódó folyamatok. A másik csoportot 
alkotják a félautomata kiértékelő mód-
szerek, amelyek a vektorizálás során 
nyújtanak nagy segítséget (pl. járda-
szegély megrajzolása, gyalogátkelőhely 
kiértékelése). A harmadikat a manuális 
vektorizálási módszerek alkotják, ame-
lyek jelenleg nehezen, vagy egyáltalán 
nem automatizálhatóak.

Az így nyert adatok egy PostgreSQL 
alapú Esri ArcSDE geoadatbázisba 
kerülnek. Ezen adatbázis sémáját hosz-
szú egyeztetések sora előzte meg, mire 
kikristályosodott és összhangba került 
minden felmerült igénnyel. Az egyez-
tetések eredményét egy belső elérésű 
Wikipedia oldal foglalja magába, ahol 
megtalálható az összes vektorizálandó, 
nyilvántartandó adat leíró tulajdonsá-
gaikkal együtt, képekkel segített szer-
kesztési szabályokkal.

Az elmúlt évek töretlen munkájának 
kézzelfogható végeredménye egy egy-
séges, Budapestet lefedő forgalomtech-
nikai váztérkép lett. Ez a térkép magába 
foglalja a különböző forgalomtechniká-
hoz szorosan kapcsolódó objektumo-
kat (pl. tartószerkezetek, közúti jelző-
táblák, jelzőlámpák, útburkolati jelek, 
útburkolatszél,). Az idei cél ennek a 
térképnek a további bővítése egyéb 
objektumokkal (tűzcsapokkal, szerel-
vényekkel, árkokkal, átereszekkel, zöld 
felületekkel, faadatokkal stb.) és a válto-
zások mihamarabbi lekövetése.

Az adatok publikációja, 
a KAPU

Egy ilyen rendszer üzemeltetésénél 
a legfontosabb kérdések általában, 
hogy ki, mikor, hogyan és milyen gyor-
san tud hozzájutni a neki szánt ada-
tokhoz. Erre a célra jött létre a KAPU 
(Közterületi Adatok PUblikációja). A 
weben elérhető felület jogosultsági 
szintekhez kötötten nyújt betekintést 
a felmért adatokba. A KARESZ által 
felmért és a szakterületi nyilvántar-
tási adatok összehangolásából olyan 
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1. ábra A KARESZ felmérő műszere
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webapplikációk születtek, amelyek 
nagyban segíteni tudják a mérnöksé-
gek, és – ma már kijelenthetjük, – a 
budapesti önkormányzatok munkáját 
is. A KAPU lehetőséget ad a szakem-
bereknek, hogy egyszerűen, a lehető 
leggyorsabban jussanak hozzá hely-
hez kötött digitális információkhoz, a 
papíron vezetett, vagy Excel-táblákból 
összevadászott kuszaságok helyett.

Néhány kattintással szűrhetőek, 
kereshetőek, vagy akár módosíthatóak 
az adatok. Készíthetőek exportok, sta-
tisztikák, kinyomtatható riportok az 
adott területről. Ezen felül megjelenít-
hetőek a felmért pontfelhők és a mérés 
során készített képek is (természete-
sen a személyiségi jogokat szem előtt 
tartva, kitakart arccal, rendszámmal). 
Mindez a mérnökségekkel/önkormány-
zatokkal közösen vezetve, ám termé-
szetesen hozzáférési korlátokkal való-
sítható meg.

Az FME, a svájci bicska

Az FME (Feature Manipulation Engine) 
szoftvert a Safe Software nevű vancou-
veri cég fejleszti. A kanadai garázscég-
ként induló társaság erdészettel fog-
lalkozó vállalkozásoknak segített az 
önkormányzatokkal való térképi és 
egyéb formátumú adatcserékben. Az 
adatkonverziók során sokszor infor-
mációveszteségek történtek, ezért 
egy önálló, platformfüggetlen progra-
mot hoztak létre, amely nem ütközik 
semmilyen akadályba, ha különböző 
forrásokból származó adatokkal kell 
dolgoznia, illetve veszteségek nélkül 
képes manipulálni azt. Mára az FME az 
egyik legsokoldalúbb térinformatikai 

eszközzé nőtte ki magát. Legyen szó 
akár CAD rajzokról, térinformatikai 
adatbázisról, LiDAR (pontfelhő) adat-
ról, Python scriptekről stb., az FME 
képes az adatot beolvasni, rajta módosí-
tásokat végrehajtani, a kívánt kimeneti 
formátumra hozni, 
mindezt paraméte-
rezhetően, automa-
tizálva is, ha a fel-
használói igények 
úgy kívánják.

Az FME script-
író felülete az FME 
Desktop alkalma-
zás. A program leg-
nagyobb előnye, 
hogy nem igényel 
mélyebb progra-
mozási ismerete-
ket, a felhasználó 
„összekattintgatja” 
a komponense-
ket, úgynevezett 
transformereket 
helyez láncba. Egy-
egy transformer 
a rajta áthaladó 
adattal különböző 
műveleteket hajt-
hat végre: mani-
pulál, olvas/ír vagy 
átalakítja azt. Az 
ilyenfajta progra-
mozási mód ren-
geteg előnnyel jár: 
az elkészült scrip-
tek jól strukturál-
tak lesznek, mások 
számára is egy-
értelmű, hogy az 
adott folyamat mit 

és miért csinál, és ha a folyamat hibába 
ütközik, elakad, a bug forrása könnyen 
megtalálható, javítható.

Az így elkészült folyamatokat, ha 
sokan és tömegesen használják, aján-
lott egy közös platformra helyezni, ahol 
a felhasználók elérhetik azt. Az FME-
szerver ezt a funkciót tölti be. A fejlesz-
tők által megírt eszközöket, strukturál-
tan, jogosultságokhoz kötötten lehet 
feltölteni egy központi webes szer-
verre, ahol minden felhasználó ponto-
san megtalálhatja és kontroláltan fut-
tathatja a neki szánt scripteket. Akár a 
felhasználó által, akár egy automatizált, 
időzített futtatásról van szó, az összes 
lefuttatott programról visszajelzés 
kérhető, és a futtatás minden másod-
perce nyomon követhető. A szerver 
kezelhető nem különálló egységként 
is, REST API-ja könnyen integrálható 
meglévő informatikai struktúrába.

2. ábra. KAPU

3. ábra. Az FME lehetőségei

4. ábra. FME Desktop sematikus ábrája
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Az FME legújabb terméke az FME 
Cloud. Az FME Cloud egy olyan felhő-
szolgáltatás, ahol a felhasználók bérel-
hetnek az igényeiknek megfelelő FME-
szervert. Ez az opció olyan ügyfeleknek 
kedvez, akik nem engedhetik meg egy 
szerver üzemeltetését, vagy épp nincs 
szükségük hosszabb távon rá.

FME a KARESZ 
motorháztetője alatt

Az FME-folyamatok kulcsfontosságú 
szerepet játszanak a KARESZ életé-
ben: mind a munkafolyamatok automa-
tizálásában, mind a pontfelhő-feldol-
gozásban résztvevő különféle GIS- és 
CAD-szoftverek összekötésében, és az 
elkészített adatok szolgáltatásában is.

A lézerszkenner által felmért nyers 
adatok feldolgozása FME-scriptekkel 
történik. A műszerből kimentett 
információkat (pl. mérési útvonalak, 
képek helyei) könnyen ábrázolhatóvá, 
online termelésirányító rendszerbe 
betölthetővé kell tenni, majd azokat 
metaadatokkal kell ellátni (pl. mérési 
idő, hely, pontosság), hogy a termelést 
irányítók naprakész képet kapjanak a 
városban folyó mérésekről.

A pontfelhők automata elemzése is 
FME-vel történik: az űrszelvényekbe 
belógó fák koronájának kimutatása, 
vagy a fák leíró tulajdonságának kinye-
rése (magasság, törzsátmérő) is egy-
egy időzített FME-folyamat.

A legfontosabb és legtöbbet hasz-
nált FME-scriptek közé az adatbázisból 
való ki- és betöltés tartozik. A belső, 
mindennapi digitalizálási munkát 
kielégítő folyamathoz többfajta prob-
lémát kellett kiküszöbölni. A mérnöki 
életben a CAD-es megoldások az elfo-
gadottak (AutoCAD, MicroStation), a 
KARESZ-adatbázis viszont térinfor-
matikai adatbázis. Így egy olyan esz-
közt kellett fejleszteni, amely képes 
az adatokat ugyanolyan információ-
tartalommal exportálni, mint ahogy 
az megtalálható az adatbázisban. Ha 
az adatokat ilyen módon kiragadjuk az 
eredeti környezetükből, azt is biztosí-
tani kell, hogy a felhasználók által ne 

történhessenek keresztbeszerkeszté-
sek, az adott elemet ne lehessen módo-
sítani magában az adatbázisban, ha 
egyszer már egy másik munkafolya-
matban feldolgozás alatt van az adott 
terület, ezzel biztosítva az adatbázis 
konzisztenciáját.

Az adatbázisba való betöltésnél is 
hasonlóak a körülmények: a pontfel-
hők vektorizálása nem egyféle prog-
ramban történik, a felhasznált szoft-
verek között van GIS- és CAD-alapú 
megoldás is. A betöltés előtt először 
azonos sémára kell kerülniük, majd 
csak a megváltoztatott (törölt vagy 
módosított) elemek kerülhetnek – vál-
tozás követéssel – betöltésre. A betöl-
téskor automatikusan töltődnek az ele-
mek metaadatai is (pl. digitalizáló neve, 
ideje, pontfelhő pontossága, mérési 
módszere), és a felmerülő problémák-
ról, a sikeres vagy sikertelen importról 
is értesítést kap a folyamatot elindító 
felhasználó.

Az elemek adatbázisba való betöl-
tése előtt a minőségellenőrzés elen-
gedhetetlen. A CAD-es programok 
sokkal megengedőbbek, mint egy GIS-
szerkesztő. Csak a topológiailag helyes, 
durva attribútumhibáktól mentes ele-
mek kerülhetnek a közös rendszerbe. 
Ez a KARESZ esetében kétlépcsős 
folyamat: az ellenőrök először manuá-
lisan tekintik át a digitalizált munkate-
rületeket, majd egy automatikus FME-
minőségellenőrzőt is lefuttatnak. Az 
eredmény egy olyan hibafájl, amely tar-
talmazza az adott hiba leírását, a hibá-
val terhelt elem helyét és típusát. Az 

6. ábra. A KAPU online felülete

5. ábra. KARESZ felmérésből készült .dwg export
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operátor addig nem töltheti be a mun-
katerületét az adatbázisba, ameddig a 
hibafájlban található összes hibát ki 
nem javítja.

A KAPU felületén nemcsak az ada-
tok megtekintésére van lehetősége az 
arra jogosult felhasználóknak, hanem 
az adatok exportjára is. Ez az adatigény-
lési folyamat is FME-vel készült. A fel-
használó az online térképen körbe-
határolja a számára fontos területet, 
kiválasztja milyen objektumtípusokra 
van szüksége az adott területről (ez 
lehet vektoros KARESZ objektum, de 
akár ortofotó részlet is), majd elindítja 
az igénylési folyamatot. Amennyiben 
az igénylés sikeresen lefutott, a rend-
szer automatikusan küld egy e-mailt 
a felhasználónak, aki az ebben kapott 
linkről letöltheti az igényelt adatot.

Összegzés

A fenti folyamatokból jól látszik, hogy 
az FME behálózza a KARESZ minden-
napjait, alapvető építőkövének tekint-
hető. Összetett térinformatikai rend-
szerek fejlesztésénél elengedhetetlen 
egy rendszer komponenseit összekötő 
„univerzális ragasztó” ismerete.

Bízom benne, hogy rövidke írá-
sommal sikerült felkeltenem olvasóm 
érdeklődését a KARESZ és a KAPU 
iránt, leleplezve a tévhiteket, s elosz-
latva minden kétséget.

Summary

In recent years ROad Data Information 
System (RODIS) has been presented 
in a number of conferences, 

presentations and publications. This 
article attempts to briefly summarize 
the professional work at Budapest 
Közút, through a commonly used GIS 
application. In this way the reader 
can get a more technical, but still 
mor tangible picture of how, and 
what problems can be solved with 
laser scanning data aquisition, and by 
publishing the collected data online.

Lázár Lajos
alkalmazásfejlesz-
tési munkatárs

Budapest Közút Zrt. 
Informatikai szolgáltató osztály,
lajos.lazar@budapestkozut.hu

Felhívás
Jelölés Márton Gyárfás-emlékplakett 2018. évi adományozására

Tisztelt MFTTT Tagtársak és Jogi tagok!

A Márton Gyárfás-emlékplakett minden évben egy MFTTT tagnak és egy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 

(EMT) tagnak egyszerre, tehát két fő természetes személynek adományozható, akik kiemelkedő szakmai és társadalmi 

tevékenységükkel az EMT és az MFTTT közötti együttműködést és az összmagyarság érdekeit szolgálták, kimagasló 

közösségépítő munkát végeztek a szakma és a magyarság összefogására.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az Emlékplakett adományozására az MFTTT és az EMT bármely 
tagja és testületi szerve indoklással ellátott és az adományozási szabályzattal összhangban lévő javaslatot 
tehet konkrét személy kitüntetésére.

A Jelölőbizottság 2018. március 15-ig várja javaslataikat az „MFTTT emlékplakett Jelölőbizottság részére” 
címzéssel és „Javaslat a Márton Gyárfás-emlékplakett 2018. évi adományozására” megjelöléssel. A javaslat 
leadható az MFTTT Titkárságán, vagy postázható az 1149 Budapest Bosnyák tér 5. I. em. címre, vagy az 
1590 Budapest Pf. 94. postafiók címre, vagy pedig elküldhető az mfttt.titkarsag@gmail.com e-mail címre.

A Márton Gyárfás-emlékplakett adományozási szabályzata (az MFTTT Alapszabályának 2. sz. melléklete) a 
Titkárságunkon elérhető, Társaságunk honlapján pedig olvasható.

Budapest, 2017. november 29.

A Márton Gyárfás-emlékplakettadományozás MFTTT teendőinek ellátásával megbízott jelölőbizottság részéről: 
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