
1. Bevezetés

Okos az, aki a hozzá beérkezô információkból hatéko-
nyan szintetizál.

A Budapest Közút Zrt. legfontosabb feladatai a város
útjaihoz kapcsolódó operatív üzemeltetési tevékenysé-
gekhez kapcsolódnak. A munkák végrehajtásához egyre
szélesebb körben rendelkezésre állnak Smart City-hez
kapcsolódó szolgáltatások és technológiák, egyre több
eszköz áll rendelkezésre az üzemeltetés hatékonyabb
végrehajtásához. Legyenek bármilyen szofisztikáltak is
az új eszközök, megfelelô mennyiségû és minôségû ada-
tok nélkül egyik megoldás sem tud jól mûködni. A Társa-
ság ezt felismerve úgy döntött, hogy az okos megoldá-
sok bevezetését megfelelô minôségû adatok gyûjtésé-
vel kezdi, így az új szolgáltatásokat és eszközöket már
megfelelô alapinformációkkal tudja ellátni.

E feladatokhoz 2013-ban elindult a KARESZ (Közúti
Adatgyûjtô Rendszer) fejlesztése, mely a város egész te-
rületére a legkorszerûbb megoldásokkal elkészíti Buda-
pest 3D-felmérését. A rendszer térképi adatok készítését
végzi, az ún. LIDAR (Light Detection and Ranging) techno-
lógiával, földi fotogrammetriai elemekkel kiegészítve. A
felmérés eredményeként olyan 3D-lenyomata – pontfel-
hôje – készül el a városnak, mellyel az útkarbantartások
és -felújítások gazdaságosabb tervezéséhez és minô-
ségellenôrzéséhez lehet részletes elemzéseket végez-
ni. A forgalomtechnikai és forgalombiztonsági tervezé-
sek is pontosabbak és gyorsabbak lehetnek, a helyszíni
felmérések pedig egységesebb és pontosabb adatok
szerint valósulnak meg.

A KARESZ következô fázisaként elkészült a KAPU
(Közterületi Adatok Publikációja), mely az adatok nyilván-
tartásához és azok ügyviteli rendszerbe integrálásához,
valamint elemzéséhez nyújt on-line térinformatikai meg-

oldást. A KAPU-hoz folyamatos fejlesztések zajlanak az
egyre bôvülô felhasználói kör igényei alapján. A KAPU,
mint térinformatikai keretrendszer 2014 végére került ki-
alakításra, mely mára nemcsak a Társaság dolgozóinak,
hanem a fôvárosi és számos kerületi önkormányzatnak,
és egyéb fôvárosi intézménynek is segíti a mindennapi
munkáját. Az on-line rendszert minden felhasználó a szá-
mára testre szabott adatokkal és eszközökkel érheti el.

A KARESZ-KAPU 2012–2015 között valósult meg, bele-
értve a különbözô szenzorok, szoftverek és hardver ele-
mek rendszerbe integrálását, a saját internetfelhô össze-
állítását, illetve az üzleti folyamatok, az agilis rendszer-
fejlesztési folyamatok (SCRUM) bevezetését, valamint
termelési munkafolyamatok szabványok szerinti eljá-
rásainak kialakítását. A rendszer folyamatosan fejlôdik,
házon belül valósulnak meg a minden komponensre ki-
terjedô kiegészítô fejlesztések. 

2. A KARESZ-KAPU elemei

A KARESZ-projektnek több, külön is önállóan mûködô, de
egymáshoz szervesen integrált része van. Ezek a rend-
szerek más-más adatokat és szolgáltatásokat nyújtanak,
de mindegyikrôl elmondható, hogy számos szolgáltatási
területet szolgálnak ki, valódi multidiszciplináris megol-
dást nyújtva a Fôvárosnak. 

A KARESZ-KAPU elemei a következôk:
1) Szkennelés 

a) MLS (mobil lézerszkenner) mérés 
b) TLS (statikus lézerszkenner) mérés 

2) Vektorizálás 
3) Adatpublikálás – KAPU 
4) Elemzések

Ezeket vesszük sorra a következô szakaszokban.
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A Budapest Közút Zrt. operatív üzemeltetéséhez egyre szélesebb körben állnak rendelkezésre Smart City-hez kapcsolódó 
szolgáltatások és technológiák. E feladatokhoz 2013-ban elindult a Közúti Adatgyûjtô Rendszer (KARESZ) fejlesztése, amelynek
segítségével olyan 3D lenyomata készül el a városnak, mellyel az útfelújítások gazdaságosabb tervezésére és minôségellenôrzésére
nyílik lehetôség, valamint további pontos elemzések hajthatók végre. A KARESZ következô fázisaként elkészült a Közterületi
Adatok Publikációja (KAPU), mely az adatok nyilvántartásához, azok ügyviteli rendszerbe integrálásához, valamint elemzéséhez
nyújt on-line megoldást. A KARESZ-KAPU megvalósulásával a világ egyik legkorszerûbb térképezô és térinformatikai rendszere
készült el, mely jellegébôl adódóan nemcsak a Társaság Szolgáltatási szerzôdésében elôírt adatok elôállítására alkalmas, hanem
minden, a közterületen tevékenykedô szervezet számára képes adatokat szolgáltatni a 21. század legkorszerûbb megoldásaihoz,
beleértve akár az önvezetô autókhoz szükséges alapadatokat is.
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2.1. Szkennelés
MLS (Mobile Laser Scanning)
A mobil lézerszkenner egy olyan mérési eljárás, mely-

nél egy speciális mérômûszer autóra/hajóra/vonatra sze-
relve az utakat járva végigpásztázza, felméri a látható
objektumokat, illetve a mérés végeztével a mért adatok
utófeldolgozásával centiméterre pontos, úgynevezett
pontfelhô áll elô (1. és 2. ábra).

A kimeneti oldalon az úgynevezett 3D színes pont-
felhô (3. ábra) koordinátái már a mai földmérô techno-
lógiával megegyezô, 1-5 cm pontosságú adathalmazt
eredményeznek. A kimeneti oldal tehát nemcsak a Szol-
gáltatási Szerzôdésben foglalt elemeket méri fel, hanem
az utak mentén szabad szemmel látható minden objek-
tumot, a talajtól a házak ereszén át a kábelekig.

További kimeneti adat az utakról minden 5 méteren
készített 6-6 db színes felvétel, mely hozzávetôlegesen
panoráma képet ad 5 méterenként a területrôl. Jelenleg
kb. 35 millió ilyen képet készítettünk a KARESZ rend-
szerrel. Tekintettel arra, hogy a Társaságnak is eleget kell

tenni a személyiségi jogokra vonatkozó törvényeknek,
a Budapest Közút Zrt. saját fejlesztésû mesterséges
intelligencia algoritmusokat használó robotot alkalmaz,
mely az arcokat és rendszámokat minden egyes képrôl
kitörli és folyamatosan tanulja az új helyzeteket.

TLS (Terrestial Laser Scanning)
A statikus lézerszkenner mérési módszer az MLS ki-

egészítô eljárása, mely az MLS által fel nem mérhetô he-
lyeket pásztázza végig, illetve az MLS megfelelô pontos-
ságát biztosítandó referenciaméréseket végzi. További
feladata a Társaság által kezelt zárt terek, aluljárók, hidak
stb. terepi felmérése. 

A kimeneti oldalon szintén színes, 3D pontfelhô áll elô,
melynek koordinátái a földmérô technológiával megegye-
zô, 1-5 cm pontosságú adathalmazt eredményeznek, és
összeilleszthetôk az MLS pontfelhôjével. Az elôállított
pontfelhô tehát nemcsak a Szolgáltatási Szerzôdésben
foglalt elemeket méri fel, hanem minden szabad szemmel
látható objektumot a talajtól az ereszen át a kábelekig.
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1. ábra  
A Budapest Közút mobil lézerszkennere a hordozó autóval

2. ábra  
A mobil lézerszkenner közelebbrôl 

(Felül két oldalt látható a két lézerszkenner fej, 
lentebb a hat darab kamera, 

középen a navigációs egység.)

3. ábra
Az MLS által
készített 
pontfelhô 
Budapest 
egy utcájáról



További kimeneti adat minden ilyen, ún. szkennelési
álláspontból készült 5 db nagy felbontású felvétel, mely
körülbelüli panoráma képet ad az álláspontról. Jelenleg
kb. 30 000 ilyen képpel rendelkezünk.

A TLS-eljárással már felmérésre került centiméteres
pontossággal a város összes aluljárója, fontosabb cso-
mópontjai, illetve néhány nappal a 4-es metróvonal át-
adása elôtt a teljes metróvonal, beleértve a közösségi
és kiszolgáló területet, illetve a teljes pálya is felmérés-
re került.

Pontfelhô alkalmazási területei – 21. századi alapadat
Az elôállt pontfelhôk számtalan területen alkalmaz-

hatók. A Társaság elsôsorban vektoros adatok elôállítá-
sához használja, illetve különbözô automata elemezé-
sekhez, melyekrôl a késôbbiekben lesz szó.

Ezen alapfelhasználási területeken túl a pontfelhôk
összetett, tipikusan Smart City megoldásokhoz is elen-
gedhetetlen alapadatként szolgálnak. Kevesen tudják pél-
dául, hogy az önvezetô autók algoritmusainak legtöbb
változata elôre leszkennelt pontfelhôket használ refe-
rencia térkép gyanánt – a jármû fedélzeti szenzoraiból
jövô adatokat e referencia pontfelhôhöz hasonlítja a rend-
szer a tájékozódás során.

A Társaság egyik külsô munkája során a Budapes-
ten elkészített pontfelhônek megfelelô adatot használ-
ták már 2015-ben egy szingapúri városnegyedben, ahol
önvezetô taxik számára kellett megfelelôen sûrû és pon-
tos 3D térképi adat. Azóta a rendszer már tesztüzemben
mûködik.

Jelenleg már rendelkezésre álló pontfelhôk és képek
Az eszközök beszerzése óta a terepi felmérés tekin-

tetében leszkennelésre került a fôváros útjainak 100%-a,
közel 5000 km városi útszakasz, illetve számos terület
ismételt felmérése is megvalósult, illetve folyamatosan
zajlik.

A fôbb rendelkezésre álló MLS felmérések, melyek
pontfelhôje közel 300 TB adatot eredményez a Társaság
dedikált felhôjében, a következôk:

• A fôvárosi tulajdonú utak (kb. 1070 km).
(Ezen szakaszok évente felmérésre kerülnek,
2017-tôl a Google által is használt panoráma ka-
meraképekkel kiegészítve. Így Budapestrôl a
Társaságnál érhetô el a legfrissebb Street View-
jellegû képi adatbázis.)

• Az összes kerület teljes úthálózata. 
(A kerületi utak felmérése minden 1-1,5 évben
szintén megvalósul, így részletes, és az üzemel-
tetési és karbantartási tevékenységek 90%-hoz
elegendôen naprakész és pontos adat áll elô.)

• Az összes aluljáró.
• A kb. 1000 közlekedési lámpás csomópont.
• A Duna teljes budapesti szakasza, kivéve a 

Soroksári-Dunaágat, amit az alacsony vízállás miatt
nem lehetett megközelíteni.

• A Római part.
• A 4-es Metro alagútjai. 

(Ez utóbbi a világon elsôként valósult meg, mint
kötött pályás alagútszkennelés, ahol egy felszíni
bejárat van.

A statikus (TLS) szkennelés során az alábbi feladatok
valósultak, illetve valósulnak meg folyamatosan:

• 750 db csomópont szélsô pontos (kb. 1 cm pontos)
felmérése.

• Kiegészítô mérések ott, ahol MLS nem használható.
• Duna korzó – forgalomtól elzárt terület miatt az MLS

fizikailag nem tudott bemenni.
• A 4-es Metro összes állomása.
• Kb. 20 db aluljáró felmérése.
• A 4-es Metro teljes felmérése, 

közel 8000 álláspontból:
• A Füzérradványi Károlyi-kastély teljes külsô és

belsô felmérése.
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4. ábra  
A Társaság által

használt 
Riegl VZ-400 

statikus 
lézerszkenner

5. ábra
TLS felmérés az M4 Bikás parki aluljárójában

6. ábra
A TLS által készített pontfelhô – M4 Gellért téri állomása



2.2. Vektorizálás
A KARESZ rendszer legáltalánosabban használt ada-

tai – melyeket számtalan üzleti folyamatban használ a
Budapest Közút Zrt. és társintézményei, valamint más
külsô felhasználók is, – a 3D vektoros adatok. Ezek fel-
használói oldalon jellemzôen mérnöki mûszaki rajzok,
vagy térinformatikai tematikus térképek, illetve külön-
bözô riportokhoz mûszaki vázrajzok. 

Az adatok pontfelhôbôl való kigyûjtése során a Tár-
saság kiemelten figyelt a jövôbeni smartcity-megoldá-
sokhoz való illesztésre, így minden elem geometriája
mellé attribútumok is felvételre kerülnek. Ezzel az eljá-
rással valódi 3D geo-adatbázis áll elô, ami alkalmas bár-
mely jelenlegi vagy jövôbeni rendszer kiszolgálására.

Az attribútum-adatokkal együtt továbbá számos elem-
zést lehet végrehajtani, ami a Társaság folyamatait gyor-
sítja, döntési mechanizmusait fejleszti. Ilyen lehet adott
elemeknek – például a városban található burkolati je-
lek teljes, valós területének – területszámítása. Ez a múlt-
ban több hetes és csak becsült eredményt adó munka
volt, ma ez a feladat egy néhány perces on-line lekérde-
zés az adatbázisból. 

A 3D pontfelhôbôl készült vektoros digitális adatbá-
zis alapján az utakon található objektumok külön-külön
kezelhetôk, így a digitális nyilvántartás, az útvagyon, az
üzemeltetési rendszer és még számos más terület szá-
mára alapadataként szolgálnak.

A kötelezô elemek listáját a Társaság több hónapos,
minden szakterületet bevonó vizsgálattal állította össze,
melynek eredménye az az objektum és attribútum kata-
lógus, mely Budapest közterületein fellelhetô felszíni mû-
tárgyakat és elemeket összesíti. Természetesen a vek-
torizálás során nemcsak az utakhoz kötôdô, a Társaság
által nyilvántartandó objektumok kerülnek, kerülhetnek
felvételre, hanem minden más látható mûtárgy is – ker-
tészeti, közmû-mûtárgyak, épületek homlokzatai, reklám-
táblák, köztéri elemek, egyéb városi közvagyonhoz tar-
tozó objektumok is.

Tekintettel a rendszer sajátosságaira, nemcsak a Tár-
saság szigorúan vett tevékenységeihez használható ada-

tok állnak elô, hanem bármely más, a közterületeken mû-
ködô szervezet számára szükséges objektumok is. A
Társaság így mára nemcsak saját munkájához szüksé-
ges adatokat gyûjt, hanem több kerületi önkormányzat,
a FÔKERT és más budapesti szervezetek számára is. 

Az adatok elôállításához az esetek 95%-ban az MLS/
TLS kimenô adatait, a pontfelhôket, valamint a fényképe-
ket használjuk. A vektoros adatok elôállítása két módon
zajlik: a város teljes úthálózatának kampányszintû fel-
mérése, illetve az igények szerinti egyedi adatgyûjtések,
melyek adott idôpontban adott útszakasz felmérését cé-
lozzák. Elôbbi kampányfelmérésekbôl az alábbiak való-
sultak meg:

• Az elsô nagy felmérési munka a város teljes 
úthálózatát (~5000 km) lefedô forgalomtechnikai
váztérkép elkészítése volt mérnöki pontossággal,
mely tartalmazta a város összes forgalomtechnikai
lámpáját, tábláját és burkolati jeleit, valamint az
összes útburkolat szélét. 
Ez a munka 2016 közepére lezárult. 

• Minden évben elkészül a város fô- és tömeg-
közlekedési úthálózatának ismételt felmérése 
és a már vektorizált adatok frissítése.
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7. ábra  
A KARESZ 
által készített
vektoros 
állomány az 
attribútumokkal
együtt

8. ábra
Homlokzatfelmérés a KARESZ MLS pontfelhôje alapján –

az utakon kívüli elemek is korrektül felmérhetôk



• A második kampány a fô és tömegközlekedési utak
(~1500 km) közmû nélküli mûszaki alaptérképének
elkészítése, amely minden fontosabb felszíni 
objektumot, burkolt és burkolatlan felületet magában
foglal. 

Ezen adatok mind elérhetôk a Társaság térinforma-
tikai portálján, és – jogosultság alapján – akár le is tölt-
hetôk a felhasználásnak megfelelô formátumban (DXF/
DGN/SHP stb.)

2.3. Adatpublikáció – KAPU
A KARESZ által elkészített adatok megjelenítését, ke-

zelését és elemzését a Közterületi Adatok Publikációja,
röviden a KAPU biztosítja. A KAPU-n keresztül a szaká-
gak, vagy más, Társaságon kívüli felhasználók a lehetô
legkönnyebben kezelhetô térképi környezetben férnek
hozzá a KARESZ- és nyilvántartási adatokhoz, vagy az

ügyviteli rendszerükben lévô egyéb információkhoz. A
rendszer használata nem igényel speciális szaktudást.  

A KAPU-t úgy terveztük meg, hogy az egyes szakágak
a számukra fontos adatokat, és csak azokat lássák olyan
formában, ami munkájuk számára a leginkább kényel-
mes. Így a KAPU valójában egy térinformatika alapú ke-
retrendszer, mely alportálokon keresztül érhetô el a fel-
használók számára. Bizonyos felhasználók csak egy-egy
ilyen alportált látnak, míg mások több, a munkájukhoz
szükséges felületet is elérhetnek. 

A rendszert felkészítettük külsô felhasználók kiszol-
gálására is. Technikailag bárki is tevékenykedik a fô-
város közterületein, ugyanazokat a helyszíni adatokat
használja, csak más-más formában. A KARESZ felméri a
Társaság számára ezen elemeket, a KAPU pedig képes
azokat a külsô felhasználók számára is jól használható
formában megjeleníteni, elérhetôvé tenni. 
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9. ábra  
A KAPU 

nyitó portálja.
A felhasználók

csak azokat 
az alportálokat

látják, 
amelyekhez 

jogosultsággal
rendelkeznek

10. ábra  
A KAPU 
felhasználói
felülete 
néhány 
fontosabb
adattal



Napjainkra már számos kerületi önkormányzat (pl.
Terézváros, Ferencváros, Óbuda stb.) és budapesti vál-
lalat (BKK, Budapest Fôváros Fôpolgármesteri Hivatala,
Fôkert Zrt., FKF Zrt. stb.) használja napi munkájához. 

Adatkonvertálás belsô és külsô adatpublikációhoz
Megvalósult a széleskörû adatszolgáltatáshoz szük-

séges adatkonvertáló motorok elemeinek kifejlesztése.
A megoldással külsô vagy belsô adatok fogadása és
kiadása vált teljesen automata módon kivitelezhetôvé.
A felhasználók így az on-line portálon látott adatokat a
saját környezetükbe tudják átemelni, vagy az általuk el-
készített terveket vagy egyéb téradatokat és azok leíró
adatait a központi adatbázisba betölteni – így elérhetô-
vé téve azt az összes (jogosultsággal rendelkezô) fel-
használó számára.

Erre jó példa, hogy ma a Fôváros forgalomtechnikai
tervezését (diszpozíciók készítését) a Budapest Közút-
nál mûködô Forgalomtechnikai igazgatóság munkatár-
sai a KAPU támogatásával készítik. Az adott útszakasz
forgalomtechnikai tervezéséhez
szükséges aktuális állapotot a mér-
nök a KAPU-ba belépve lehatárol-
ja, megadja a szükséges paramé-
tereket és kért adatokat, melyeket
a KAPU a felhasználó számára auto-
matikusan kiemel a központi adat-
bázisba és a forgalomtechnikai
szabvány szerinti tervezési fájlfor-
mátumban, a megfelelô rétegrend-
del elküldi a mérnök e-mail címé-
re. A tervezô így néhány perccel az
adott terület tervezési feladatának
kézhezvételét követôen már meg
is kezdheti a munkát, mivel a KAPU
biztosította számára a tervezéshez
szükséges alaptérképi és egyéb
információkat.

Ügyviteli rendszerek térinformatikai támogatása 
A jelenleg mûködô ügyviteli rendszer térképi támo-

gatása szintén megvalósításra került. Ez egy hosszú fo-
lyamat, ugyanakkor mára a Társaság nem-térképi ügy-
viteli rendszere összekapcsolódott a KAPU-val, így az
ott rendelkezésre álló adatok grafikus, térképi támoga-
tással is megjeleníthetôk, és akár módosíthatók is.

Ortofotók
A Társaságunk által megrendelt 2016-os ortofotó-

felmérés bekerült a KAPU-ba, így a korábbi ortofotókkal
együtt elérhetô a közterületekre és az épületekre optima-
lizált változat is. A KAPU mellett, a tervezôk számára el-
érhetô AutoCAD-ben is. A könnyebb összehasonlítható-
ság érdekében készítettünk egy felületet, ahol a 2014-es
és 2016-os ortofotók együttesen láthatók és egy csúszká-
val felfedezhetjük a különbségeket.
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12. ábra  
Ugyanaz a keresztezôdés a KAPU-ból kiexportálva 

a forgalomtechnikai CAD szabvány állomány-rétegrendjével
és szimbólumaival

11. ábra  
Budapest egy
keresztezôdése
térinformatikai
megjelenítéssel
a KAPU-ban



Híd-mûtárgy portál
A legújabb KAPU alkalmazásunk a híd-

mûtárgy szakág számára készült, amely-
ben a mérnöki modulban megszokott funk-
ciókhoz képest a szakág szakemberei szer-
keszthetik az aluljárókhoz kapcsolódó léte-
sítményeket is, például térfigyelô kamerák,
mozgólépcsôk, tûzcsapok stb. 

A fejlesztés következô szakaszában az
aluljáró-törzslapok digitalizálását és azok
könnyû elérését fogjuk biztosítani, illetve
az aluljárók nem közforgalmú részeinek mû-
szaki tartalma is bekerül az adatbázisunk-
ba. Ennek köszönhetôen naprakész és a
teljes szakág számára azonos adattartalom
válik elérhetôvé pár kattintással.

MLS képek a kapuban
A pontfelhô-felmérés során felmérô

autónk képeket is készít. Pontosabban,
5 méterenként 6 db képet, így a teljes
városra lehetôségünk van egy Google
Street View-t készíteni. A képek KAPU-
ban történô megjelenítésének elsô fej-
lesztési fázisánál tartunk, ahol csak
egyesével lehet megnézni ôket. A k ö-
vetkezô ütemben elkészül a felhaszná-
lóbarát verzió is, amikor egy ablakban
nézhetjük meg a 6-6 képet, majd vé-
gül a harmadik ütemben már az egyes
álláspontok között is lépkedhetünk a
képen belül.

A teljes város megjelenítéséhez
meg kellett oldanunk a személyiségi
jogok védelme céljából a rendszámok
és arcok kitakarását. Ehhez saját fej-

lesztésû tanuló algoritmus alapján mûködö robotot hasz-
náltunk, ami az elsô 10 000 képen megmutatott arcok és
rendszámok után automatikusan ismerte fel a további

több tízmillió képen ezeket az eleme-
ket. A robot körülbelül egy hétig dol-
gozott az adatokon, de mára a teljes
képállomány publikálható. Az ismételt
felmérésekkor már a munkafolyamat
része, hogy az elkészült képeket a fel-
dolgozás során automatikusan kitakar-
ja a robot, így azonnal on-line is rendel-
kezésre állnak a felvételek.

Jelzôlámpás csomópontok frissítése
A KARESZ vektorizáló csapata a

budapesti keresztezôdések, gyalogo-
sátkelôk jelzôlámpáinak és érzékelô-
inek készíti a nyilvántartását a jelzô-
lámpás szakág kérésére. A városban
1064 olyan csomópont van, amivel a
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13. ábra  
A kép bal oldalán a 2014-es, míg a jobb oldalán a 2016-os
ortofotón látható a Groupama Aréna 

14. ábra  
Aluljáró felülnézetben a KAPU-ban, 
az Út-, Híd-, Mûtárgy osztály alportálján

15. ábra  
A KARESZ képeinek helyei piros ponttal jelölve 

és egy kamerakép a KAPU-ban



szakág foglalkozik, ezeknek a nyilvántartásba vétele  fo-
lyamatban van. A munka a tervezett ütemben halad, a vég-
leges csomóponti rajzok a KAPU-ban is elérhetôk lesznek
a kezelôk számára.

Terepi táblaellenôrzô alkalmazás 
A KAPU egy speciális terepi modulja a Közlekedési

Igazgatóság Teherforgalmi Osztálya számára készült el
2017 májusára: a terepi táblaellenôrzô mobilalkalmazás,
amellyel kiváltottuk a papíralapú helyszíni ellenôrzése-
ket. Az alkalmazásban létrehozott ûrlap dinamikusan
mûködik, tehát az egyes kérdések a korábbi kérdésekre
adott válaszok szerint jelennek meg. 

Az alkalmazás további elônye még, hogy offline alap-
térképet használunk, amellyel a mobiladat-használat is
minimálisra csökkenthetô. Az ûrlap kitöltése mellett
maximum 2 kép is csatolható az ellenôrzés mellé. A te-
repen felvett adatok akár a helyszínrôl is beküldhetôk,
vagy az irodában, Wi-Fi-rôl is szinkronizálhatók. Elôbbi
esetben az ellenôrzéseket együttesen megjelenítô web-
alkalmazásban azonnal megjelennek a bejelentések.

Az alkalmazás tehát számottevô idô spórol meg az
ellenôrzések során és csökkenti a papíralapú ellenér-
zéshez képest az irodai utófeldolgozás idejét is.

Jelzôszámozási helyszínrajz szakági ellenôrzése 
A KARESZ által felvett jelzôlámpás csomópontok

szakági ellenôrzése a KAPU-ban zajlik. A KAPU-portál-
ban a szakág egyrészt ellenôrizheti, hogy a jelzôlámpák
a megfelelô számozást kapták-e, illetve arrébb helyez-
heti a jelzôlámpa fejeket és zászlókat annak érdekében,
hogy a jelzôszámozási helyszínrajz a legmegfelelôbb
legyen (pl. jelzôlámpák ne takarják egymást). 

Az ellenôrzés és átszerkesztés után lehetôség van
a jelzôlámpás csomópontokat egy jelzôszámozási hely-
színrajzként pdf-be exportálni a megfelelô térképi meg-
írásokkal együtt.

Ûrszelvény vizsgálatok 
A budapesti közlekedés során az út felé dôlô, illet-

ve lombozatukkal belógó fák fizikai akadályokat jelen-
tenek egy külsô sávban közlekedô, nagyobb teherautó
vagy busz számára. Gyakori eset a ponyvák szétszaka-
dása vagy a rakomány és karosszéria komoly sérülése.
Az útellenôrök kérésére egy olyan elemzés készül, amely
a pontfelhôbôl kiszûri az ûrszelvénybe lógó fák részeit,
ami a burkolatra vetítve a szegélytôl számított 4,5 m
vertikális magasságot jelent. További zajszûréssel meg-
találhatók a vastagabb, veszélyt jelentô ágak, gallyak.
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16. ábra  
Jelzôlámpás keresztezôdés 
mûszaki rajz szerinti megjelenítése a KAPU-ban

17. ábra  
Pontfelhô elemzô robot eredményének megjelenítése 

a fák ütközésvizsgálata közben egy ûrszelvényben

18. ábra  
A fák 
ûrszelvény-
vizsgálatának
eredménye 
a KAPU-ban, 
színekkel 
jelölve a 
biztonságostól
a rendkívül 
kri t ikus 
fabelógások
szerint



A városra így készíthetô egy veszélytérkép, melyet az
útellenôrök helyszíni terepbejárásaik és ellenôrzéseik
után továbbítanak a budapesti fákért felelôs FÔKERT
Nonprofit Zrt. részére, hogy a balesetmentes közlekedés
érdekében vágást vagy metszést kezdeményezzenek. 

Az elemzés eredményei a KAPU-ban 2D-s szimbólu-
mokkal ábrázolva, a belógás paraméterei attribútum ada-
tokként láthatóak.

2.4. Elemzések
A KARESZ által gyártott pontfelhô olyan sûrû és rész-

letes, hogy eddig nem látott speciális elemzésekre nyílik
lehetôség. Olyan elemzésekre, melyre a városüzemel-
tetési, közlekedési és útügyi szakterületek történetében
eddig még soha nem volt lehetôség.

Szerzôinkrôl

DR. ALMÁSSY KORNÉL TAMÁS útépítési szakember, az
oktatásban és a szakmai közéletben is kiemelt tapasz-
talattal. Tanulmányai alatt és doktoranduszi feladatai el-
végzése során a szakmai tudás gyarapítása és annak
átadása mellett a hallgatói társadalom érdekvédelmi szer-
vezeteinek munkájában és az egyetemi diák-közéletben
is meghatározó szerepet játszott. A 2006-2010 közötti
választási ciklusban politikai szerepvállalásakor az ok-
tatás és sport szerepét kiemelten képviselte. 2010-tôl a
Budapest Közút Zrt. vezérigazgatója. Tisztsége betöltése
óta a társaság komoly elismeréseket ért el a fôvárosban,
ami az éves költségvetés, a dolgozói létszám, valamint
az ellátandó feladatok számának növekedésében is meg-
mutatkozik. Számos szakmai publikációja jelent és jele-
nik meg a városi úthálózathoz kapcsolódó szakterületi
témákban. 

FEKETE GYULA távérzékelési, térinformatikai szakem-
ber kiterjedt nemzetközi tapasztalattal. 2000 óta számos
magyar és nemzetközi légi- és ûrfelvétel-alapú térképe-
zési munkában vett rész projektbonyolítóként vagy szál-
lítói oldalon. Széleskörû nemzetközi tapasztalattal ren-
delkezik ûrfelvétel-alapú védelmi-, békefenntartói- és
bányászati célú térképi adatbázisok elôállításában és
ellenôrzésében. Több nemzetközi szervezetnél dolgozik
szaktanácsadóként. Az elmúlt években a földi és légi LI-
DAR-alapú 3D-várostérképezésben tevékenykedett, vá-
rosi szintû adatbázis készítô, és on-line publikáló rend-
szereket tervezett és épített föl hazánkban (KARESZ) és
külföldön egyaránt (Szingapúr). Jelenleg a Budapest Köz-
út Zrt-nél, mint vezetéstámogatási kiemelt szakértô dolgo-
zik, valamint több nemzetközi 3D-városmodellezô mun-
kában is részt vesz.
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20. ábra  
Nyomvályúsodás

21. ábra  
Felszíni modellek 

elöntés 
vizsgálatokhoz

19. ábra  Kátyú és repedezettség vizsgálat


