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     Kesztölc 

Esetpélda

Az OpenStreetMap adatbázison
Keresztül

   

    

Kesztölc





És a munka “látszata” - nem csak ez ...



de ezek is ...























És tudtátok?    A Kesztölci boroknak térgörbítő hatása is van!     Leglábbis pár pohár után ...

Utalás az “Inception”/“Eredet” című filmre: https://hu.wikipedia.org/wiki/Eredet_(film)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eredet_(film)
























Kerekesszékes megközelítésről információk    …   wheelmap.org



























És a Kesztölci   Hegyi Kocsmába is  könnyebb odatalálni!   





name:sk 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kesztölc
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kestúc

“A második világháborúig 
a falu lakóinak többsége szlovák volt.”

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keszt%C3%B6lc
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kest%C3%BAc


 www.freemap.sk     -     Sok hazai településnek van szlovák elnevezése is

file:///home/pella/Documents/OSM_/www.freemap.sk


Itt “Esztergom” már “Ostrihom” - és hamarosan “Kesztölc” -ből is”Kestúc” lesz !













Mobil

iOS tablet képernyőképek ízelítőnek: 
 (Maps.me, Magic Earth, OsmAnd, Wheelmaps, ViewRanger, Bikemap.net)

 De a példákon kívül is sok okostelefonos alkalmazás használ OSM 
térképadatokat: 

 Apple iOS ,  Android , BlackBerry , Windows Phone

Tipp:  Offline térképhez próbáld ki az OsmAnd, Maps.me,  Magic Earth  alkalmazásokat!  iOS -en és Androidon is működnek

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/BlackBerry_OS
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Windows_Phone
http://osmand.net/
http://maps.me/
http://www.generalmagic.com/magic-earth/


maps.me iOS



maps.me iOS



maps.me iOS



maps.me iOS



maps.me iOS



Magic Earth iOS



Magic Earth iOS



OsmAnd Maps iOS



OsmAnd Maps iOS



Wheelmap  iOS



ViewRanger  iOS



bikemap.net  iOS



bikemap.net  iOS



bikemap.net  iOS



bikemap.net  iOS



Mobil  + name:sk

“egymás cipőjében “

Vajon mit lát egy szlovák anyanyelvű túrista 
az okostelefonján?



Maps.me iOS  -   Szlovák nyelv beállítással



Maps.me iOS  -   Szlovák nyelv beállítással



OsmAnd Maps iOS           Szlovák + helyi nyelv beállítással



OsmAnd Maps iOS           Szlovák + helyi nyelv beállítással



Magic Earth iOS         Szlovák nyelv beállítással





És mit lássanak
a német / orosz / angol / japán / * … 

turisták ? 



És mi lesz a jövő ? 
OpenStreetMap

http://mike.teczno.com/notes/openstreetmap-at-a-crossroads.html



A lényeg!
OpenStreetMap

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209299417275095&set=gm.327908920897102&type=3&theater



OpenStreetMap

This year’s participants @ SotM 2016 in Brussels 1 | Picture by Tatiana van Campenhout CC-BY-SA 4.0

https://www.flickr.com/photos/125973054@N08/29898095102/in/album-72157673269812860/

http://www.weeklyosm.eu/page/2#wn323
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Licenc

OpenStreetMap



OpenStreetMap

http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Data_License/Community_Guidelines



OpenStreetMap
Szabadon felhasználható térinformatikai 

adatbázis és térképek
térképes Wikipédia
http://www.openstreetmap.org

http://osm.org
bárki szerkesztheti, >16000 aktív önkéntes
egyre jobb lefedettség
az adatokhoz bárki hozzáférhet, 

felhasználhatja – akár
üzleti alkalmazásokban is!

OpenStreetMap



Alapelemek
 Közösségi 

 Nemzetközi: hozzáférhetünk más ország adataihoz és ők is a miénkhez 
(egységes adatbázisban tárolódnak)

 Bárki szerkesztheti (egyszerű regisztrációval)
 A felfedezett hibát vagy elavult információt bárki azonnal kijavíthatja
 Crowdsourcing 

   Ha sokan csinálják, akkor együtt sokkal könnyebb.
 Különböző érdeklődési körrel

 Például: biológusok – gólyafészkek, vasútrajongók, hajózás, helytörténészek, 
turisták, akadálymentesítésben érdekeltek, autóvezetők (navigáció), hívők 
(templomok, miserend), humanitárius önkéntesek (árvíz, földrengés, 
krizishelyzet)

 Adatbázis (Open Data)
 Több alkalmazás is ugyanazt az OpenStreetMap adatbázist használja

 (írja és olvassa) vagyis újrafelhasználhatóak az adatok
 (Wheelmap, iD Editor, JOSM, Pushpin, …)

 Szoftveres ökoszisztéma
 Leginkább nyílt forráskód (Open Innovation)

OpenStreetMap



Alapelemek
 Térinformatikai adatok
 Címkék és értékek 

 Név (name) = BME K épület
 Más elnevezés 

(alt_name)=BME központi épület
 Épület (building) = Egyetem 

(university)
 Épület szintek 

(building:levels) = 3
 Kerekesszékes 

hozzáférés(wheelchair)=  Nem 
(No)

OpenStreetMap



 Szerkesztő: iD-Editor
OpenStreetMap



Alapelemek
 Térinformatikai adatok
 Címkék és értékek 

 Név (name)=Budapesti 
Corvinus Egyetem

 Más elnevezés 
(alt_name)=Közgáz

 Kerekesszékes 
hozzáférés(wheelchair)=  
Korlátozott (No)

OpenStreetMap



Kétnyelvű térkép -  Kolozsvár 

OpenStreetMap



Utcanév
OpenStreetMap

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Utcan%C3%A9v_teljess%C3%A9g



Humanitárius OpenStreetMap

 „Nowadays, anyone can consult free OpenStreetMap Online 
maps, Routing services or even bring the Map on their 
Smartphone. For crisis like this Ebola Outbreak, thousand 
of contributors from around the world digitize rapidly 
the data from Satellite imagery to support the humanitarian 
organizations that deploy in the affected countries.

 Our goal is to contribute to humanitarian relief by providing 
rapidly a detailed and accurate map (i.e., road network, 
villages, buildings, etc.) to support the humanitarian 
organizations. These services help locate people at risk 
rapidly, and facilitate the delivery of goods and services to 
remote areas. The various epidemiological services also can 
use these maps to monitor the situation.”

OpenStreetMap

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/2014_West_Africa_Ebola_Response

http://hot.openstreetmap.org/



Humanitárius OpenStreetMap

OpenStreetMap

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/2014_West_Africa_Ebola_Response

http://hot.openstreetmap.org/



Címketár: 
OpenStreetMap Wiki-ben 

OpenStreetMap

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hu:Key:shop



 

OpenStreetMap

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hu:Key:shop



Kik használják az   
OpenStreetMap-et ?
Flickr, Foursqure, MapQuest, Nestoria, 

StreetEasy,  Apple, Pinterest,   ESRI 
USA White House, német alkotmánybíróság,

spanyol turisztikai hivatal
Wikipedia 
Humanitárius OpenStreetMap csapat

 (krízistérképészet)
És még sokan mások:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM_based_Services

OpenStreetMap



Hazai felhasználók 
 Kizárólag OSM alapon

 BuBi - fővárosi nemzeti bringakölcsönző
 Használtautó - gépjárműhirdetések
 Időkép - kameratérkép
 ingatlan.com - ingatlanhirdetés
 Ingatlanbazár - ingatlanhirdetés
 Otthontérkép - ingatlanhirdetés
 Merre tekerjek? - kerékpáros térkép
 Utcakereső

 OSM választható
 Kerékpáros.com - bizonyos térképek OSM alapúak
 Központi Statisztikai Hivatal Helységnévtár - OSM az első helyen a 

választható térképek között
 Miserend: térképen a templomok - alapértelmezett OpenStreetMap 

térkép
 Útadattár - választható OSM alaptérkép
 OpenBioMaps
 Európai Bizottság Inforegio - Regionális fejlesztési projektek

OpenStreetMap

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/OSM_felhasználások



Mennyire megbízható ?
 Külföld

 Nyugat Európa és az USA  - jó
 Egyes Afrikai – Ázsiai országok - minimális

 Magyarország 
 Adminisztrációs és település határok - OK
 Főbb utak – OK
 Minden hazai település név alapján - OK
 Háttérrétegnek adatot vetíteni rá  - OK
 POI-k - nagyobb településeken – OK

 Kisebb településeken – még hiányos
 Utcanevek – kb. 30% hiányzik még, folyamatban
 Házszámok – folyamatban (kb 7% van meg)

OpenStreetMap



Mi található az OpenStreetMap-ben

 utak, felüljárók, hidak, alagutak
 vasúti, tömegközlekedési útvonalak, megállók 

(kerékpárutak és jelzett turistautak is)
 üzletek: boltok, éttermek, kocsmák, ...
 épületek: iskolák, kórházak, templomok, ...
 hegyek, folyók, tavak, erdők és még fák is.
 adminisztratív határok (országhatár, megye, járás, 

település, kerület)
 akadálymentesítési információk

tovább bővíthető
                                                           wiki.osm.org

OpenStreetMap



Wheelmap
megközelíthető 

kerkesszékkel?
 akadálymentes
 részben 

akadálymentes
 nem akadálymentes

OpenStreetMap

http://wheelmap.org/



OpenStreetMap

https://twitter.com/JLZIMMERMANN/status/501356038499868672/photo/1

 Ívóvíz

buszmegálló



Buszmegálló

OpenStreetMap

https://twitter.com/JLZIMMERMANN/status/501356038499868672/photo/1



Mobil
OpenStreetMap

http://osmand.net/en/screenshots-menu.html

Android -  OsmAndAndroid -  OsmAnd
    

 Apple – iOS : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS
 Android : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android
 Windows Phone: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Windows_Phone

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android


Térképek: Alapértelmezett stílus

OpenStreetMap



Kerékpáros térkép

OpenStreetMap



Tömegközlekedési térkép

OpenStreetMap



Kerekesszékes térkép

OpenStreetMap



Water Color
OpenStreetMap



Kandinsky vagy Matisse ? 

OpenStreetMap

http://googlemapsmania.blogspot.co.uk/2014/09/mapbox-studio-more-kadinsky-than-matisse.html



Toner 
OpenStreetMap



3D térkép -  http://map.f4-group.com/

OpenStreetMap



http://map.openseamap.org/

OpenStreetMap



http://openmapsurfer.uni-hd.de/

OpenStreetMap

http://openmapsurfer.uni-hd.de/


Többnyelvű térkép
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Multilingual_names
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Multilingual_maps_Wikipedia_project

OpenStreetMap

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Multilingual_names
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Multilingual_names
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Multilingual_maps_Wikipedia_project


Kétnyelvű térkép

OpenStreetMap



Turistatérkép - 

OpenStreetMap



Turistatérkép

OpenStreetMap



Közösség

Lengyel Gólyafészek Kampány
Crowdsourcing + Gamification + Díjazás 
birds_nest=stork  összesen:  3597 adat 
2 hónap alatt  3370 adatot gyüjtöttek 

ebből 2314 képpel, ami lekérdezhető bárki által
 http://taginfo.openstreetmap.org/tags/birds_nest=stork

 Lekérdezés
http://overpass-turbo.eu/   → wizard és beirni: 
                 birds_nest=stork in Poland 

OpenStreetMap

http://taginfo.openstreetmap.org/tags/birds_nest=stork
http://overpass-turbo.eu/


Közösség

Lengyel Gólyafészek Kampány
Crowdsourcing + Gamification + Díjazás 
birds_nest=stork      
a földön : ( 3597 adat )
2 hónap alatt  3370 adatot gyüjtöttek 

ebből 2314 képpel, 
ami lekérdezhető bárki által

 http://taginfo.openstreetmap.org/tags/birds_nest=stork

 Overpass-turbo.eu  wizard és beirni: 
                 birds_nest=stork in Poland 

OpenStreetMap

http://taginfo.openstreetmap.org/tags/birds_nest=stork


Adatbázis – key:species

OpenStreetMap



Tűzoltó közösség 
OpenStreetMap



Vasút térképezők
OpenStreetMap



Egyéb felhasználás 
Navigáció, útvonaltervezés

 OSRM
 Graphhopper
 pgRouting 
 ...

Mobiltelefonos térképek (offline)
 OSMAND (Android)
 Maps.me (Android, iOS)
 …

Mobile könyvtárak
 Osmdroid
 Route-Me, CloudMade SDK
 ...

Geokódolás és Keresés
 Nominatim
 OpenCage
 ...

Adatbázisba töltés (PostgreSQL + PostGIS)
 osm2pgsql
 osmosis

OpenStreetMap

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Develop

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page



Kik készítik?

OpenStreetMap



A magyar közösség 

 www.openstreetmap.hu/rolunk
 wiki.openstreetmap.org/wiki/HU:Main_Page
 "OpenStreetMap Hungary" - Facebook group  (497 fő)

https://www.facebook.com/groups/osm.hu/

 OpenStreetMap Hungary - Google group  (234 fő)
https://groups.google.com/forum/#!forum/openstreetmap-hungary

 OpenStreetMap-Hungary - Meetup group (349 fő)

http://www.meetup.com/OpenStreetMap-Hungary/
(havi rendszeres találkozók)

 Napi 20-50 egyedi és aktív szerkesztő pontosítja az 
OSM-et.

( 2016.10.14 állapot)

OpenStreetMap

http://www.openstreetmap.hu/rolunk
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/HU:Main_Page
https://groups.google.com/forum/#!forum/openstreetmap-hungary
https://groups.google.com/forum/#!forum/openstreetmap-hungary


OpenStreetMap

http://osmstats.neis-one.org/?item=countries&date=19-9-2016



OpenStreetMap

http://osmstats.neis-one.org/?item=countries&country=Hungary&date=19-9-2016



Közösségi események

OpenStreetMap



OSM OpenData Hackatlon 
2014.03.22 

 Humanitarian OpenStretMap Task
#459 - RDC Lubumbashi / Kampemba HOT - MSF UK

 #Lubumbashi - Democratic Republic of Congo (DRC)
 Médecins Sans Frontières (Orvosok Határok Nélkül) 

térképes támogatására. 
 Cél a térkép segítségével a kolera járvány megfékezése.

OpenStreetMap

http://hot.openstreetmap.org/updates/2014-04-01_a_week_in_lubumbashi_drc



Mapping Party
Lábatlan 2014.06.07-08





OpenStreetMap



Mapping Party
Lábatlan 2014.06.07-08
1163 házszám!

OpenStreetMap



Mapping Party
Lábatlan 2014.06.07-08
OSM Inspector:házszám ellenőrzés

OpenStreetMap

 OSM Inspector    :                   
http://tools.geofabrik.de/osmi/ 



OpenStreetMap

Budapest 2014 augusztus 9
OSM 10. születésnap és

kerekesszékes közösségi adatgyűjtés



Győr - 2014 okt. 11
OpenStreetMap mapping party

kerekesszékes közösségi adatgyűjtés

OpenStreetMap



taginfo.openstreetmap.hu
OpenStreetMap

http://taginfo.openstreetmap.hu



Taginfo: Templomok vs Kocsmák (2016-10-19)

OpenStreetMap

http://taginfo.openstreetmap.hu/compare/amenity=place_of_worship/amenity=pub/amenity=nightclub



Overpass-Turbo.eu lekérdezések

OpenStreetMap

http://overpass-turbo.eu/s/8Qs



Overpass-Turbo.eu lekérdezés
“amenity=pub in Budapest”   ( data)

OpenStreetMap

http://overpass-turbo.eu/s/8Qs



Overpass-Turbo.eu lekérdezések
“(amenity=bank) and ( wheelchair=yes ) in Budapest”   ( map)

OpenStreetMap

http://overpass-turbo.eu/s/8Qt



Adatforrások

OpenStreetMap



Hogy kerülnek bele az adatok?

önkéntesek helyi terepfelméréseiből
műholdas (Bing), vagy légi fényképek 

átrajzolásával (szintén önkéntesek által)
adatok adományozásával

   (önkormányzati, céges vagy állami)

OpenStreetMap



OpenStreetMap 
szerkesztő 
programok

OpenStreetMap



  iD Editor - szerkesztés
OpenStreetMap

http://www.openstreetmap.org/edit?editor=id



  JOSM Editor - szerkesztés
OpenStreetMap



fieldpapers.org


OpenStreetMap

http://fieldpapers.org/





OpenStreetMap

http://montpel-libre.fr/stock/images/galerie



Adatimport

OpenStreetMap

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Import%C3%A1l%C3%A1s



Ortofotók - Törökbálint

OpenStreetMap



Ortofotók - Törökbálint

OpenStreetMap



Ortofotók – BP. XII. kerület

OpenStreetMap



Ortofotók 
fototerkep.hu dunai árvízi ortofotó 2013 

OpenStreetMap



Interspect ortofotó  
négy budapesti kerületről (III, XIII, XIV, XV) 

OpenStreetMap



         Összefoglalás

  

OpenStreetMap



Hasznos linkek
http://learnosm.org/en/
http://switch2osm.org/
http://wiki.openstreetmap.org
 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hu:Main_Page
 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Develop
 És a  http://www.openstreetmap.hu/  

OpenStreetMap

http://learnosm.org/en/
http://learnosm.org/en/
http://switch2osm.org/
http://switch2osm.org/
http://wiki.openstreetmap.org/
http://wiki.openstreetmap.org/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hu:Main_Page
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Develop
http://www.openstreetmap.hu/


  Köszönöm a figyelmet!

( e-mail: pella.samu (kukac) gmail.com )

  

OpenStreetMap
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