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1. BEVEZETÉS 

A magyarországi szóhasználatban az 1980-as évek elejétől, közepétől a 

szaklapok hasábjain egyre gyakrabban találkoztunk egy nemzetközileg is 

viszonylag új fogalommal, mely a hazai gyakorlatban előbb GIS 

(Geographical Information System) illetve ennek fordításaként FIR 

(Földrajzi Információs Rendszer), majd Térinformatikai vagy 

Térinformációs, újabban pedig Geoinformációs rendszerek néven 

honosodott meg. Hogy valójában mit is takar ez a fogalom, mely születése 

után nem sokkal máris ennyi névre hallgat, - noha több külföldi szakíró 

igyekezett pontos definícióval érzékeltetni - a gyakorlati szakemberek 

számára nem volt mindig egyértelmű, így aztán sokszor használták olyan 

esetekben is, amikor valójában nem volt indokolt. A GIS rohamos külföldi 

térhódítása begyűrűzött hazánkba is és számos hazai misszionárusa 

akadt, akik felismerve a benne rejlő szerteágazó és hihetetlen mértékű 

lehetőségeket, természetesen elsődlegesen előnyeit kidomborítva, 

igyekeztek minél nagyobb számú követőt toborozni és minél szélesebb 

körben elterjeszteni. A hazai terjedésnek vagy terjesztésnek azonban 

számos gátló tényezője akadt, melyek időrendileg jól elkülöníthetők. A 

nyolcvanas évek végéig a legfőbb akadályt a COCOM lista képezte, mely 

megakadályozta az addig elért fejlesztések eredményeinek e téren fejlett 

országokból való beáramlását mind hardver, mind szoftver 

vonatkozásában. Ezt ellentételezendő több magyar cég kezdett 

fejlesztésbe - különös tekintettel szoftver vonatkozásában - aminek 

eredményeként több hazai térinformatikai szoftver fejlesztés látott 

napvilágot, de a gyakorlati alkalmazások jól minősíthető eredményeit 

nagymértékben gyengítették a már említett fejlett számítástechnikai 

infrastruktúra hiánya és az ebből eredő számítástechnikai kultúra 

alacsony színvonala. 

A nyolcvanas évek végétől a COCOM előírások megszüntetésével a 

térinformációs rendszerek hazai terjedésének gátját három tényező 

képezte: 
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1. A térinformatikai szoftverek és az azok működését biztosító hardverek 

a hazai felhasználók számára igen nagy anyagi megterhelést 

jelentettek akkoriban, világosabban fogalmazva sok esetben 

megfizethetetlenek voltak. 

2. A térinformációs rendszerek un. lelkét képező digitális adatállomány és 

ezen belül főleg a digitális alaptérképek nem álltak rendelkezésre. így 

minden térinformációs fejlesztést az igen nagy idő- és 

költségvonzatokat jelentő digitalizálási műveletnek kellett megelőzni. 

3. A felhasználói társadalom tájékozatlanságából - vagy fogalmazzunk 

másképp - a térinformatika terén mutatkozó ismerethiányból adódó 

fogadásképtelenség, mely megakadályozta a kínálati piac kihívásainak 

való megfelelést. Ugyanis a potenciális felhasználó nem igényelte azt, 

amiről nem tudott, illetve csak a fejlesztő (eladó) ajánlására 

hagyatkozott, ami nem mindig hozta meg a kívánt eredményt. Kialakult 

belső következtetés a felhasználóban: "a térinformációs rendszerek 

nem is olyan jók, mint mondják". 

A térinformatika hazai apostolainak tehát a fenti három igen lényeges 

gátló tényezőt kellett (kell) legyőzni, hogy a térinformatika magyarországi 

viszonylatban is az őt megillető helyet foglalhassa el. 

A térinformációs rendszerekben rejlő lehetőségek és annak elterjedését 

gátló tényezők szélesebb körben történő felismerésének köszönhetően a 

90 - es évek elején hazánkban is robbant a "térinformatikai bomba", 

melynek eredményeként megindultak a legfőbb akadályok felszámolására 

irányuló projektek. Ezek eredményeként az 1. és 2. pontban foglaltak 

terén igen látványos eredményeket értek el, de a 3. pont alatti gátló 

tényezővel még ma is számolnunk kell (illetve felszámolnunk kell). 

E téren igen sokat tehetnek azok az oktatási (de felsőoktatási 

mindenképpen) intézmények, melyek feladata a 21 . századi EU 

elvárásoknak megfelelő kiművelt emberek képzése. 
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"A GIS technológia azt jelenti a földrajzi elemzés 
számára, amit a mikroszkóp, a távcső és a 
számítógépek jelentettek más tudományok 
számára.. ." 

R.F. Abler 
2. Ml A TÉRINFORMATIKA 

Mindenekelőtt leszögezzük, hogy semmiféle magunk szerkesztette 

szakszerű definícióval nem kívánunk előhozakodni, megtették ezt már 

többen előttünk, s noha fogalmazásukban némileg különböznek, ezek 

tartalmában megegyeznek s azokkal mi is egyetértünk. 

Mielőtt azonban bárkit is idéznénk a térinformatika definícióját illetően, 

folytassunk némi okoskodást: 

Ha magyarázat nélkül elfogadhatjuk azt a nyelvtani tételt, miszerint az 

összetett és képzett szavak értelmét az alapszavak értelméből kell 

levezetnünk, akkor nyilvánvaló, hogy azt kell tisztáznunk ( Kollányi -

Prjazer, 1995): 

1. Mi a tér? 

- Tér: "az anyag létformája, az anyagi testek kölcsönös helyzeteinek 

halmaza" (Akadémiai kislexikon, 1989) 

2. Mi az informatika? 

- Informatika: "a tudományos gazdasági műszaki stb. információ 

szerkezetével, tulajdonságaival, hatásával, feldolgozásával stb., és az 

információs tevékenységek törvényszerűségeinek vizsgálatával 

foglalkozó tudomány". (Akadémiai kislexikon, 1989) 

3. Mi az (2. pont alatti szó alapszava) információ? 

- Információ: " 1 . híranyag, adat, a közlés tárgya 

2. hírközlés, tájékoztatás"" 

(Akadémiai kislexikon, 1989) 

Az információ és az adat tehát szinonim fogalmak. Egyes szerzők ugyan 

különbséget vélnek a két fogalom között miszerint az adat reprezentált, de 
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nem értelmezett ismeret, az információ pedig értelmezett ismeret (BM 

1994). Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a különbségek a térinformatika 

lényegét illetően nem játszanak fontos szerepet és nyugodtan 

elfogadhatjuk a szinonim értelmezést. 

Az információ mennyisége napjainkra csillagászati méreteket öltött, napi 

helyes döntéseink főszereplőivé vált. 

Minél több információra támaszkodva hozzuk meg döntéseinket, annál 

nagyobb az esélye annak, hogy az helyes. Ahhoz, hogy az információkat 

döntéseinkben helyesen tudjuk alkalmazni, célszerű azokkal bizonyos 

müveleteket (rögzítés, rendezés, átalakítás, csoportosítás, tárolás stb.) 

végezni. 

Ha az információkat és azokkal kapcsolatos müveleteket egységbe 

foglaljuk, létrejönnek az információs rendszerek. 

Az információs rendszerek létrehozását az információhalmaz mérhetetlen 

tömege tette szükségessé, melyben meghatározó szerepet játszik korunk 

nagy vívmánya, a számítógép. Miközben hangsúlyozzuk, hogy az 

információs rendszerek napjaink igénye szerinti alkalmazását a technikai 

fejlődés csúcsterméke, a számítógép tette lehetővé, hiba lenne azt 

állítani, hogy az információs rendszerek csak számítógépes környezetben 

működnek. A számítógép csupán egy eszköz a rendszerben, mellyel a 

rendszer előnyeit lehet jobban - ismétlem - napjaink igénye szerint 

érvényre juttatni. 

Az információs rendszerek funkcionálisan a következő feladatokat látják 

el: 

- adatnyerés 

- adatkezelés 

- adatelemzés 

- adat megjelenítés 

Mindezekhez nem feltétlen szükséges számítógép. 
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Ha viszont a műveletek végrehajtásához számítógépet alkalmazunk, 

létrejönnek a számítógéppel támogatott információs rendszerek, melyek 

főbb alkotóelemeit a : 

- hardver 

- szoftver 

- adat 

- ember 

együttes alkotja, ahol a hardver magába foglalja az adatnyerés és 

megjelenítés eszközeit is, az ember pedig a felhasználókat foglalja 

magába, de ide sorolhatjuk a rendszertervezőket illetve fejlesztőket, 

valamint az adatgyűjtést végzőket is. 

Ha azt halljuk, hogy "háború van", akkor az emberek érzőbb része 

sajnálkozik, a közömbösek egy vállrándítással elintézik. Hasonlóan 

cselekednek valószínűleg a "tűz van", vagy a "kitört a tűzhányó" 

információk hallatán is. 

Más a helyezet azonban, ha mindezeket az információkat helyhez kötjük, 

hellyel kapcsolatba hozzuk, mondjuk így: " a szomszéd országban háború 

van". Az információ felértékelődik, azonnal további kérdéseket indukál a 

fogadóban. Az információknak van tehát egy speciális csoportja, ebbe 

tartoznak a helyhez kötött információk, melyek napi életünk velejárói és a 

teljes információhalmaznak egyes irodalmi források szerint 60-70%-át 

teszik ki, de találkozhatunk 80%-os megítéléssel is. Bármelyik adatot is 

tekintjük valósnak, el kell ismernünk, hogy a helyhez kötött információk 

betöltik napi életünket. A településre vonatkozó adatok, távközlési adatok, 

közművek adatai, közlekedésre és környezet állapotára vonatkozó 

adatok, ingatlannyílvántartási adatok és még hosszan sorolhatnánk, mind

mind helyhez kötött információkat tartalmaznak. 

A térbeli információkat akkor tudjuk a legjobban felfogni, a köztük lévő 

összefüggéseket helyesen értelmezni, ha azokat a tényleges helyükre 

téve értelmezzük. Tehát pl. a Pécsre vonatkozó információkat Pécsre, a 

Szegedre vonatkozó információkat Szegedre és így tovább tesszük. Igen 
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ám, de ez az egyidejű szemlélést fizikailag lehetetlenné teszi az ember 

számára, márpedig az információk (adatok) közötti összefüggések 

felismerése végett erre szükség lenne. 

Hozzuk létre ezért a természetes és művi környezetünk - vagyis a valós 

világ - az ember számára áttekinthető modelljét, a térképet és helyezzük 

azon az információkat térbeli megfelelő helyükre. Most már sokkal 

könnyebb lesz az információk és köztük lévő összefüggések értelmezése 

és felismerése, mindaddig amíg a térképre felhelyezett információk 

sokasága az áttekinthetőséget az ember számára meg nem akadályozza. 

A napjainkra jellemző hatalmas információhalmaznak egy un. 

hagyományos papírtérképen való egyidejű ábrázolása - úgy, hogy az 

ember számára értelmezhető legyen - fizikailag megoldhatatlan lenne. A 

megoldást a számítógép jelenti, mely szerkezeti (hardver) és műveleti 

(szoftver) lehetőségeivel segít az információhalmaz térbeli 

elhelyezésében és az információk közötti összefüggések illetve az 

információkból generálható új információk felismerésében. 

A helyhez kötött információk feldolgozására használt rendszerek a 

térinformációs rendszerek. A térbeli (helyhez kötött) információk 

elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tudomány 

pedig a térinformatika (Detrekői, -Szabó 1995). A térinformációs 

rendszerek első létrehozói a helyhez kötött információ alatt földrajzilag 

helyhez kötött információkat értettek, így rendszerüket GIS (Geographical 

Information System) betűszóval nevezték el, mely a magyarban is előbb 

ezzel, illetve tükörfordításával a FIR (Földrajzi Információs Rendszer) 

szóval honosodott meg. Sok helyütt - különösen földrajzos szakemberek 

körében - ma is ez használatos. 

Ennek megfelelően a definíciókban a GIS szó szerepel. 

Néhány közülük: 

"a GIS olyan rendszer, mely területi adatbázist használ. A GIS-t 

tehát úgy tekinthetjük, mint speciális térbeli adatokat kezelő 

programokat, amelyek szabványosított felépítésű adatkezelő 

rendszerre épülnek". (Goodchild, 1985) 

6 



vagy: 

" a GIS olyan számítógépes rendszer, amely a felhasználónak 

lehetővé teszi nagy számú térbeli adat és azokhoz kapcsolódó 

jellemzők gyűjtését, kezelését, elemzését kutatási, tervezési és 

szervezési kérdések megoldására". ( Guptill, 1988) 

egy másik szerint: 

"a GIS a hardver, a szoftver és az eljárások olyan rendszere, 

melyet a következő tevékenységek támogatására terveztek: a 

térbeli koordinátákkal rendelkező adatok számítógépre vitele, 

kezelése, elemzése, megjelenítése, ezen adatokkal modellezés, 

hogy összetett tervezési és gazdálkodási problémákat tudjunk 

megoldani". 

(Rhind, 1989) 

A hazai gyakorlatban a kezdeti GIS illetve FIR szóhasználatot felváltotta a 

térinformatika illetve térinformációs rendszerek kifejezés, ami a nevével is 

azt akarta kifejezni, hogy a térbeli adatok nem kizárólag a földrajzi hellyel 

kapcsolatosak, annál tágabb értelműek, így a GIS vagy FIR a 

térinformatikának csak mintegy része. 

A térinformatika szakkifejezést a 80-as évek közepén, állítólag az OMFB 

egyik munkatársa találta ki a GIS magyar megfelelőjének azzal a céllal, 

hogy a földrajztudomány ne sajátítsa ki ezt a területet (Domokos, 1993). 

És most lássunk néhány hazai szövegezésű definíciót a térinformatikára: 

" A térinformatika az informatikának az a speiális ága, amelyben 

az információk tárolásának, kezelésének és vizsgálatának 

alapvető rendező elve a térbeli elhelyezkedés és a valós térbeli 

viszonyok" (Gross, 1990). 

Vagy: 

" A térinformatikai rendszer valamely földrajzi helyhez, valamint 

időhöz kapcsolódó információk, helyzeti és leíró adatok 

gyűjtésére, tárolására felújítására, feldolgozására, elemzésére 

és megjelenítésére szolgál. Hatékony működése a hardver, 
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szoftver, adatbázis, személyzet és környezet szerves 

kapcsolatán alakul". (OMFB, 1993) 

Egy nagyon szabatos megfogalmazás szerint: 

" A Földrajzi Információs Rendszer térképi alapú, adatbázisba 

rendezett, eltérő jellegű, folyamatosan vezetett térbeli adatok 

sokcélú szintetizálása révén új, elsősorban döntéshozatalt 

segítő (döntést támogató) ismeretek előállítását és térképi 

megjelenítését lehetővé tevő számítógépes rendszer, mely 

különböző tudományok számára módszerként szolgál" (Papp-

Váry, 1990). 

A magunk részéről szívesebben használunk egy rövidebb, ennek 

következtében általánosabb megfogalmazást: 

"A térinformációs rendszerek helyhezkötött információk 

gyűjtésére, kezelésére, elemzésére és megjelenítésére 

szolgálnak Az információk elemzésében fontos szerepet játszik a 

térbeliség, a megjelenítésben pedig a képi jelleg" (Detrekői, 

Szabó, 1995). 

Egyébként, ami az elnevezést illeti, a külföldi (angol) szóhasználatban 

általában GIS-ről beszélnek, de az egyes szakterületeknek megfelelően 

több szinonim kifejezést is használnak (NCGIA, 1994). 

Általában tehát: 

GIS - Földrajzi Információs Rendszer 

De használják még: 

Spatial Information System - Térbeli Információs Rendszer 

Geo-lnformation System - Geoinformációs Rendszer 

Land Information System - Területi Információs Rendszer 

AM/FM (Automated Mapping and 
Facilites Management) - Automatizált Térképezés, 

Közműnyilvántartás 

Multipurpose Cadastre - Többcélú Kataszter 

Resource Information System - Erőforrás Információs 
Rendszer 

8 



Még sorolhatnánk tovább, helyette inkább néhány magyarban használt 

kifejezést mutatunk be (Kertész, 1997): 

Térinformatikai Rendszer 

Térinformációs Rendszer 

Földrajzi Információs Rendszer 

Geoinformációs Rendszer 

A különböző kifejezések a térinformatikát művelő szakemberek eltérő 

szakmai indíttatását, illetve a rendszer felhasználási szakterületét 

tükrözik. 

Szükséges kihangsúlyozni azt a különbséget, ami az információs - benne 

a térinformációs - rendszereket alapvetően megkülönbözteti az 

adatbankoktól. Az információs rendszerek az adatok tárolásán kívül 

képesek az információk összetett szempontok szerinti értékelésére, 

analízisére és szintézisére is. 

Ennek megfelelően a térinformációs rendszerek alapvetően két részből 

állnak, úgymint adatrendszerből és funkciórendszerből. 

Azt világosan kell látnunk, hogy a térinformatika egy eszköz, mely 

azonban csak akkor válik igazán hatékonnyá, ha minden - azt használni 

tudó - szakterület beépíti eszköztárába és megtalálja az új módszerekhez 

legmegfelelőbb technológiát. 
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"A térinformatikai rendszerek egyedüli leglényegesebb 
eleme az adat" 

Igy kezdődik az Autodesk 
egy hirdetése 

3. A TÉRINFORMATIKA KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE 

A térinformatika eredetét vizsgálva fel kell ismernünk, hogy a térbeli 

információk tárolásának, valamint megjelenítésének legrégebbi formája a 

térkép, így a térinformatika gyökereit a térképelemzésben találjuk meg. 

Több a régmúltban zajlott eseménnyel kapcsolatban föllelhetjük a 

térinformatika ismérveinek a nyomait (NCGIA, 1994). 

Feljegyzések szerint 1854-ben dr. John Snow angol orvosnak oly módon sikerült a 

londoni kolerajárványt megfékeznie, hogy a kolera halálozási helyeket egy 

térképre rakta föl és ennek segítségével sikerült egyértelműen behatárolni a 

járványkitörés helyét. Megállapíthatta ugyanis, hogy a fertőzöttek mind 

ugyanannak a kútnak a vizét fogyasztották, mely egyébként egy hanyagság 

folytán kolerafertőzött volt. A kút bezáratását követően újabb megbetegedések 

nem voltak. 

Egy másik leírás arról tanúskodik, hogy Berthier francia térképész a Yorktown-i 

csata című kiadványban egymásra helyezhető térképeken mutatta be a csapatok 

mozgását, mely a térinformatikában alkalmazott fedvényezési műveleteknek felel 

meg. 

A példákat valószínűleg megfelelő irodalmi kutatások után tovább 

folytathatnánk, de nem ez a célunk, csupán csak érzékeltetni szerettük 

volna a gondolatok múltban való gyökeredzését. 

A térinformációs rendszerek fejlődésében és napjaink igénye szerinti 

kialakulásában a korszerű számítástechnikai eszközök, ezen belül a 

számítógépes grafika megfelelő fejlettségi szintje játszott döntő szerepet. 

A térinformációs rendszereket a számítógépes információs rendszerek 

fejlődésének végtermékének tekinthetjük. A legegyszerűbb információs 

rendszerek a fejlődés legalsó fokán az adatgyűjtő és nyilvántartó 

rendszerek voltak. Ezek az adatok gyűjtésére, tárolására és - ami 

lényeges - a gyűjtésnek megfelelő struktúrákban való visszaadására 

képesek. Ilyen például egy bolti raktár áruinak számítógépes 
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nyilvántartásba vétele abban a sorrendben, ahogy azok a raktárba 

belépve éppen a kezünkbe kerülnek. 

A fejlődés következő lépcsőfokára az adatfeldolgozó rendszereket 

helyezhetjük. Ezek segítségével - a bevitt és tárolt adatok feldolgozásával 

- új információk nyerhetők. Az új információk például a bevitt adatokból 

nyerhető statisztikai számításokkal állíthatók elő. Az előbbi (bolti raktár) 

példánál maradva raktáron lévő áruféleségek átlagárai új információnak 

minősíthető. 

A fejlődés legfelső szintjén helyezkednek el azok az információs 

rendszerek, melyek a térinformatikára jellemző ismérvekkel rendelkeznek, 

vagyis képesek a geometriai és leíró adatok együttkezelésére és 

modellező - elemző funkciók végrehajtására is. Ezeknél a rendszereknél 

nagy hangsúlyt kap a térbeli analízis és a vizuális információk 

kezelésének igénye. 

Az első - minden szempontból térinformációs rendszer minősítést 

kiérdemlő - fejlesztés a jelenleg is létező Canada Geographic 

Information System (CGIS) volt (Tomlinson, 1967), melyet a hatvanas 

évek közepén indítottak. 

Voltaképpen a Canada GIS is egy továbbfejlesztés eredménye 

(Symington, D. F. 1968) éspedig a Canada Land Invertory -t (CLI -

Kanadai Földnyilvántartás) tekinthetjük eredetnek. A cél ugyanis a CLI-

ben szereplő adatok felhasználásával elemzések, statisztikák készítése a 

földhasználat optimalizálására Kanadában. A CGIS fejlesztése során 

született elméleti és gyakorlati eredmények és alapötletek a későbbi 

szoftverfejlesztéseknél igen hasznosnak bizonyultak. 

Ugyancsak figyelemreméltó próbálkozás volt például a Harvard 

Egyetemen fejlesztett SYMAP rendszer, melyet 1969-ben hoztak 

forgalomba. A Harvard Egyetem (Harvard Laboratory for Computer 

Graphits and Spatial Analysis) akkoriban a térinformációs rendszerek 

fejlesztésében világviszonylatban meghatározó szerepet játszott, hiszen 

itt dolgozott több ismert szaktekintéllyel együtt J. Dangermond, akit a 

modern térinformatika atyjaként tisztelnek sokhelyütt. A Harvard 
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Laboratory létrehozása Howard Fisher nevéhez fűződik, aki egy 

térképező szoftver kifejlesztésére hozta létre eredetileg a 

munkacsoportot. 

A SYMAP tulajdonképpen egy általános célú térképező programcsomag 

volt, mely csak sornyomtatón tudott eredményt produkálni, de hamarosan 

elkészült ennek a plotteren való megjelenítést szolgáltató változata 

CALFORM néven, majd a SYMVU, amely már háromdimenziós 

perspektivikus képet is elő tudott állítani. Erre az időszakra datálódik a 

GRID nevű program megjelenése, mely az úgynevezett raszteres 

térinformatika előhírnöke volt. 

A térinformációs rendszerek kialakulása tehát a számítógépes térképező 

rendszerek fejlődésével hozható kapcsolatba. 

Hogy egy térképező rendszer a fejlődése során mikor tekinthető már 

térinformációs rendszernek, mikor következik be a minőségi változás, arra 

egyértelmű és világos ismérvek utalnak. Ugyanis addig, amíg a térképező 

rendszerek a természetes és művi környezetünk leképzésével, 

modellezésével - vagy meglévő hagyományos (papíralapú) térképek 

felhasználásával - térképeket állítanak elő, addig a térinformációs 

rendszerek a geometriai és szöveges adathalmazra támaszkodva 

szintézis útján újabb - rendszerint magasabb szintű - információt is 

képesek előállítani. 

1975-ben elkészítették (Peucker és Chrisman) a POLYVRT rendszert, 

melynek az volt a fő erénye, hogy több rendszer adatát is konvertálni 

tudta. 

Ez idő tájt készült el az ODYSSEY nevű program, mely az un. vektoros 

rendszerek fejlődésében játszott meghatározó szerepet. 

A hetvenes évek végéig fejlesztett rendszerek mai megítéléssel 

jószerével a kísérletezések jegyében születtek, az igazi professzionális 

rendszerek megjelenését a nyolcvanas évek elejére az ARC/INFO 

megjelenésére tesszük. Az ARC/INFO-t az ESRI magáncég 

(Environmental Science Resarch Institute) fejlesztette ki, aminek vezetője 

az a J. Dangermond volt, aki korábban a Harvard Laboratory-ban 
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csiszolta szaktudását. Ebben a rendszerben integrálódtak a korábbi 

fejlesztések eredményei, és a további fejlődések alapját képezi. Az 

ARC/INFO főleg annak köszönhette nagy népszerűségét, hogy többféle 

hardver és operációs rendszer környezetben is működött. 

A térinformatika fejlődése egyébként jól nyomon követhető a modern 

számítógépek, pontosabban a számítógépes grafika fejlődésében, melyet 

több szerző is (Bili, - Fritsch, 1994 ; Detrekői, - Szabó, 1995) feldolgozott. 

Időpont Számítógépes grafika 

főbb jellemzői 

Térinformációs rendszerek 

főbb jellemzői 

1950-1960 Vektorgrafika 

Egyszerű geometriai algoritmusok 

1960-1970 Interaktív számítógépi grafika 

1970-1980 Rasztergrafika, az első szabványok, 

animáció, számítógépi játékok 

elterjedése 

1980-1990 Kognitív számítógépi grafika, a 

képek mozgatása, a gépi látás 

kialakulása. 

Geometriai adat és módszerbankok 

és a szabványosítás fejlődése 

1990- Nagyteljesítményű számítógépi 

grafika 

Ikon rendszerek elterjedése 

Szabványok elterjedése 

Kialakult térinformációs rendszer 

még nincs, de néhány jellemző 

fellelhető pl.: első digitális 

térképészeti alkalmazások 

Digitális képfeldolgozás és digitális 

magassági modellek alkalmazása. 

A CGIS létrehozása 

Ingatlan-nyilvántartást szolgáló 

rendszerek (LIS=Land Information 

System) fejlesztése. 

Digitális fotogrammetria és CAD 

(Computer Aided Design = 

Számítógéppel segített tervezés) 

rendszereket támogató kartográfia 

kialakulása 

Bonyolultabb térbeli elemzésre 

alkalmas döntés - előkészítést 

segítő információs rendszerek 

kialakulása. Országos méretű 

nyilvántartási rendszerek 

létrehozása. 

A térinformatika magyarországi 

megjelenése 

Szakértői rendszerek, az 

objektumorientált adatbankok 

megjelenése. Hibrid térinformációs 

rendszerek elterjedése 
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Megfigyelhetjük, miként alakult ki a térinformatika a grafikus 

szerkesztőrendszerek (CAD) és a leíró adatok kezelésére kifejlesztett 

adatbáziskezelők integrálásának eredményeként. 

Ez a származtatás napjainkban még szembetűnőbb, mert az utóbbi 

néhány év fejlesztési irányai azt mutatják, hogy a hagyományos CAD 

rendszerek az objektum alapú adatbázis-szerkezetükkel, raszteres 

technológiák integrálásával és magas szintű adatkapcsolatukkal már 

biztosítani tudják a térinformációs rendszerekkel szemben támasztott 

követelményeket. Jó példa erre a Bentley cég MicroStation GeoGraphics 

szoftvere, melyben a fejlesztők tulajdonképpen a MicroStation tervező és 

térképező rendszert nagyteljesítményű térinformatikai funkciókkal 

egészítették ki. A rendszer így egyesíti a MicroStation adatgyűjtő és 

szerkesztő eszközeit hatékony adatbázis és térbeli elemző eszközökkel. 

De említhethettük volna az Autodesk cégnek az AutoCAD Map szoftverét 

is, mely az AutoCAD Relase 14 változatán alapszik. Ez az un. CAD-alapu 

térinformációs rendszer viszonylag komplex eszköznek tekinthető, 

azonban nem szabad összetéveszteni a professzionális térinformációs 

rendszer funkcionalitásával. 

A hatvanas éveket tehát az első valóban térinformációs rendszerek 

létrehozása jellemezte, melyeknek az volt a sajátossága, hogy létrejöttét 

nem tudományos érdeklődés motiválta, hanem nagyonis gyakorlati, 

társadalmi, gazdasági igény. A hetvenes évektől a természet és 

környezetvédelem, az erőforrások hasznosítása egyre inkább előtérbe 

került a kormányprogramokban. Ezekkel kapcsolatos problémák 

kezelésében a térinformatika igen jó eszköznek bizonyult és ennek 

hatására a programcsomagok nagy száma látott napvilágot. Egyre inkább 

kidomborodott az adatállományok kölcsönös használhatóságának a 

szükségessége, a szabványosítás igénye. 

Egy térinformációs rendszer használhatóságát, nagymértékben annak 

adatfeltöltöttségi szintje határozza meg. Ez pedig mindenképpen igényli a 

digitális adatok export és import lehetőségét, ami viszont feltételezi az 

adatok minőségével szembeni igényt is. 
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A napjaink igénye szerinti térinformációs rendszerekkel szemben öt 

követelményt fogalmazhatunk meg (Guptill 1988): 

1. Rendszerhatékonyság 

Az előre megtervezett és elvárt funkciókat gyorsan, rövid időn belül 

teljesíteni. 

2. Gazdaságosság 

A legszükségesebb, a minimális információkkal éri el az igényelt 

eredményt. 

3. Adatbiztonság 

A rendszerbe csak ellenőrzött, nyilvántartott adatok kerülhetnek. 

Tárolásuk során nem sérülhetnek és az adatkivitelkor is szavatolt 

minőségű adatokat kap a felhasználó. 

4. Adatvédelem 

A rendszerrel csak szabályozottan (megfelelő előírások szerint) lehet 

kapcsolatba lépni. 

5. A jogszabályi környezethez való igazodás 

A rendszer érvényesítse az adott ország jogszabályi (pl. a szerzői 

jogban, információs törvényben rögzített) előírásait. 

Ezek külön-külön, de együtt még inkább igen komoly feladatok elé állítják 

a rendszerfejlesztőket. 

Napjainkban a térinformatika világméretekben történő széleskörű 

elterjedésének lehetünk tanúi. Az alkalmazásokat mindenütt föllelhetjük, 

ahol a térbeliségi kapcsolatoknak jelentőségük van. A fő feladat most már 

nem a rendszerlétrehozás, hanem az alkalmazás. Az autó tehát már kész, 

csak benzin (átadok) kell bele, hogy menjen is. 

A térinformációs rendszerek területi kiterjedésük és alkalmazási területük 

alapján csoportokba sorolhatók. 

Területi kiterjedésük alapján megkülönböztetünk: 

• Globális rendszereket: 

Ezek adatállománya (térképi és szöveges) a Föld egészére, vagy 

annak nagyobb egységére (pl.: kontinens) terjed ki. 
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• Regionális rendszereket: 

Országokra, országrészekre kiterjedő adatállománnyal feltöltött 

rendszerek. 

• Lokális rendszereket: 

Viszonylagosan kisebb területre (település, munkaterület) kiterjedő 

adatállományokra támaszkodva oldja meg feladatait. 

A térinformációs rendszerek alkalmazási lehetőségét két nagyon lényeges 

- több szakíró által kiemelten megfogalmazott - funkciója határozza meg. 

Ez a két funkció a térbeli elemzés, valamint a vizuális információk 

kezelhetősége. Ily módon a térinformációs rendszerek felhasználási 

területe szinte korlátlan, amennyiben a fenti funkcionalitások 

érvényesíthetők. 

A gyakorlatban az alábbi főbb alkalmazási területeket tapasztalhatjuk 

(Bili, - Fritsch, 1991) 

- Közüzemi információs rendszerek 

- Önkormányzati információs 
rendszerek 

- Környezeti, környezetvizsgálati 
rendszerek 

A megvalósult rendszerek 
hozzávetőlegesen 1/3-a ide 
sorolható. 
A megvalósult rendszerek 
mintegy1/4-e 

- A megvalósult rendszerek közel 
1/10-e. 

Fentieken kívül a természettudományok, a társadalomtudományok, a 

műszaki tudományok és mérnöki tevékenységek, valamint a honvédelem 

és egészségvédelem számos területén nyert alkalmazást. 

A legjelentősebb felhasználók között a közművállalatok, az 

ingatlannyilvántartás, az önkormányzatok, és a környezetvédelem 

szerepel. Ezekre esik az alkalmazások mintegy 75%-a (Berencei, 1995), 

de mind gyakrabban előfordulnak különlegességnek számító 

alkalmazások is. 

A térinformatika 1998. júniusi száma arról tájékoztat bennünket, hogy 

"amikor Angkort a IX-XV. században virágzott Kmer Birodalom több 

városának maradványait magába foglaló lelet-együttest felvették a Világ 

Kulturális Örökség listára, ennek feltétele egy zónakialakítási terv 
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létrehozása, valamint a védelemre és a területrendezésre vonatkozó jogi 

keret elfogadása volt. A szakértői munkák e terület természetes és 

kulturális erőforrásainak fejlesztésére összpontosítottak annak 

érdekében, hogy ésszerű egyensúlyt érjenek el a műemlékvédelem, a 

turizmus és a vidékfejlesztés egymással sokszor ellentétes érdekei 

között." 

Az elemzésben a zónák kialakításához térinformatikai módszereket 

alkalmaztak. Az ókori és kmer történelem és régészet, építészeti 

állagmegóvás, hidrológia, ökológia és természetvédelem, térképezés, 

mezőgazdaság, erdészet, vidékfejlesztés, társadalmi antropológia, 

turisztika, város-, közlekedés- és parktervezés, igazgatás, valamint jogi 

kérdések szakértőiből álló szakembergárda által gyűjtött adatbázis 

kezelésére, elemzésére térinformatikai eszközök felhasználása igen 

hasznosnak bizonyultak. 

A térinformatika, mint tudományág és gyakorlati tevékenység nemzetközi 

elismertségét tükrözték azok a befogadó nyilatkozatok és tevékenységek, 

melyek a meglévő nemzetközi szakmai szervezetek részéről nyilvánultak 

meg. 

Néhány legfontosabb ezek közül: 

• International Geographical Union (IGU) - Nemzetközi Földrajzi 

Unió 

• International Cartographic Association (ICA) - Nemzetközi Kartográfiai 

Szövetség 

• Federation International de Geometres (FIG) - Földmérők Nemzetközi 

Szövetsége 

• International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) 

- Nemzetközi Fotogrammetiriai és Távérzékelési Társaság 

• Comité Europen des Responsables de la Cartographic (CERCO) -

Európai Térképész Szolgálatok Szervezete. 
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Ezeknek a szervezeteknek a bizottságai, albizottságai, vagy 

munkacsoportjai foglalkoznak a térinformatika elméleti és gyakorlati 

kérdéseivel. 

Például a brüsszeli székhelyű CERCO - mely 1980-ban francia 

kezdeményezésre alakult az információcsere, konzultáció, és 

együttműködés előmozdítására - tevékenysége felöleli a teljes földmérési 

és térképészeti tevékenységet, különös tekintettel a térinformatikai 

fejlesztésekre és alkalmazásokra. Magyarország 1992 óta tagja. 

Ajánlására (1991. évi közgyűlés) dolgozták ki a MEGRIN (Multipurpose 

European Grand Related Information Network) projektet (Remetey-

Fülöpp, - Mihály, 1992) a sokcélú térképi alapú információs hálózatot 

annak érdekében, hogy növelje a rendelkezésre álló szabványosított 

digitális földrajzi adatok körét. 

A terv szerint a MEGRIN biztosítja az Európai Közösség hivatalos szervei 

és intézményei, a nemzeti intézmények, valamint a teljes magánszféra -

beleértve a gyártókat, fejlesztőket, szolgáltatókat, felhasználókat -

részére a térinformatikai rendszerek térképészeti alapjait a 

mezőgazdaság, egészségügy, környezet, közlekedés és szállítás, 

statisztika, valamint a településfejlesztés és regionális vezetés területén, 

a térinformatikai adatbevizsgálás, hitelesítés és minőségelemzés 

feladatok egyidejű felvállalásával. 

A MEGRIN - koncepció lényege abban állt, hogy az elsősorban digitális 

térképészeti termékeket külföldi piacra készítő nemzeti intézmények és 

vállalkozók lehetőséget kapjanak azzal, hogy a frankfurti MEGRIN 

Szolgáltató Központ a termékek európai forgalmazását - természetesen 

szerződés alapján és bevizsgálást követően - egységes szempontok és 

formátum szerint végzi. 

Mindemellett a CERCO erősen biztatta a tagországokat a saját nemzeti 

térinformatikai adatszolgáltató központjuk létrehozására a MEGRIN-nel 

azonos céllal és metodikával. 

Fenti szervezetek mellet megalakultak a térinformatika művelését 

támogató önálló nemzetközi szervezetek. Közülük is az egyik 
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legjelentősebb az AM/FM - GIS (Automatizált térképezés - közműelem 

kezelés). 

Az első AM/FM szervezet 1976-ban az Egyesült Államok Colorado 

államában lévő Englewood-ban alapították AM/FM International néven. 

Központja a Colorado állambeli Aurora. A szervezet 1998 áprilisában XXI. 

kongresszusán nevet változtatott. Jelenleg - Geospatial Information & 

Technology Association (gita) néven - kongresszusai és rendezvényei az 

amerikai térinformatikai élet legjelentősebb eredményei közé tartoznak. 

Amerikához hasonlóan Európában is megalakult az AM/FM szervezet 

1985-ben és 1996-ig AM/FM European Division (AM/FM Europe) néven 

működött. 

(Az AM/FM szervezetnek észak-amerikai, európai és ázsiai divíziója jött 

létre.) 

A non-profit szervezetet oktatási, kutatási-fejlesztési, üzleti 

kapcsolatteremtési céllal hozták létre bázeli székhellyel. 

További jelentős térinformatikával kapcsolatos nemzetközi szervezetek: 

• European Conference on Geographic Information Systems (ÉGIS) 

-Európai Térinformatikai Konferenciaszervező Iroda (Alapítvány) 

• Úrban Data Management Society (UDMS) 

- Település Térinformatikai Egyesülés 

• Geographical Information Systems International Group (GISIG) 

- Nemzetközi Térinformatikai Csoport 

• Geographic Information Vendors Europe (GIVE) 

- Európai Földrajzi Információs Termékkereskedő Szövetség 

• Geographic Information Service Producers in Europe (GISPE) 

- Földrajzi Információs Szolgáltatások és Termékek 

Ezekkel párhuzamosan megalakultak az egyes országokon belül is a 

különböző térinformatikai szervezetek. (Megjegyezzük, hogy a GISPE, 

GIVE és az ÉGIS gyakorlati tevékenysége napjainkban nem érzékelhető) 
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A térinformatika 1994-re elismertsége csúcsára érkezett: 

Amíg az Egyesült Államokban a térinformatika szerepét és jelentőségét a 

Fehér Ház számos formában és fórumon hangoztatta, addig Európában 

az európai térinformatikai kultúra elterjedésében az Európai Unió 

Bizottság elkötelezettsége jelentette a mérföldkövet. 

A létszámában is magas térinformatikát művelő különböző nemzeti és 

nemzetközi szervezetek hatékony együttműködésére irányuló, a 

térinformatikában elért eredmények gyors áramlását biztosító törekvések 

eredményeként a gyakorlat kikövetelte egy Európai Térinformatikai ernyő 

szervezet (European Umbrella Organisation for Geographical Information) 

létrehozását. Rövid nevén az EUROGI 1993 novemberében alakult meg 

azzal a céllal, hogy európai szinten elősegítse, ösztönözze és támogassa 

a földrajzi információkkal kapcsolatos fejlesztéseket és alkalmazásokat és 

képviselje Európában a térinformatikai szervezetek közös érdekeit. Első 

ülését 1994. május 19-20-án Luxemburgban tartotta. A szervezet 

székhelye a hollandiai Amersfoort. 

A szervezetnek, mely jelenleg 20 tagot (15 nemzeti és 5 nemzetközi 

intézmény) számlál, Magyarország (HUNAGI) is tagja. 

Az EUROGI tevékenységi köre európai, nemzeti illetve világméretű 

szakmapolitikai feladatokból tevődik össze, mint például: 

Globális szinten: 

• A világméretű kezdeményezések kimunkálásában és programban 

való részvétel. 

• Műszaki feladatai között szerepel a térinformatikai közösség 

résztvevőinek, a publikációk, valamint a kutatások és oktatás 

metaadat-bázisának megteremtése. 

Európai szinten: 

• Az Európai Bizottság Gl 2000 térinformatikai stratégiai programjának 

támogatása és kiterjesztése. 

• A politikusok meggyőzése. 
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• Az INFO 2000 (európai térinformatikai multimédia) EL) projekt 

központi tanácsadó szerepének ellátása. (A projekt célja egy pán

európai térinformatikai metaadat- szolgáltatás kialakítása.) 

• Közép- és Kelet- Európa országainak bevonása az EUROGI 

munkájába. 

Nemzeti szinten: 

Az egyes térinformatikai társulások ösztönzése a koordinációra és a 

nemzeti informatikai infrastruktúra megteremtésében való aktív 

közreműködésre. 

Egyéb területeken: 

• A térinformatika jogi kérdéseinek tisztázása az EU-tagországokra 

vonatkozóan. 

• Stratégia felvázolása a szabványkészítés legbefolyásosabbjai 

részére, illetve azok közötti párbeszéd szorgalmazása. 

• A műholdas helymeghatározás európai fejlesztési programjában való 

részvétel. 

• Közép- és keleteurópai országok anyagi támogatására forráskeresés 

• Nemzeti térinformatikai társulások kialakításának szorgalmazása. 

• Szakmai propaganda erősítése. 

Felismerve a térinformatika szerepét az információs társadalomban 

francia, német, spanyol és holland miniszterek által támogatva 

megkezdődhetett egy európai térinformatikai stratégiai terv, a Gl 2000, és 

egy közös infrastruktúra-koncepció az EGII (European Gl Infrastructure) 

kidolgozása (Remetey - Fülöpp, 1996) az EUROGI által. 

A dokumentum kihangsúlyozza a földrajzi információnak az információs 

társadalomban betöltött összetett, gyorsan növekvő és fontos szerepét, a 

térinformatika alkalmazásának szerteágazó jelentőségét. Ugyanakkor 

kiemeli, hogy a digitális földrajzi információkra vonatkozóan nincs európai 

adatpolitika, nincsenek elfogadott európai szabványok az adatok 

meghatározására és cseréjére. 

Ennek következtében az adatkonverzió költségei az adatdíjaknak több 

mint kétszeresét teszik ki. Emiatt halaszthatatlanul szükséges egy olyan 
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széles körű, készen hozzáférhető, magas műszaki minőségi 

követelményeket kielégítő alapadatbázis létrehozása, mely a felhasználók 

és az alkalmazások igényeit kielégítve lehetővé teszi meglevő adatok 

egymáshoz rendelését, új adatok hozzáadásával. 

Ily módon az európai térinformatikai infrastruktúra tulajdonképpen a 

földrajzi információk létrehozására, gyűjtésére, cseréjére és 

felhasználására vonatkozó, megegyezésen alapuló szabályok, 

szabványok és eljárások összességét képezné, amely európai szinten 

biztosítaná az alapadatok hozzáférését. A dokumentum rámutat a 

megvalósulást követő előnyökre, illetve arra, hogy annak elmaradása 

milyen károkat eredményezhet. A nyilvánvalóan szükségessé váló 

politikai döntéseket a terv szerint az EU Bizottság egy tagja által vezetett, 

a tagországok illetékes minisztereinek és a térinformatikai közösség 

képviselőiből álló irányító bizottság hozná. 

A fentieken kívül még számos más kérdésben is találkozhatunk az 

EUROGI működését bizonyító megnyilvánulásokkal, de az eddigiek is 

nyilvánvalóan igazolják létjogosultságát. 

Napjainkra a térinformatika elérte nagykorúságát és társadalmi, 

gazdasági életünk nélkülözhetetlen eszközévé vált. 

A fejlett országok és régiók információs társadalomba való lépésével 

szükségszerű a kontinensek közötti térinformatikai együttműködés 

kialakítása. Ennek érdekében tevékenykedő világméretű térinformatikai 

infrastruktúra (Global Spatial Infrastructure - GSDI) kezdeményezés 

immáron a harmadik konferenciáját tartotta 1998 novemberében 

Ausztráliában. A rendezvényt igen sikeresnek minősíthetjük, mivel a 22 

ország mintegy 120 résztvevője célul tűzte ki - másfél éven belül - egy 

világméretű térinformatikai szervezet létrehozását. 

1992-ben Rio de Janeiroban 179 ország - köztük Magyarország - állam-

és kormányfője által elfogadásra került a XXI. század munkaterve, az 

Agenda 21 . Ez a cselekvési terv tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy 

miképpen tehető a fejlődés szociális, gazdasági és környezeti 

szempontból egyaránt fenntarthatóvá. 
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A munkaterv végrehajtásához gazdaságpolitikai és kormányzati politikai 

döntések sorozatára van szükség, melyeket csak megbízható, pontos és 

időben nyert információk alapján lehet meghozni. Ezért a 

térinformatikának a döntéselőkészítésben való igénybevétele 

nélkülözhetetlen eszköznek fog bizonyulni. Ezt felismerve a GSDI egyik 

alapvető céljául tűzte ki az Agenda 21 végrehajtásának hatékony 

kiszolgálását. 
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"Magyarországot helyezzük a térképre" 

Habsburg Ottó 

4. A TÉRINFORMATIKA MAGYARORSZÁGON 

4.1. A kezdet 

Az eseményeket megpróbáljuk - bár ez nem mindig sikerül - időrendileg 

rendezve tárgyalni. 

A hazai térinformatika kialakulása a 80-as évek elejére tehető. Ekkor még 

igen szembetűnő nagy különbség mutatkozott a fejlett országokhoz 

viszonyítva, melynek lényeges meghatározója volt a bevezetőben már 

említett, hazánkat súlytó - COCOM lista néven ismert - gazdasági 

diszkrimináció, mely mind hardver, mind szoftver tekintetében jelentős 

lépéshátrányt eredményezett. Az első figyelemreméltó próbálkozásokkal 

1982-84 körül jelentkeztek. Ezek nagyobbrészt CAD rendszerekre épülő 

alkalmazások voltak, amelyek természetesen a mai értelemben vett 

felhasználókat már nem elégítenék ki. Ilyen volt például a Várostervezési 

Intézet várostervezési és üdülőterületek fejlesztési terveinek 

térinformatikai rendszerbe integrálására irányuló törekvés. 

Ugyancsak jelentősnek volt mondható az 1982-ben a Budapesti Műszaki 

Egyetem Geodéziai Intézetében 1982-ben üzembe helyezett GRADIS-

2000 interaktív grafikus térképszerkesztő és nyilvántartó rendszer 

(Homolya, 1994), melynek első hazai alkalmazására a Paksi Atomerőmű 

beruházással kapcsolatosan a közmű megvalósulási térképek 

elkészítésekor került sor. 

A 80-as évek második felében hazai cégek is önálló fejlesztésekbe 

kezdtek, melynek egyik zászlóvivője az 1986-ban alakult Geometria 

Kisszövetkezet (később Geometria Térinformatikai Rendszerház Kft) volt. 

A COCOM korlátozások '89 végétől jelentősen enyhültek, ennek 

következtében a fejlődés nagy lendületet vett. De elősegítette a fejlődést 

az a tény is, hogy a hazai fejlesztők ekkorra már túljutottak az első 
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próbálkozások sikertelenségein és tapasztalataikat a fejlett országok 

eredményeivel jól ötvözték. 

Az első jelentősnek mondható hazai térinformatikai szoftvert, a topoLogic 

első verzióját 1989-ben mutatták be. Ez a már említett Geometria Kft. 

terméke volt. Ennek egy későbbi 2.0 verziójának un. béta tesztelésében a 

pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola (Közmű Geodézia Tanszék) is 

részt vett. 

A Geometria Térinformatikai Rendszerház megalakulásától kezdődően a 

hazai térinformatika fejlődésének egy igen jelentős mozgatórugója volt és 

jelenleg is az. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a HUNGIS Alapítvány 

és a HUNAGI létrehozásában és sponzorálásában. A hazai piac mellett 

jelentős eredményeket értek el külföldön is. 

Az 1989-es évnek volt még egy, a hazai térinformatika 

meggyökeresedését bizonyító eseménye: Májusban megjelent a 

Térinformatika c. szakfolyóirat mutatvány száma. A Geometria Kft. ennek 

születésénél is ott bábáskodott. A térinformációs rendszerek alapját 

képező digitális térképek létrehozása kulcskérdésnek számított és számít 

ma is a rendszerek működésében. Nagy előrelépést jelentett ezért a 

térinformációs rendszerek elterjesztésében Magyarország 1 :100 000 

méretarányú digitális térképének elkészítése. Ezt a térképet is -

településhatár, erdő, úthálózat, vízrajz tartalommal - a Geometria Kft. 

készítette el és OTAB (Országos Térinformatikai Alapadatbázis) néven 

került a felhasználókhoz. 

A 80-as évek végén, a 90-es évek elején kezdenek gombamód 

szaporodni a térinformatikai rendszereket fejlesztő cégek és intézmények, 

melyek száma napjainkra mintegy 60 darabra tehető. 

A hazai térinformatikai fejlesztésekben meghatározó szerepet betöltő kül-

és belföldi cégek közül a rangsorolás és teljesség igénye nélkül a 

legjelentősebbek: 

A nagy térinformatikai multinacionális vállalatok közül a Bentley, az ESRI, 

az Intergraph, az Autodesk, a Mapinfo és a Siemens-Nixdorf piaci 

részesedése a legmagasabb alapszoftverek tekintetében. 
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A magyarországi térinformatika piaci forgalomnak több mint fele (a 

Magyarországi Térinformatika Forráskönyve 1998 alapján 61,3%) tíz 

legerősebb cég kezében összpontosul, melyek között a Geometria Kft. 

kimagasló helyet foglal el, de jelentős szerepet kapnak még egy a 

Térinformatika szerkesztősége által meghirdetett - az év legsikeresebb 

térinformatikai vállalkozása - pályázat alapján (egyéni bevallással készült 

1997-es adatok alapján) a FlexiTon, a Geokomp, a Carto-Hansa, a 

Cartoranje, a Geoview Systems, az Eurosense, a VÁTI, a piLINE, és az 

L & Mark. (Mindegyik cég alapítási éve a 80-as évek vége 90-es évek 

eleje) 

Ezeknek a cégeknek a fő tevékenységi köre a rendszerfejlesztés, a 

kereskedelem, az adatnyerés, a térképkészítés és a szolgáltatás terén 

mutatkozik. Fentieken kívül még számos olyan cég működik, mint pl. a 

Polygon GIS 4 GIS kft., melyek piaci részesedése nem túl kimagasló, de 

szoftverfejlesztői tevékenységükkel nagy elismertségre tettek szert. 

Magyarországon a térinformatika elterjedésének az a sajátossága, hogy a 

kezdeti időszakban - a 90-es évek elejéig - az állami beavatkozásoknak 

nem volt jelentős szerepük, inkább az egyéni kezdeményezések voltak a 

jellemzők. 

A fejlődést két fontos tényező motiválta: 

Egyrészt az újdonság varázsa iránt táplált lelkesedés, másrészt a 

szoftverforgalmazók és fejlesztők piaci aktivitása. Valójában a 

felhasználók szakmai vonatkozásban nem voltak egyenrangú üzleti 

partnerei a forgalmazóknak. Ennek tudható aztán be az, hogy több - nagy 

lelkesedéssel indított - fejlesztés nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket. Nem is válthatta be, hiszen a fejlesztések többségében csak 

a hardverre és szoftverre irányultak. 

A digitális térképi alapok és a szöveges adatbázis fejlesztése 

mellékszerepet kaptak. A felhasználók megfelelő képzettség hiányában 

nem tudták megfogalmazni tényleges igényeiket, s így a szükséges 

hardver - és szoftvereszközök kiválasztásánál az éppenséggel jól 

összeállított demokra hagyatkoztak, melyek - valljuk meg őszintén -
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sokszor inkább a szoftverrel elérhető vágyakat, mintsem a tényeket 

tükrözték. 

4.2. A hazai térinformatikai kultúra terjesztése 

A térinformatikai kultúra hazai elterjesztésének jelentős mérföldköve volt 

az 1991-ben létrehozott HUNGIS Alapítvány. A kezdeményező Szilágyi 

János, a Geometria Kft. vezetője volt, aki az alaptőkét a bankba helyezte 

és biztosította az Alapítvány működéséhez szükséges feltételeket 

mindaddig, amíg az Alapítvány önfenntartóvá nem válik. Napjainkban a 

HUNGIS Alapítvány minden tekintetben önállóan működő nem 

profitorientált szervezet, melyet azzal a céllal hoztak létre, hogy a 

térinformatika elterjedését támogassa. Többek között ennek érdekében 

megjelenteti a Térinformatika című folyóiratot, diploma és szakdolgozat 

pályázatokat ír ki, bemutatókat, konferenciákat szervez. Az Alapítvány 

nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat. Az egyik - mindenképpen nagyra 

értékelhető - tevékenysége a Kertészeti Egyetemmel évente közösen 

rendezett "Térinformatika a felsőoktatásban" szimpózium. A rendezvény 

napjainkra meghaladta a felsőoktatás kereteit és a középiskoláktól, sőt 

általános iskoláktól jövő előadókkal kiegészülve az egész magyar 

térinformatikai oktatás seregszemléjévé vált. Egy - a szakmában 

tekintélynek számító - szakember azt mondta: 

"Ha semmi mást nem tenne az Alapítvány, mint évente összehozná a 

térinformatika oktatásával foglalkozó szakembereket egy konferenciára, 

már azzal is felmérhetetlen érdemeket szerezne". 

De persze mi tudjuk, hogy ennél sokkal, de sokkal többet tesz. 

A 90-es évek elejére a "térinformatikai filozófia" gyökeret vert a 

hivatalokban is. 

Ennek érzékelhető tünete az 1991-ben Szolnokon megrendezett 

I. Országos Térinformatikai Konferencia volt. A konferenciát napjainkra 

immáron nyolcadszor rendezték meg. Noha kezdeti célkitűzéseiben az 

önkormányzati térinformatika képezte volna az előadások témáját, 
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rövidesen az egész hazai térinformatika képviseltette magát s napjainkra 

a konferencia már önmaga kereteit feszegeti. A háromnapos konferencián 

több szekcióban folynak az előadások s szinte mindenki megfordul - ha 

csak fél nap erejéig is - a szakmából. 

4.3. Az első nagy lépések 

A térinformatika széleskörű elterjedését akadályozó tényezők 

felszámolására indított első igazán hatásos és látványos eredményeket 

az 1992-ben indított OMFB által koordinált Térinformatikai Nemzeti 

Projekt (TNP) hozott. 

A porjektnek két fő csapásiránya volt. (OMFM. 1994) 

Az egyik az önkormányzati, településirányítási rendszerek kiépítését 

támogatta, a másik a digitális térképi adatok megteremtésére irányult. A 

Térinformatikai Nemzeti Projekt indulásakor azonban még egy sor 

problémával kellett szembenézni, mint például: 

• A térinformatikai hardverek és szoftverek ezidőtájt igen költségesnek 

tűntek. 

• A földhivatalok infrastrukturális kiépítettsége nem volt megfelelő. 

• A szerzői jogok, valamint az adattulajdonosok jogainak 

tisztázatlansága. 

• Szabványok elavultsága illetve hiánya. 

Mindezek mellett a projekt meghirdetése a hazai térinformatika 

fejlődésében hathatós élesztőnek bizonyult. Néhány adattal 

érzékeltethetjük a projekt horderejét és mértékét. 

A TNP önkormányzati és településirányítási rendszerek kiépítését 

támogató ágán az OMFB által meghirdetett célpályázatra 35 csomag 

érkezett, melyekből 27 formailag értékelhető volt. Ezek közül 15 kapott 

támogatást, összesen 313 millió forint értékben. A formailag megfelelt 

pályázatok között vigaszágon további 14 millió forint (10 pályázó között) 

került felosztásra. így összesen - mivel közben egy nyertes pályázó 

visszalépett - 24 önkormányzat kezdhette meg térinformatikai 
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rendszerének kiépítését. A minőség biztosítására egy igen lényeges 

megfogalmazás látott már akkor napvilágot: A nyertes projektek 

eredményeként létrejövő térinformációs rendszereknél a földmérési 

alaptérképnél "rosszabb" térkép nem vehető alapul, de az alaptérkép 

elkészítése lépcsőzetes is lehet (pl.: tömbhatárok felméréssel, a belső 

részek digitalizálással). 

A digitális térképi adatok megteremtését támogató ágon összesen 261 

millió forint plusz 14 millió forint FM támogatás került felosztásra, mely az 

alábbi négy alprogramba került felhasználásra: 

• A GPS-technológia hazai infrastruktúrájának előkészítése. 

• A távérzékelésen alapuló országos haszonnövény-felmérő és 

hozambecslő információs rendszer alapjainak kifejlesztése és 

kapcsolódó szolgáltatások beindítása. 

• A Magyar Köztársaság l:50 000 méretarányú topográfiai térképének 

létrehozásához szükséges szabvány, technológia és 

minőségbiztosítási rendszer kidolgozása. 

• Digitális alaptérképi termékszabványok és hitelesítési technológiák 

kidolgozása, szolgáltatásba vitele. 

Az OMFB - felismerve a képzés fontosságát - a projekt költségeinek egy 

részét oktatásra fordította, melynek eredményeként oktatóközpontok 

kerültek kialakításra (Végső, 1997), ahol térinformatika, általános 

informatika, vezető- és közigazgatás-szervező képzés témakörökből 

kaphattak a hallgatók államilag elismert képesítést. 

A Magyar Szabványügyi Hivatal keretében megalakult - a TNP- hez 

hasonlóan ugyancsak az OMFB által támogatva - a Térinformatikai 

Műszaki Bizottság, melyben az alábbi munkacsoportokat hozták létre: 

1. Földrajzi névtár 

2. Nagy felbontású digitális kérkép 

3. Közepes felbontású digitális topográfiai térkép 

4. Nagy felbontású digitális topográfiai térkép 

5. Adatcsere 

6. Adatgazdák 
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7. Felhasználói csoport 

8. Jogszabályi illesztések, személyiség- és adatvédelem, 

metaadatbázis, glossary, adatminőség 

9. Közút 

10. Postacím térkép - közterületi kataszter 

11. Statisztika, körzethatárok 

12. Közművek 

13. Vízügy 

A magyarországi térinformatika igen dinamikus fejlődését tükrözik a hazai 

cégek nemzetközi vállalkozásokban való egyre gyakoribb részvétele. 

Számos magyar vállalkozás igen aktív szerepet játszik együttműködések, 

vagy vállalkozások formájában nemzetközi piacokon. Például a Geometria 

Kft a már említett hollandiai megbízások mellett németországi 

megbízásokat is elnyert, a Carto-Hansa Kft. a fotogrammetriai és digitális 

térképezés területén jutott figyelemre méltó megbízásokhoz Bangkok 

repülőtere fejlesztési tervének elkészítése kapcsán. A Geoview Kft 

megnyitotta németországi kirendeltéségét, mely a cég saját fejlesztésű 

"GreenLine" térinformatikai rendszerét forgalmazza a nyugat-európai 

piacokon. A FlexiTon jó piaci pozíciókat szerzett a skandináv 

országokban, valamint Oroszországban. 

4.4. Együtt a térinformatikáért 

Azért, hogy a hazai térinformatikai fejlesztők, szolgáltatók, alkalmazók és 

oktatók számára az európai fejlődéshez való intézményes kapcsolódás -

mindenekelőtt az információk elérhetősége és a kapcsolatok erősítésének 

folyamatosan működő fóruma révén - biztosított legyen, szükséges volt 

létrehozni egy olyan nemzeti ernyőszervezetet, mely a fenti célok 

érdekében tud tevékenykedni. Ezért Magyarországon a HUNGIS 

Alapítvány kezdeményezésére és aktív közreműködésével 1994. 

november 9-én formálisan megalakult az AM/FM - Hungary, a Magyar 
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Földrajzi Társaság, a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési 

Társaság, a Magyar Urbanisztikai Társaság, a HUNGIS Alapítvány, a 

Neumann János Számítógéptudományi Társaság és a 

Technológiatranszfer Központ mint alapítók részvételével a Magyar 

Térinformatikai Társulás - HUNgarian Association for Geo-lnformation 

(HUNAGI), mely 1995 tavaszán nemzetközi elismertségre tett szert az 

EUROGI tagjainak sorába való beválasztásával. A HUNAGI a Fővárosi 

Bíróság 1996 január 8-án hozott végzésével került bejegyzésre a 

társadalmi szervezetek nyilvántartásába. (Havas, Remetey - Fülöpp, 

1996). A HUNAGI célja a magyarországi térinformatikai közösség 

érdekeinek képviselete az EUROGI-ban és kapcsolat kialakítása más 

országok hasonló társulásával. Ennek megfelelően nemzetközi téren 

tevékenykedik és tagszervezetei érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

• Ellátja az EUROGI tagsággal járó feladatokat, részt vesz annak 

közgyűlésén és programjaiban. 

• A nemzetközi szervezetek felé elősegíti a magyarországi 

térinformatikai infrastruktúra szolgáltatásokra és alkalmazásokra 

vonatkozó hírek és ismeretek terjesztését. 

• Nemzetközi szerezetektől és az európai intézményektől származó 

térinformatikai tárgyú fejlesztésekre, alkalmazásokra és fejlődési 

trendekre vonatkozó híreket gyűjti és közzé teszi. 

• Támogatja a Magyarországon tartott nemzetközi térinformatikai 

rendezvényeket, és lehetőségeihez mérten képviseletet nyújt külföldi 

konferenciákon és kiállításokon. 

• Tevékenységéről a Térinformatika című lap hasábjain folyamatosan 

beszámol. 

A HUNAGI szerepét a megalakulásától kezdődően olyan jelentős 

események értékelték, illetve értékelik fel, mint: 

• Az Európai Unióval megkezdődött tárgyalások támogatása 

érdekében a szektoriális döntésmegalapozó háttérinformációk 

nyilvántartások, elemzések jelentősége. 
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• Az európai térinformatikai piac jelentős növekedése, a 

versenyképesség érdekében a nemzetközi porondon való jelenlét 

szükségessége. A régióban a kezdeményező szerepkör megtartása 

• Az oktatás és képzés jelentőségének és lehetőségeinek 

szükségszerű növekedése. 

• A folyamatban lévő nemzeti programok a digitális térképészet, 

helyhatósági alkalmazások, földrajzi infrastruktúra, oktatás, 

mezőgazdasági- és környezetmonitoring területén. 

• A nemzeti modernizációs program keretében a térinformatikai 

infrastruktúra - hálózat kialakítására irányuló törekvések. 

• Az interoperabilis és szabványügyi kérdések súlya az európai 

méretű szolgáltatási hálózatokban. 

• A hazai fejlesztési és alkalmazási tapasztalatok technológiai

transzfer keretében való piaci értékesítés, főleg új kelet-európai 

köztársaságok, vagy EU-lntézmények felé. 

A HUNAGI részt vett az Európai Bizottság térinformatikai stratégiájának 

előkészítő vitafórumain, továbbá hozzájárult a térinformatikai K+F 

stratégiai dokumentum kidolgozásában. Helyet kapott az EUROGI kilenc 

tagú végrehajtó bizottságában, továbbá a hat európai képviselő egyik 

tagja az amerikai-ausztrál vezetésű Globális Térinformatikai Infrastruktúra 

(GSDI) kezdeményezés tanácsadó bizottságának. A HUNAGI napjainkra 

már 22 kormányzati, nem-kormányzati, akadémiai és oktatási intézmény 

szervezet képviselője az európai térinformatikai kapcsolatokban. 

4.5. Nemzeti célok térinformatikai vonatkozásai 

Kormányzati szinten az informatika és távközlés kérdéseivel a 

Miniszterelnöki Hivatal (MeH) azon belül a létrehozott Informatikai 

Koordinációs Iroda (IKI), illetve az Informatikai és Távközlési 

Kormánybizottság (ITKB), valamint az Informatikai Tárcaközi Bizottság 

(ITB) és annak Térinformatikai Munkacsoportja foglalkozik. Napjainkban e 
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téren bizonyos változások várhatók, melynek eredményeként az IKI 

szerepét az Informatikai Helyettes Államtitkárság, illetve főleg annak két -

az Informatikai Stratégiai és Koordinációs, valamint a Kiemelt 

Kormányzati Informatikai Fejlesztések - Főosztálya veszi át. Az ITKB 

működése napjainkban nem érzékelhető. 

Elkészült 1994/95-ben - nem kormányzati szervezetek szakértőinek 

munkája eredményeként - a Nemzeti Informatikai Stratégia (NIS) és az 

információs társadalom megvalósításának kormányzati stratégiája, a 

Kormányzati Informatikai Stratégia (KIS). A dokumentumok az 

elkövetkező évekre prioritásokat fogalmaztak meg, melyek röviden a 

következők: 

1. Fenntartható és versenyképes gazdasági növekedéshez szükséges 

környezeti feltételek biztosítása. 

2. Fejlett (európai szintű) polgári társadalom hatékony, szolgáltató 

államának megvalósítása. 

3. Javuló társadalmi integráció. 

(Informatika elérhetősége, kultúra, szórakozás). 

4. Tudásorientált - társadalom polgárainak képzése. 

(Oktatás, kutatás, elektronikus Írástudás fejlesztése) 

5. Regionális infrastrukturális csomópont feladatainak ellátása. 

(Fejlett telekommunikációs infrastruktúra) 

6. Globális világban aktív részvétel. 

(EU harmonizált, fejlett informatika) 
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A prioritások alapján - kormányzati kezdeményezésre - nyolc jelentős 

országos szintű térinformatikát érintő projekt megvalósítása került 

napirendre, melyek az alábbiak: 

Projekt Elsőhelyi felelős Előrehaladottság 
Nemzeti Térinformatikai 
Stratégia 

MeH Elkészült a tervezet és 
háttértanulmányai 

Országos Térinformatikai 
Adatház 

MeH METATÉR pilot projekt 
megindult (FÖMI, MÁFI, 
VÁTI közreműködéssel) 

Nemzeti Kataszteri Program Földművelésügyi és Vidék
fejlesztési Minisztérium 
(FVM) 

1. ütem végrehajtási 
szakaszban 

Települések, közlekedés és 
más ágazatok alaptérképei 

Földművelésügyi és Vidék
fejlesztési Minisztérium 
(FVM) 

Előkészítés elején 

Többcélú földrészlet mély
ségű információs rendszer 

Földművelésügyi és Vidék
fejlesztési Minisztérium 
(FVM) 

Többcélú alkalmazhatósági 
tanulmány tárcaközi 
együttműködésben 
elkészült. 
Kidolgozása az FVM 1998. 
évi és 1999. évi Phare 
programjaiban 
megkezdődött és 
előrehaladott állapotban 
van (Twinning, EU és 
PHARE szakértők szakmai 
igazolásával) 

Magyar Topográfiai Progam Honvédelmi Minisztérium Előterjesztve (FVM-mel 
közösen) 

Egységes Földrajzi 
Címregiszter 

MeH Tervezet előkészítési 
szakaszban 

Magyarország 
Légifelmérése 

OMFB Előtanulmány tárcaközi 
együttműködésben 
elkészült. Nemzetközi 
műhely szakértői szinten 
igazolta, 
megvalósíthatósági 
tanulmány folyamatban 

4.5.1. Nemzeti Kataszteri Program 

A projektek közül igen jelentős szerepet játszik a Nemzeti Kateszteri 

Program (NKP) van. Ennek a magyarázata pedig főleg abban rejlik, hogy 

a magyar kataszteri viszonyok - többek között a társadalmi gazdasági 

változások következtében - olyan kritikus állapotba kerültek, ami a 

gazdaság konszolidációját lényegesen lelassíthatja, rossz esetben ki is 
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zárhatja. A problémák főként a nyilvántartás, földrendezés és kataszteri 

térképi viszonyok területén mutatkoztak. Közülük néhány fontosabb: 

• Elintézetlen nyilvántartási bejegyzések (ügyirathátralék). 

• A kárpótlási- és részaránytulajdonokból származó parcellák 

kitűzésének igen elmaradott állapota. 

• A kárpótlás során extrém méretű földterületek jöttek létre, melyek 

mérete és formája a mezőgazdasági hasznosítást sok esetben 

kizárja. 

• A földértékelési rendszer - amely alapja lehet a földforgalomnak és 

adózásnak - az aktuális szituációt nem tükrözi reálisan. 

• Az aktualizált információ bázis (pl.: topográfiai és tematikus 

térképek) hiánya a városi területeken, amely alapját képezheti a 

települések szociális és környezetbarát tervezésének, valamint a 

hiányzó infrastruktúra tervezésének. 

• A földhasználati monitoring hiánya. 

Ezeknek a meghatározó jellegű problémáknak a kezelésére került 

kidolgozásra a Földművelésügyi Minisztériumban az NKP, mely hat 

alprojektre tagozódott (FM, 1995). 

1. Az ingatlankataszteri adatok nyilvántartásba vételének meggyorsítása 

és ezek bevitele a földhivatali számítógépes rendszerbe. 

Az elektronikus adatfeldolgozás alkalmazását az ingatlannyilvántartás 

számára egy 1994-es törvény tette lehetővé. Ennek hatására a 

földhivatalok megkezdték a számítógépes adatfeldolgozásra való átállást 

és kialakult egy olyan állapot, amikor a manuális nyilvántartás már, a 

számítógéppel támogatott még nem tudta a szükséges feladatokat ellátni, 

aminek az alábbi következményei lettek: 

• Tetemes ügyirathátralékból származó tulajdoni bizonytalanság. 

• A jelzálog intézményrendszerének működése naprakész 

nyilvántartás meglétét tételezi fel. A változások késedelmes 
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regisztrálása miatt ez nem állt fenn, így zavarok keletkeztek a 

hitelezésben. 

• Napjainkra kialakult az igény - mind az állami, mind a privát szféra 

részéről - az állami nyilvántartásokból való számítógép által 

kezelhető adatokhoz való jutásra. Ezt a földhivatalok műszaki 

infrastruktúrájának fejletlensége akadályozta, így fokozódott a 

társadalmi igényektől való elmaradás. 

• A földhivatalok lassú és nehézkes ügyintézése következtében 

romlott az állampolgári közérzet. 

• A földmérési alaptérkép és az ingatlannyilvántartás nem 

naprakészsége miatt csökkent az ingatlannyilvántartás 

közhitelessége. 

A projekt prioritásai között a fővárosi és vidéki földhivatalok 

ingatlanynilvántartási adatainak betöltése, illetve meggyorsítása, valamint 

az ingatlannyilvántartás számítástechnikai rendszerének felújítása 

fogalmazódott meg. 

2. Kataszteri (földmérési) térképek felújítása 

A második (1856-1894) és harmadik (1890 - 1938) kataszteri felmérés 

során készült térképeknek egy jelentős része még ma is használatban 

van. Ez azt jelenti, hogy a kataszteri térképek közel 50%-a nincs 

egységes vetületi és térképrendszerben ábrázolva. De a térképek 

méretarányuk, pontosságuk, aktualitásuk, adathordozójuk és fizikai 

állapotuk miatt is elavultnak tekinthetők. 

A települések önállóságának visszanyerésével viszont a térképekre 

igen erős igény jelentkezett az önkormányzatok részéről, mivel 

vagyonuk nyilvántartásához a településfejlesztésekhez, a közmű 

fejlesztésekhez és nyilvántartáshoz nélkülözhetetlennek tartották. 

Ezek alapján a jelenlegi kataszteri térképmű felújítására és digitális 

állományba foglalására kiemelt igény van. 
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3. A földprivatizációval érintett területek rendezése. 

A földprivatizáció révén az országban mintegy 1,5 millió új parcella jött 

létre. Közülük sok - fekvése és főleg mérete és formája miatt - nem 

alkalmas a gazdálkodásra és nem kedvez a családi gazdaságok 

életképességének. 

A projekt a - német szakemberek bevonásával négy megye (Baranya, 

Békés, Pest, Somogy) kiválasztott munkaterületein kifejlesztésre került 

-TAMA (TAgosítás MAgyarországon) projekt, tapasztalataiból 

kialakítható módszertan kiterjesztését tartalmazza. 

4. Földhasználati információs rendszer létesítése 

A földtulajdon terén bekövetkezett felgyorsult változások miatt a 

mezőgazdasági földhasználatra vonatkozó éves felmérések 1990 óta 

szünetelnek, így nem áll rendelkezésre földorientált agrárstatisztikai 

információs rendszer. Ennek következtében az agrárvezetés 

döntéshozói nem rendelkeznek aktuális és megbízható adatokkal, 

amely kihat az EU -harmonizációs tevékenységekre is. 

Mindezek szükségessé teszik egy földrészlet - orientált térinformatikai 

rendszeren alapuló agrárirányítási információs és monitoring rendszer 

kialakítását összhangban az EU -harmonizáció elvárásaival. 

5. Topográfiai térképek elkészítése, felújítása és digitális átalakítása 

1:10 000 méretarányban 

Az 1766 és 1956 közötti időben három katonai célú topográfiai felmérés 

és térképezés történt. 1952-ben beindult a polgári célú topográfiai 

felmérés is. Az alapméretarányt 1:10 000-ben határozták meg. A 

készenléti állapotot az alábbi számadatokkal jellemezhetjük: 

- topográfiai munkák 96% 

- kartográfiai munkák 86% 
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- sokszorosítási munkák 73% 

Mivel a felhasználói igények a nemzetgazdaság különböző területéről, 

úgymint: 

infrastruktúra tervezés, erdő- és mezőgazdaság, környezetvédelem, 

idegenforgalom, távközlés, honvédelem, földtudományok, ipar, 

energetika, bányászat, földügy, önkormányzatok, kommunális 

gazdálkodás, tematikus térképészet... stb. 

egyre nagyobb mértékben jelentkeznek, rövidtávú feladatként merül fel a 

hátralévő munkák befejezése és ezzel párhuzamosan a felújítási munkák 

elindítása. 

6. Korszerű földértékelési eljárás kiterjesztése 

Magyarországon 1986-ban - a hosszabb távon állandó természeti 

tényezők (talaj, éghajlat, domborzat) összhatását kifejező - új 

földértékelési rendszert vezettek be. A földértékelés végrehajtásának 

előfeltétele az 1:10 000 méretarányú talajtérkép létrehozása volt, melynek 

1990-ben a készültségi foka 20%-ra volt becsülhető. 

A földkárpótlás beindulásával azonban visszatértek a múlt században 

kialakított aranykorona rendszerre, hogy a földkárpótlást azonos értéken 

tudják lebonyolítani. 

A kárpótlás lezárásával és az adózás jelentőségének növekedésével 

indokolt, hogy Magyarország visszatérjen a korszerűbb földértékelési 

eljárásra és azt a hiányzó mezőgazdasági területekre is kiterjessze. 

Mindezt a birtokrendezéssel együtt célszerű végrehajtani. 

Az NKP sikeres végrehajtása számos jogi, szervezeti-szervezési, műszaki 

és pénzügyi kérdés megoldását kívánja és egyrészt ezért, másrészt mert 

a részprojektek több oldalról is szervesen kapcsolódnak egymáshoz, 

szükségessé vált egy nagy körültekintéssel rendelkező, a koordinációs 

munkát felsőfokon ellátni tudó menedzsment kialakítása, mely előbb 

kormánybiztos, majd miniszteri biztos irányításával működött. A munka 
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folyamatainak és finanszírozásának koordinálására peidg közhasznú 

társaság (Kht) alakult. 

A hat alprojekt és ezek menedzselésének költségeit nem sokkal több, 

mint 314 millió DEM -ra becsülték. Ez az összeg többszörös módosítás 

eredményeként 110 millió DEM-ra csökkent (ezt később 6,6 milliárd Ft-ra 

konvertálták). Ezzel valójában három feladatot láthat el megnyugatóan a 

program: 

• Az ingatlan-nyilvántartás rendbe tétele, továbbfejlesztése 

• A digitális térképezés megindítása 

• A fenti kettő fogadókészségét biztosító oktatás 

A kataszteri program következetes végrehajtásának egyik legfontosabb 

erényét a minőség és megbízhatóság képezheti, ami azt jelenti, hogy 

kereteiben csak olyan térkép készülhet, amely az ingatlan-nyilvántartás 

alapja, azzal szinkronban van, s a program eredményeként szolgáltatott 

adatok államilag közhitelesek és állami tulajdont képviselnek. 

4.5.1.1. A DAT - a minőségi térképi adatok garanciája 

A térinformációs rendszerek létrehozásának egyik legsarkalatosabb 

kérdése a területek vonatkozó digitális térképének megléte. 

Annak hiányában, mint már másutt is hangsúlyoztuk, térinformációs 

rendszerek nem fejleszthetők ki. Attól függően, hogy globális, regionális, 

vagy lokális térinformációs rendszer kifejlesztése a célunk, különböző 

méretarányú térképekre lehet szükségünk. A térinformációs rendszerek 

magyarországi megjelenésekor viszont csak un. papíralapú térképek 

álltak rendelkezésre. 

Ezek előállítási módjukat tekintve kétféleképpen készültek (Blahó, 1965): 

1. Közvetlenül a mérési eredmények adatai alapján (beleértve a 

fotogrammetirai úton készült térképeket is). 
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2. Meglévő - rendszerint nagyobb méretarányú - térképanyag 

felhasználásával kartográfiai eljárásokkal. (Itt tehát mindenképpen 

szükség volt egy felmérésen alapuló alap térképműre). 

A digitális térkép előállítására alapvetően két lehetőség kínálkozott. Az 

egyik megoldást az új felmérésen alapuló térképmű elkészítése jelentette 

olyan eszközökkel, melyek végterméke digitális állomány, a másik a 

meglévő térképek átalakítása digitális álománnyá. 

A legkorrektebb minden bizonnyal az új felmérésen alapuló eljárás, de az 

időtényező ennek rendkívüli módon ellene dolgozik, hiszen a digitális 

térképre most és azonnal lenne szükség, az új felmérés pedig tudvalevő 

időt, éspedig sokat igényel. 

Lényegessen gyorsabban juthatunk digitális térképi adatokhoz a meglévő 

térképek szkenneléssel, vagy digitalizálással való átalakításával. 

Igy a digitális térképállomány létrehozásához rendszerint olyan megoldást 

kell választani, mely nem veti el az új felmérés lehetőségét, de nagy 

mértékben támaszkodik a régi térképművek átalakítására is. 

A gyakorlatban a két módszer együttes alkalmazására találunk példát. 

Bármely módszerrel is készül azonban a térkép, mindenképpen felvetődik 

a minőség kérdése. 

A digitális térképek készítéséhez a szoftverfejlesztők térképszerkesztő 

programokat készítettek, melyek alkalmasak a geodéziai mérések 

mérésadataiból számított koordinátaállomány, illetve a papíralapú 

térképek digitalizált adatainak felhasználásával digitális térképmű 

létrehozására. Magyarországon általában erre a hazai fejlesztésű 

Interaktív Térképszerkesztő Rendszert (ITR) használják. (Szepes, 1993). 

Jelenleg több mint 1500 ITR szoftver működik az országban (Varga, 

1998), melyekből jelentős mennyiségű - körülbelül 400 - a 

földhivataloknál. A többi pedig oktatási intézményeknél, polgármesteri 

hivatalokban és magánszemélyeknél került beüzemelésre. A 

kárpótlásként kimért hatalmas földterület 90%-ánál ezt a szoftvert 

használták a földmérők. 
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Jelenleg a 2.5-ös verzió kerül a kereskedelembe és tervezett a 

windows-os változat is. 

Az ITR saját adatformátuma azonban nem alkalmas arra, hogy a 

geometriai információkhoz leíró jellegű adatokat kapcsoljunk benne. 

Továbbá ITR-ben nem lehet egy komplex földhivatali nyilvántartást 

kifejleszteni és nem lehet más térinformatikai szoftverekben is 

használható digitális térképet készíteni. 

A térinformációs rendszerek térképi alapjait biztosító digitális térképek 

minősége meghatározó a rendszerben, ezért igen fontos, hogy azok 

valamilyen szabályra vagy szabályegyüttesre épülve készüljenek el. Igen 

gyakori volt, s még manapság is sajnos találkozhatunk olyan esetekkel, 

amikor a digitális földmérési alaptérkép hiányában valamilyen 

származtatott - például közmű alaptérképet - térképanyagot digitalizálnak 

vagy szkennelnek a rendszerfejlesztők s a felhasználó azt hiszi, hogy a 

földmérési alaptérképpel azonos megbízhatóságú állományt kap 

(Csemniczky, 1998). A példánál maradva - a szakmában járatosak tudják, 

hogy a közmű alaptérképek a földmérési alaptérkép szelvények 

fotózással történő nagyításával, majd a nagyítások fóliára történő kézi 

átrajzolásával készültek a geodéziai vállalatok akkori adottságainak 

megfelelően. Az így készült térképeket egészítették ki az utasításokban 

előírt kiegészítő tartalommal. 

Nos, napjainkban számos önkormányzat és közműszolgáltató használja 

ezeknek az asztalon digitalizált, vagy szkennelt és többnyire egyéni 

elképzelés szerint struktúráit - vagy még azt sem - változatait abban a 

tudatban, hogy az állami földmérési alaptérkép koordinátás alapjaival 

rendelkezik. 

Elég nehéz helyzetbe kerültek azok a felhasználók, akik kellő 

körültekintés nélkül ilyen származtatott térképanyag digitális 

feldolgozásával készített állományt használtak térképi alaphoz és ehhez 

digitalizáltak szakági, vagy tematikus térképi tartalmat. 

Ha a szakági digitalizálás szakszerűen történt és a szakági digitális 

állomány az alaptérképi álománytól teljesen független, úgy egy jó 
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minőségű digitális alaptérképi állomány későbbi megjelenésével 

(elkészítésével) a térképi alapok cserélhetők. 

Sajnos gyakori az az eset, amikor ez nem áll fenn, hanem a szakági 

állományt "hozzárontották" a származtatott térképről digitalizált térképi 

állományhoz. 

Igényként merül föl az önkormányzatok és más térinformációs rendszer 

üzemeltetők adatforgalmának biztosítása. 

Az önkormányzatoknak egyre több aktuális és hiteles térbeli adatra van 

szükségük a településrendezéshez, a várostervezéshez, a 

településfejlesztéshez, a település irányításhoz, az önkormányzat 

üzemeltetéséhez, a környezet védelméhez, a különféle övezetek 

kezeléséhez, nyilvántartásához és még számos más feladathoz. Adatokat 

kaphatunk a földhivataloktól és adhatnak is ugyanoda adatokat. 

Zavartalan kommunikációt kell kialakítani a közjegyzőkkel, a bankokkal s 

mindazokkal, akik munkájukhoz igénylik a hiteles földrajzi adatokat. 

Mindehhez egy jól működő hálózati rendszerre van szükség, melyen 

keresztül az egyes rendszertulajdonosoknak "egy nyelven" kell 

beszélniük, hogy az "információ áru" betölthesse szerepét. 

Természetesen, mint minden árunak, az információnak is ára van, 

melynek fedeznie kell az információs rendszer fejlesztésének és az 

adatok előállításának költségeit. 

A fentiekben felvetett problémák egyértelművé tették, hogy a 

térinformációs rendszerek alapjául szolgáló digitális térképhez egy a 

felhasználókkal egyeztetett és az EU szabványaival harmonizáló 

szabvány elkészítése válik szükségessé. 
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Ennek eredményeképpen 1997. január 1 -el hatályba lépett a : 

• "Digitális térképek" megnevezésű 7772-1 számú Magyar 

Szabvány. A szabvány feladata: 

- összesíteni a különféle nagyméretarányú térképek 

céljait 

- rendbe foglalni a műszaki vázrajzot, a földrészleteket, 

épületeket, minőségi osztályokat, természetes 

alakzatokat és meseterséges létesítményeket 

meghatározni az objektumokat és geometriai 

építőelemeiket, attribútumaikat - beleértve az 

adatminőséget is - kapcsolataikat és mindezek 

modelljének koncepcióját 

- alapokat kell adni a fizikai adatmodellhez az 

adatcsere-formátumhoz, a hitelesítéshez, az állami 

átvételhez, a változásvezetéshez, a műszaki 

utasításokhoz, a műszaki tervekhez és felmérési 

tanulmányokhoz, a jogi lépésekhez és szabályozáshoz, 

valamint az adatszolgáltatáshoz és 

adatkereskedelemhez. 

• DAT 1" Szabályzat 

A szabályzat a digitális alaptérképek tervezését, előállítását, 

felújítását, adatcsere-formátumát, dokumentálását, ellenőrzését, 

minőség-ellenőrzését, hitelesítését és állami átvételét határozza 

meg. 

A szabályzathoz 3 melléklet tartozik: 

- DAT1-M1 A digitális alaptérkép adatbázisának 

szerkezetét, adattáblázatait adatcsere

formátumát és kezelési szabályait 

tartalmazza 

- DAT1-M2 A digitális alaptérkép jelkulcsait mutatja. 
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- DAT1-M3 A digitális alaptérképi adatok belső 

konzisztenciájának vizsgálati és hitelesítő 

szoftvere a földhivatalokban. 

• "DAT 2" Szabályzat 

A földmérési alaptérképek digitális alaptérképpé alakítását és 

minőségének ellenőrzését határozza meg. 

A szabályzathoz 1 melléklet tartozik: 

- DAT2-M1 A Magyarországon használt vetületi 

rendszerek (STG, HÉR, HKR, HDR, EOV) 

egységes követelmények és pontosság 

szerinti transzformációs kiinduló adatait 

és számítási programját tartalmazza. 

A térképészeti és térinformatikai digitális adatállományoknak egy 

magasabb, térinformatikai szintű, minimális információvesztéssel járó és 

országosan egységes adatcseréjéről a "Magyar Térinformatikai 

Adatcsere-formátum" című MSz 7771 szabvány rendelkezik. 

Tisztán kell látnunk, hogy ez a szabályzatcsoport nagyon sok alapvetően 

új információt tartalmaz a digitális térképkészítésre s egyáltalán a 

térképkészítésre vonatkozóan, s az eddig megszokott formától (pl. ITR) 

teljesen eltérő új alapokra helyezi. 

A végső cél tulajdonképpen nem egy digitális térkép, hanem egy digitális 

adatbázis elkészítése, melyet a körzeti földhivatalokban tesztelés alatt 

álló TAKAROS rendszer fogad. 

A vállalkozásoknál jelenleg kialakult technológiák szerint a feladat 

végrehajtása során először elkészítik a "hagyományos" értelemben vett 

digitális térképet, ezt ellátják az adatbázis elkészítéséhez szükséges 

egyéb adatokkal (attributum-adatok), majd egy konvertáló szoftver 

segítségével elkészítik az adatbázist. 

A Szabályzatokban előírtakra figyelemmel különösen fontos e munkákat 

végző vállalkozások minőségbiztosítási rendszerének kiépítése, illetve 

megerősítése. Ezeknek a rendszereknek a technológiai folyamatokba 
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építve a hibáknak önellenőrzéssel, belső hibafeltáró vizsgálattal és 

független minőségellenőrzéssel történő megállapítására kell épülni. Az 

egymásra épülő technológiai fázisoknál egy-egy fázis befejezésekor 

mindhárom szintű ellenőrzésnek és hibajavításnak azonnal meg kell 

történnie a hibahalmozódás és a minőségveszteségek növekedésének 

megfelelő időben történő elhárítása végett. 

Rendkívül fontos már a térképkészítés során a megfelelő adatvédelem 

biztosítása, az ehhez szükséges belső szabályozások elkészítése. 

4.5.1.2. Ami még az NKP sikeréhez kell 

A Nemzeti Kataszteri Program mellett, annak célkitűzéseibe illeszkedően 

több - PHARE vagy nyugat-európai országok kormányai (Svájc, 

Németország) által támogatott - projekt is beindult, illetve indítás előtt áll. 

Közülük számottevő jelentőséggel bír a körzeti földhivatalok 

számítógépesítését elősegítő TAKAROS (Térképen Alapuló KAtaszteri 

Rendszer Országos Számítógépesítése) projekt, és a kárpótlás során 

elaprózódott föld ingatlanok rendezését támogató TAMA projekt. 

A TAKAROS projekt koncepcióját földhivatali véleményezés után az -

1994. április 21-es földhivatal vezetői szeminárium fogadta el (Nikiasz, 

1995). A megvalósítás kezdetét 1995. december 5-re a TAKAROS 

projektindító értekezletétől számíthatjuk. 

A mozaikszóból is kitűnik, hogy a projekt a földügyi igazgatás teljes, 

többszintű számítógépesítését célozza meg, melynek végrehajtása több 

fázisban történik (Csernok, 1998). 

A kifejlesztendő alrendszerek: 

TAKAROS - DLO : a körzeti földhivatali alrendszer - gyakran csak 

ezzel azonosítják (néha szaklapok is) a 

TAKARÓ S-t 

TAKAROS - CLO: a megyei földhivatali alrendszer- a gyakorlat

ban a META (Megyei Takaros) nevet kapta 
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TAKARNET az előzőeket országos hálózatba foglaló 

rendszer. 

Az NTS-nél is már említett TAMA projekt a kárpótlás során a 

gazdálkodásra - méret, alak, elhelyezkedés miatt - kevésbé alkalmas 

mezőgazdsági ingatlanoknak - német tapasztalatokon és a tulajdonosok 

öntkéntességén alapuló - rendezését célozta. 

A négy megye mintaterületein megvalósítandó projekt a baranyai 

területről mutatott ezidáig jól értékelhető eredményeket. 

1997-ben megalakult a FÖMI-nél a Földügyi és Térinformatikai Fejlesztési 

Központ (FTFK), azzal a céllal, hogy megfelelő hátteret teremtsen a 

földügyi és a térképészet változásaihoz, a TAKAROS rendszer (értsd 

alatta META és TAKARNET is) bevezetéséhez, végrehajtsa a szükséges 

fejlesztéseket, elősegítse azok hasznosítását, koordinálja a földhivatalok 

munkatársainak továbbképzését, s gondozza a földügy műszaki 

dokumentumait. 

Az FTFK feladata igen szerteágazó, sokrétű, így többek között: 

• Segíti a földhivatalokat informatikai rendszereik működtetésében 

és folyamatos fejlesztésében. 

• Részt vesz a földügyi és térképi adatok integrálásának 

folyamatában, a TAKAROS telepítésében és 

továbbfejlesztésében. 

• Kialakítja a TAKARNET szolgáltatásainak bővítéséhez szükséges 

rendszerspecifikációkat. 

• Terveket készít az egységes állami földmérési térképészeti, 

térinformatikai, digitális ingatlan-nyilvántartási és földinformációs 

adatokhoz, szolgáltatásokhoz, illetve koordinálja az ezekhez 

szükséges kutatásokat, fejlesztéseket. 

• Kialakítja és karbantartja a szakterület szabványait, szabályzatait, 

technológiáit. 
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• Elősegíti a térképi, ingatlan-nyilvántartási, földinformációs és 

egyéb adatbázisok - figyelemmel a TAKAROS és TAKARNET 

nyújtotta lehetőségekre - értéknövelt termékek előállítását, 

karbantartását. 

• Dokumentálja a fejlesztések eredményeként létrejött 

rendszereket, termékeket, szolgáltatásokat. 

• Oktatást, továbbképzést szervez. 

• Képviseli az országot az EU-tagországok földmérési és 

térképészeti szolgálatait tömörítő nemzetközi szervezetekben és 

részt vesz az európai térinformatikai szabványosításban. 

4.5.2. Nemzeti Térinformatikai Stratégia 

Az un. nemzeti nagy projektek másik igen fontos állomása a Nemzeti 

Térinformatikai Stratégia 

Az Informatikai és Távközlési Kormánybizottság 1997. októberi 

határozatában fogadta el egy átfogó Nemzeti Térinformatikai Stratégia 

(NTS) elkészítését, mely elkészítésének határidejét 1998. június 30-ban 

határozta meg. A munka elvégzéséért felelős MeH közigazgatási 

államtitkára a munka elvégzésére a HUNGIS Alapítványt kérte fel 

(Sikolya, 1998.a.), aki a munkába bevonta az ilyen jellegű munkában 

megfelelő tapasztalattal és módszertani háttérrel rendelkező KPMG 

Hungária Kft-t. A munka folyamatos felügyeletére, az NTS szakmai 

megvitatására, minőségbiztosítására létrejött a Nemzeti Térinformatikai 

Stratégia Projekt Irányító Bizottsága neves szakemberek 

közreműködésével. 

Az NTS elsődleges célja, hogy összehangoltak legyenek a hazai 

közigazgatási célú térinformatikai fejlesztések, és megteremtődjenek az 

Európai Unió térinformatikai alapú döntés-előkészítési, forráselosztási és 

ellenőrzési rendszereihez való kapcsolódás feltételei (Sikolya, 

1998.b.).Ezen túlmenően feladata a helyhez kötött társadalmi folyamatok 

áttekinthetőségének javítása, a szolgáltató állam térinformatikai 
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infrastrukturális alapjainak megteremtése, a felhasználás 

hatékonyságának és kultúrájának fokozása (Szabó, et al 1998). Az 

elkészítés első szakaszában került sor az NTS tartalmára vonatkozó 

koncepció kialakítására. 

A koncepció kidolgozása során öt alapfeltevést lehetett felállítani: 

• Az NTS össztársadalmi célok elrése érdekében kormányzati 

feladatokat fogalmaz meg, ez a stratégia végrehajtásának 

feltétele. 

• A NIS-ben és KIS-ben megfogalmazott pioritásoknak kiemelt 

szerepe van az NTS megfogalmazásában, de ugyanakkor 

szükség van a specifikus térinformatikai célok kijelölésére is. 

• A térinformatika a nemzeti infrastruktúra fontos része. 

• Az NTS kialakítása során figyelembe kell venni az Európai Unió 

regionális és tagország szintű térinformatikai ajánlását. 

• A kormányzati szintű összefüggések figyelembe vétele a KPMG 

által a kormányzati munka modellezésére kidolgozott 

"Governement Business Model" ajánlásainak felhasználásával 

történik - messzemenően tekintetbe véve a hazai sajátosságokat. 

A munka második szakaszában a koncepció alapján került sor az NTS 

kidolgozására, melynek végső változatát az NTS Irányító Bizottság 

1998. július 28-án elfogadott. 

Az alapfeltevések figyelembevételével - különös tekintettel a NIS-re és 

KIS-re - a térinformatikai eredmények hasznosulását gátló tényezők hazai 

sajátosságainak elemzése eredményeként fogalmazódtak meg az alábbi 

specifikus célok: 

• Az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások fejlesztése. 

• Az Európai Unió rendszerébe való beilleszkedés elősegítése. 

• A rendelkezésre álló erőforrások hatékony elosztása. 

• A térinformatikát szolgáló folyamatok áttekinthetőségének 

növelése. 

• A térinformatikához kapcsolódó folyamatok áttekinthetőségének 

növelése. 
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• Az adatgazdálkodás hatékonyságának növelése. 

• Vállalkozók bevonása a térinformatikai szolgáltatások 

teljesítésébe. 

• A végrehajtás kockázatainak csökkentése. 

• A befektetések és bevételek egyensúlyának javítása. 

• A közigazgatásban dolgozók munkájának segítése. 

• Az állampolgárok pozitív hozzáállásának erősítése. 

• Folyamatosság biztosítása a megvalósításban. 

Az NTS elkészítéséhez rendelkezésre állt a térinformatika szakmai 

aspektusaival foglalkozó számos tanulmány, melyek kiváló értékeléseket 

adtak a megoldandó főbb feladatokról. A komplexitás azonban 

megkövetelte a térinformatikának a makrogazdaság, a jog, a reguláció, a 

minőségbiztosítás, az adatgazdálkodás, és a marketing szemszögéből 

való vizsgálatát. Ezért, az NTS kidolgozása során elkészült hat tanulmány 

a térinformatikai folyamatok elemzésére: 

• Makrogazdasági vizsgálatok 

• Jogszabályi problémák 

• Térinformatikai reguláció 

• Adatgyűjtés fejlesztése 

• Térinformatikai adatok minőségbiztosítása 

• Térinformatikai szolgáltatások széleskörű elterjesztését szolgáló 

marketing és PR - tevékenység stratégiája. 

Az elkészült tanulmányok helyzetelemzései alapján a térinformatika 

jelenlegi helyetére vonatkozóan az alábbi területek vizsgálata történt meg: 

• Emberi tényezők 

• Folyamatok 

• Műszaki háttér 

Az NTS elkészítése során súlyponti kérdésként volt kezelve a 

szolgáltatások kérdésköre, az EU és NATO csatlakozás követelményei, 

az oktatás és adatgazdálkodás. 

Eldöntött tény, hogy az állami adatkincs tekintélyes - ha nem az egész -

részének digitális térképi, illetőleg azokhoz kapcsolódó leíró jellegű 
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információk formájában kell záros időn belül rendelkezésre állni. A nagy 

kérdés az, hogy a rohamosan fejlődő térinformatikai alkalmazások milyen 

mennyiségű és minőségű adatokkal lesznek feltöltve, illetve az ezekkel 

kapcsolatos beruhásáok miként térülnek meg. 

Ezen felvetések megoldására kíván javaslatokat adni az NTS, melyeket 

az alábbiakban foglalunk össze: 

1. Stratégiai feladat a térinformatikai szolgáltatások jogi 

konzisztencia kereteinek kialakítása, a már meglévő rendeletek 

és törvények összhangjának megteremtése, valamint a szükséges 

rendeletek és törvények meghozatala. 

Meg kell teremteni a térinformatikai adatvagyon hasznosításának 

és minőségtanúsításának egységes jogi feltételeit. 

2. A minősített adatok csak megfelelő minőségtanúsítási eljárást 

követően és a karbantartási folyamatok folyamatos vizsgálata 

esetén jelenhetnek meg a piacon. Ennek érdekében létre kell 

hozni az államigazgatástól független minőségtanúsítást végző 

szervezetet. 

3. Javaslat projekt indításra mely a fenti jogszabályi változásokkal 

összefüggő kodifikációs folyamatokat hivatott koordinálni. 

4. Javaslat a térképi adatokkal kapcsolatos szabályozások 

újragondolására a jogszabályi keretek módosításával 

párhuzamosan. 

Kerüljön kidolgozásra az adatfeltöltés többszintű megoldásának 

módszertana. Ennek alapján első lépésben egy lehetőleg teljes 

lefedettséget biztosító váztérkép kerüljön előállításra, majd ezt 

kövesse a terület mélyebb feltöltése. Igy lehetővé válik -

szabályozások keretei között - az adattartalomnak az 

erőforrásokhoz igazítható moduláris feltöltése. Ez azzal az 

előnnyel jár, hogy: 

- lehetővé válik az előállítók számára, hogy a feltöltési 

folyamat aránylag korai fázisában bevételhez jussanak (a 
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váztérképen megfelelő attribútumok hozzákapcsolásával 

már bizonyos elemzések végezhetők), 

- lehetővé válik a felhasználói igények szerint kialakított 

területileg diferenciált térképmű előállítása, 

- lehetővé válik a digitális térkép előállításában való 

megosztás. 

5. Javaslat projekt indításra, mely a pénzügyi hatékonyság és a 

pénzügyi eredményesség vizsgálati módszertanának kialakítására 

irányulna. 

6. Javaslat vizsgálatsorozat lefolytatására, mely meggyőzően 

jellemzi a meghatározott célok elérésének eredményeit és a 

fejlődést. 

7. A stratégia végrehajtása érdekében létre kell hozni egy -

célszerűen minisztériumoktól független - a Miniszterelnöki Hivatal 

kereteiben kialakított irányító stratégiaalkotó, ellenőrző 

szervezetet. 

8. Javaslat az ITKB által indított többi hét projekt végrehajtása során 

az NTS-ben megfogalmazott prioritások érvényesítésére, a 

szolgáltatások mielőbbi megkezdésére, a projektek végrahajtási 

feltételeinek megteremtésére. 

9. Meg kell teremteni a térinformatikai adatkereskedelem technikai 

feltételeit. Ennek érdekében az Országos Térinformatikai Adatház 

(OTA) projekt felgyorsítása kívánatos. Az OTA által biztosított 

adatbázisban minősített adatok legyenek. 

10. Javaslat projekt indítására, a NATO, illetve az EU 

csatlakozással összefüggő követelmények megismerésére, 

vizsgálatára és azoknak a térinformatika eszközeivel való 

támogatásának biztosítására. 

11. Törekedni kell, hogy minél több, az állami alapadatokra épülő 

termék, szolgáltatás jelenjen meg a térinformatikai piacon. Ennek 

eredményeként különböző integrált termékek hozhatók létre. 
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12. Erősíteni kell a térinformatikai oktatást minden szinten. 

Javaslat projekt indítására, mely a térinformatikai tárgyú 

oktató programok előállítását hivatott támogatni. Meg kell 

teremteni a térinformatikai oktatás személyi feltételeit, ezért 

meg kell kezdeni a pedagógusok felkészítését. 

13. A már meglevő oktatási anyagok mellett azt is meg kell 

vizsgálni, hogy miképpen kerülhetne be további egyetemi és 

főiskolai oktatási programokba a térinformatikai tárgyú 

képzés. Ennek során azt kell elérni, hogy a nem informatikai 

tárgyú oktatás esetén is kapjanak a hallgatók ismereteket 

arről, hogy a leendő szakmájukban miképpen tudják 

felhasználni a térinformatikai eszközök nyújtotta 

lehetőségeket. 

Ahogy a Nemzeti Informatikai Stratégia a "szolgáltató állam" eszméjének 

megvalósítását tűzte zászlajának csúcsára, úgy a Nemzeti Térinformatikai 

Stratégia a "szolgáltató térinformatika" megvalósítását tartja 

vezérfonalként s javaslatai e gondolat köré csoportosítva készültek el. 

Az NTS széles körű megvitatás, közigazgatási egyeztetés és Kormány elé 

történő beterjesztés illetve jóváhagyás után fogja betölteni a célokban 

megfogalmazottakat. 

Napjainkban nagy lendületet vett a korábban már felvetett (Bognár, 

Nikiasz, 1996) Nemzeti Térinformatikai infrastruktúra kérdései így az NTS 

céljaiban, feladataiban várhatóan ennek hatása is érvényesülni fog. 

4.5.3. Magyar Topográfiai Program 

A magyar topográfiai térképezés 1992-ig két szálon - polgári és katonai -

futott. 

Ennek következtében két térképmű létezett, illetve létezik. 
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Ezeknek közös sajátossága: 

• Elsősorban papíralapú térképek, melyeket a műszaki fejlődés és a 

felhasználói igények mára már meghaladtak. 

• Tartalmuk jelentős részben elavult márpedig a topográfiai 

információknak napjainkban az élet különböző területein 

számtalan térinformatikai alkalmazást kell kiszolgálnia. 

• A két térképmű nagy részben azonos méretarányú 

(1:25 000; 1:100 000; 1:200 000) térképeket tartalmaz, így 

szükségtelen két azonos jellegű térképrendszer fenntartása. 

• A meglévő digitális állományok korlátozottan alkalmasak 

térinformatikai müveletekhez, EU és NATO csatlakozásunkhoz 

szükséges feladatok ellátására. 

A fentiekben említett évben egy miniszteri rendelet megszüntette a 

katonai térképek titkosságát (Cseri, 1998). 

Tekintettel a katonai és polgári topográfiai térképrendszer állapotára, a 

mai igényekre és a várható szükségletekre szükségessé vált egy 

egységes, korszerű, digitális alapokon nyugvó topográfiai térképrendszer 

kialakítása. 

Mivel, a topográfiai térképeknél felhasználói oldalról szinte valamennyi 

kormányzati ágazat érdekelt, a problémák feloldását kormányzati 

felügyelettel működő program keretében célszerű megvalósítani. Ezért a 

katonai és polgári térképészet szakembereinek közreműködésével 

elkészült 1997 nyarán a Magyar Topográfiai Program (MTP) a Magyar 

Köztársaság topográfiai térképrendszerek átalakítására az EU-integráció 

és a NATO-csatlakozás követelményeinek megfelelően. 

Az MTP célja közigazgatási, nemzetgazdasági és védelmi célokra 

egyaránt alkalmas, piacképes digitális és analóg termékek előállítása, 

melyek tartalmukban és formájukban megfelelnek, az összetett 

követelményeknek és egységes, alapja lehet a korszerű térinformatikai 

rendszereknek, biztosítva ezzel a különböző célú és tartalmú rendszerek 

kompatibilitását. 
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Tartalma két fő tevékenység köré csoportosítható: 

• Állami topográfiai térképek létrehozása digitális technológiával 

1:10 000; 1:25 000; l:50 000; 1:100 000; 1:200 000 

méretarányokban, az európai integráció és a NATO csatlakozás 

követelményeinek megfelelő vetületi és geodéziai rendszerek 

alkalmazásának biztosításával. 

• A klasszikus topográfiai térképkészítést korszerű alapokra 

helyező adatgyűjtő, adatfeldolgozó, adattároló, termék-előállító, 

változásvezetö és szolgáltató rendszer létrehozása. 

Az MTP hat évre tervezett végrehajtásához 22,4 Milliárd Ft-ot irányoztak 

elő. 

A javasolt új adatbázis és térképrendszerben különválik a tárolási és 

megjelenítési funkció. A tárolási funkciót a terep digitális topográfiai 

adatbázisa látja el. A digitális topográfiai adatbázis alapján különböző 

méretarányú és tartalmú - a megjelenítést szolgáló - kartográfiai 

adatbázisok állíthatók elő. (A kartográfiai adatbázisból létrehozhatók 

analóg térképek is szükséglet szerint) 

Az MTP közvetlen hasznát az alábbiak szerint fogalmazhatjuk meg: 

• A felhasználók széles köre számára elérhetővé válnak a korszerű, 

aktuális, digitális topográfiai adatbázisok és térképek 

• A program keretében létrehozott új térképrendszer kiváltja a 

jelenleg még párhuzamosan létező - katonai és polgári -

térképrendszereket 

• EU- és NATO csatlakozással kapcsolatos elvárások kielégítése a 

szükséges digitális és térképi alapok biztosításával. 

• Korszerű termékek forgalmazásából, illetve az értéknövelt 

szolgáltatásokból elérhető árbevételek. 

Az MTP döntés-előkészítő tanulmány több véleményező és egyeztető 

tárgyaláson túljutva várja a finanszírozás kérdéseinek tisztázását. Mind az 

igények, mind a létrehozás módja következtében kapcsolódik már folyó -

pl. NKP - és tervezett programokhoz. 
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4.5.4. Többcélú földrészlet mélységű információs rendszer 

Az agrártárca a földügy és térképészet számára két fontos projektet 

biztosít. Az egyik az un. ANP program, mely az EU-hoz csatlakozás 

feladatait foglalja magába, főleg azokat, melyeket a csatlakozásig meg 

kell valósítani. A másik a Gazdaságfejlesztési Program néven ismert. Ez 

olyan feladatokat tartalmaz, melyeket a csatlakozásig nem kell befejezni, 

de lényeges prioritásokat tartalmaz. Az ANP egyik igen fontos feladata az 

EU közös agrárpolitikájának (EU-KAP) magyarországi intézmény 

rendszerének létrehozása, melynek része egy többcélú földrészlet 

mélységű információs rendszer. 

Ez egy olyan, a földhivatali számítógépes rendszerekkel együtt működő 

térkép alapú földrészlet mélységű információs keretrendszer 

megvalósítását jelenti, mely lehetővé teszi a kormányzati szervek 

számára, hogy el tudják látni az agrárium, a vidékfejlesztés, a 

környezetvédelem stb. területén az EU csatlakozáshoz szükséges 

harmonizációs és jelentési feladataikat (Sikolya, 1998.b). A rendszer a 

mezőgazdasági támogatások döntés-előkészítésében játszik nagy 

szerepet. A projekt kidolgozására tárcaközi bizottság alakult, mely a 

rendszer tervezésének és kivitelezésének dokumentált koncepcióját 

elkészítette. Az un. PARCELLA földrészlet alapú információs rendszer, 

mely az EU KAP (Közös Agrár Politika) Integrált Irányítási és Ellenőrzési 

Rendszerét (MER) biztosítja, az EU csatlakozás tervezett időpontjára 

feltételezi - többek között - a TAKAROS - TAKARNET - META 

infrastruktúra működőképességét, a külterületi kataszteri és topográfiai 

alaptérképek megfelelő minőségben való rendelkezésre állását és az 

országos ortofotós lefedést (Remetey - Fülöpp, 1998). 

A földhivatali PARCELLA többcélú felhasználása: 

• A termőföldtulajdonra - földhasználatra vonatkozó naprakész 

információk szolgáltatása. 

• Felkészülés az EUROSTAT/OECD igényei szerinti földügyi 

adatszolgáltatásra. 
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• A földhitel intézmény támogatásának kialakítása, a földminősítés 

korszerűsítése. 

• A fő szántóföldi növények megyei és országos növényterület

felmérése, hozambecslése kárérzékeléssel. 

• Adatszolgáltatás a szőlő és gyümölcs ültetvény-kataszter 

létrehozásához, vezetéséhez. 

• Adatszolgáltatás a növény és állategészségügy térinformációs 

rendszereinek működtetéséhez. 

• Nagyméretarányú digitális topográfiai, valamint felszínborítási 

térképek készítése a vidékfejlesztés és agrár

környezetgazdálkodás, mezőgazdasági vízgazdálkodás, 

talajvédelem és erdőgazdálkodás céljaira. 

• A termőföldprivatizációból származó térképi adatok betöltése az 

ingatlannyílvántartásba és összekapcsolásuk a tulajdoni 

adatokkal, a haszonbérlők adatainak folyamatos 

nyilvántartásával, továbbá a privatizáció által nem érintett 

külterületi fehér foltok kataszteri térképfelújítása, digitális 

átalakítása. 

• Többcélú nemzeti földügyi információs szolgáltatás bevezetése. 

• Adatszolgáltatás a birtokpolitikát formáló döntéshozók számára. 

Jelenleg a projekt többoldalú - egyeztető tárgyalások után - a 

finanszírozási útkeresés stádiumában van. Elképzelhető Phare 

támogatások - mely meglehetősen bonyolult adminisztrációs procedúrát 

igényel - és költségvetési pénzkeretek együttes igénybevétele. 

4.5.5. Egységes Földrajzi Címregiszter 

A cím oly természetes mindennapi életünkben, hogy fontosságát gyakran 

észre sem vesszük, csak akkor tűnik fel jelentősége ha a mentő vagy 

tűzoltó nem talál az esemény színhelyére, vagy ha a közművállalatok 

ügyfelükkel nem tudnak kapcsolatot teremteni. A címzés akkor 

elegendően részletes, ha az alapján pontosan tudjuk azonosítani a 
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szóbanforgó egységet. A cím a hely azonosításához egymásba ágyazódó 

területegység-megnevezésekből és a megközelítést segítő, ugyancsak 

területi jellegű megnevezésekből álló, un. címelem-sorozatokból épül fel 

(Vásárhelyi, 1988). 

Az államigazgatás szereplői közül a legteljesebb címnyilvántartása a 

Központi Statisztikai Hivatalnak van, de nekik sincs meg a szükséges 

kapcsolatuk az önkormányzatokkal. A földhivatalok, a honvédség 

nyilvántartásai ugyancsak tartalmaznak címadatokat, de elsődlegesen 

saját szempontjaikat érvényesítik és a feltételek hiányában nem 

rendelkeznek egységes címregiszterrel. A Központi Nyilvántartó és 

Választási Hivatal ugyancsak rendelkezik lakcímekkel a saját igényeik 

szerint kialakítva. 

A közintézményeknél egyre szélesebb körben merül fel az igény a térbeli 

adatokra épülő nyilvántartások elemző és tervező funkcióit biztosító 

térinformációs rendszerekre, melyeknél alapvető követelmény, hogy a 

különböző információkat tartalmazó adatbázisokat a térképen ábrázolt 

objektumokhoz lehessen kapcsolni. A kapcsolatteremtés alapja lehet 

valamilyen helymeghatározó adat, például koordináta, vagy cím. 

Ha tehát a koordináták, vagy címek nem egyértelműek, akkor a kapcsolat 

hibásan, vagy nem jöhet létre. 

A vázolt gondolatok eredményeként fogalmazódott meg az ITKB döntése, 

melyhez az Informatikai Tárcaközi Bizottság Térinformatikai 

Munkacsoportja a HUNGIS Alapítvány bevonásával készített 

előterjesztést. 

Az előterjesztés többek között az alábbiakat állapítja meg: 

" A térinformatikai rendszerek legtermészetesebb, a közigazgatáshoz 

legközelebb álló földrajzi azonosítója a hagyományos értelembe vett 

cím. A térképi adatbázisok ugyanakkor a térképi koordinátákat 

használják a hely azonosítására. Nagyon sok közigazgatási - pl. 

településirányítási - térkép alapú rendszer esetében ezért meg kell 

teremteni a két azonosítórendszer kapcsolatát. A legfőbb nehézséget 

57 



az jelenti, hogy a jelenleg a Központi Nyilvántartó és Választási hivatal 

által vezetett országos címnyílvántartás és a földhivatalok ingatlan-

nyilvántartása nincs összehangolva, így csak rendkívül nagy 

költséggel, manuálisan oldható meg a címek földrajzi beazonosítása ... 

Az Európai Unióba bevezetés előtt áll egy címszabály, amelyet több 

EU tag és társult ország már alkalmaz és amelyhez Magyarországnak 

is alkalmazkodnia kell." 

A fenntieket mérlegelve hozta meg a Bizottság a javaslatát, mely 

értelmében: 

"...koncepciót kell készíteni a központi címnyilvántartás és az egyéb 

alapnyilvántartások - elsősorban az ingatlan - nyilvántartás -

harmonizálására." 

A határozat eredményeként egy Egységes Földrajzi Címregiszter projekt 

előkészítésére a MeH szervezésében munkacsoport alakult, melyben az 

érdekelt minisztériumok képviselői mellett megyei önkormányzati, területi 

államigazgatási szervek is képviselve voltak. 

Az ITKB határozata nyomán létrejött munkacsoport által készített 

dokumentáció (MeH, Informatikai Helyettes Államtitkárság, 1998) 

koncepciója szerint létre kell hozni országos lefedettséggel - akár 

természetes, akár jogi személyekhez kapcsolódó - címek olyan egységes, 

szabvány alapú, hiteles nyilvántartását mely lehetővé teszi a címek 

földrajzi azonosítását is, és megfelel az európai normáknak. Mindezt 

annak érdekében, hogy: 

- megszűnjenek a jelentős költségekkel - ugyanakkor gyakran 

párhuzamosan és pontatlanul - vezetett különböző 

címnyilvántartások, 

- megteremtődjék az alapnyilvántartások címadat - tartalmának 

ellenőrizhetősége, 

- megteremtődjék a címadatokon (is) alapuló kommunikáció 

lehetősége és ezek alapján elterjedhessen az alapnyilvántartások 

adatait is tartalmazó térinformációs rendszerek alkamazása a 

közigazgatásban. 

58 



A címnyilvántartás célja, olyan nyilvántartás létrehozása, mely: 

- közhiteles (egyszersmind teljeskörü, aktuális és pontos) és alapja 

az állampolgárok elérhetőségének, 

- alapul szolgál a képviselőtestületek közterületekkel kapcsolatos 

döntéseihez, 

- alapja a legfontosabb állami nyilvántartásokban előforduló 

címadatok hitelességének, 

- alapul szolgál a címalapú nyilvántartások adatcseréjéhez, 

engedélyezett kapcsolatainak megteremtéséhez, 

- lehetővé teszi a földrajzi (térképi) objektumok és a címek 

megfeleltetését, 

- megfelel az építésügyi hatóság, a népesség-nyilvántartási és a 

földhivatali hatósági, valamint a népszámlálási feladatok 

követelményeinek, 

- eleget tesz - a közigazgatási címnyilvántartás követelményein 

túl - a legfontosabb szakági (KSH, APEH, Cégbíróság stb.) 

igényeknek, 

- biztosítja, hogy az egységes címnyilvántartással összefüggésben 

létrejön a házszámozások és lakásszámozások rendjének, a 

közterületek elnevezésének egységes szabályozása. 

A címnyilvántartásban olyan objektumok címének kell megtalálhatónak 

lenni, melyek emberi tartózkodásra alkalmasak, mint például: 

- önálló rendeltetési egységek (lakás, üzlethelyiség stb.), 

- több önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület, 

- épületet tartalmazó, vagy annak kialakítására alkalmas földrészlet 

(építési telek). 

A címnyilvántartásnak elsősorban az elérési címek ("postacímek") 

regiszterének kell lennie, és ezen kívül csak a legfontosabb célok 

(földrajzi azonosítás, hatósági feladatok támogatása stb.) 

megvalósításához szükséges viszonylag állandó, a címhez tartozó 

objektumra legjellemzőbb adatokat tartalmazhat. (Ne legyenek benne 

például az objektum lakójára, használójára, tulajdonosára vonatkozó 
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adatok, mert ezek gyakran változnak és más nyilvántartásba - pl. ingatlan

nyilvántartás - elérhetők, egyébkéntis korlátoznák a regiszter 

nyilvánosságát.) 

A címnyilvántartás tartalma az alábbiakra terjedne ki: a helység 

megnevezése, a postai irányítószám, a településrész neve és a városi 

kerület, a helyrajzi szám, a közterület neve és jellege, a ház száma, az 

épület jellege, a lépcsőház száma, a szint jele, az emelet száma, az ajtó 

száma, a cím jellege, a cím rendeltetése. 

Mindezekhez meg kell teremteni a jogszabályi hátteret, mely jelenleg még 

több helyütt nem megfelelő. A projekt menedzselést úgy kell végezni, 

hogy a címnyilvántartás működtetése a 2001. évi népszámlálás előtt 

elinduljon. 

4.5.6. Országos Térinformatikai Adatház 

A Nemzeti Térinformatikai Stratégia mellett az Országos Térinformatikai 

Adatház (OTA) és a Magyarország Légi Felmérése (MLF) projektek 

szerves egységben való végrehajtása jelentősen hozzájárulhat az 

országos adatgazdálkodás mielőbbi megvalósításához. 

Az ITKB határozatának második pontja a nagyértékű térinformatikai 

adatvagyonnal való ésszerű gazdálkodás és az adatokhoz való 

széleskörű hozzáférés érdekében egy térinformatikai metaadatbázis 

szakmai koncepciójának kidolgozását írja elő. Ez egy fontos lépést 

jelentett az Országos Térinformatikai Adatház létrehozásához. 

A Térinformaka c. lap 1991 áprilisában megjelent számában olvashatunk 

egy interjút, melyet az akkoriban Visegrádon tartott közúti konferencián 

résztvevő három amerikai szakértővel készítettek. Közülük az egyik, az 

Egyesült Államok Közlekedési Minisztériumának magas rangú képviselője 

így nyilatkozott: 

" Az Egyesült Államokban, de a világ számos más országában is azt 

tapasztaltuk, hogy van bizonyos tétovázó tartózkodás azon 
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szervezetek és hatóságok részéről, akiknek tulajdonában nagy 

mennyiségű adat van. Az információ hatalom, a hatalom peidg 

presztízzsel, pénzzel, befolyással jár. Nem kevés ellenérzést és 

félelmet válthat ki azokban, akiknél a hatalom van, hogy a kincseikhez 

mások is hozzáférhetnek, s ezáltal elveszítik különleges szerepüket. Ez 

eredményezi az ellenállást azzal szemben, hogy bekapcsolódjanak egy 

integrált rendszerbe". 

Az elhangzottak világossá teszik, hogy a Térinformatikai Adatház 

megvalósítása egy nagy kihívást jelent, mivel itt kell megteremteni az 

összhangot: 

- a nagy állami adatszolgáltatók érdekei, 

- az adatellátással és szolgáltatással összefüggő teherviselés 

megosztása, 

- a piaci bevételek nyereségelosztása, 

- a közhivatali és magánszféra partneri együttműködésének 

kialakítása, 

között, mely alapvető egy piacorientált környezetben, ahol mind az 

állampolgárok és az üzleti élet képviselői, mind az állami intézmények, 

központi és helyi kormányzatok, de a nem-kormányzati szervek is 

megfelelő minőségű adatokra tartanak igényt a lehetőségekhez mérten 

elfogadható áron. 

Az Országos Térinformatikai Adatház létrehozásának szükségességét 

olyan felismerések előzték meg, hogy a közigazgatásban hatalmas 

mennyiségű adat (térinformatikai adat) keletkezik nap mint nap és a 

gazdaságosságra való törekvés megkívánja, hogy ezzel a többször 

felhasználható adatvagyonnal megtanuljunk - más erőforráshoz 

hasonlóan - gazdálkodni. Az adatgazdálkodás egyik hatékony eszköze a 

metaadat-szolgáltatások bevezetése, mely segítségével választ 

kaphatunk olyan kérdésekre, hogy bizonyos jellemzőkkel rendelkező 

adatok elérhetők-e, és ha igen hol. Ez a szolgáltatásforma segíti az 

adatok széleskörű hasznosulását és megelőzi a párhuzamos adatgyűjtést. 

A szolgáltatás nyílván akkor működik a legjobban, ha az adathozzáférés 
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mind szélesebb körben válik lehetségessé. Ennek napjainkban 

legnyilvánvalóbb közege a világháló. 

Ezek a gondolatok segíthették hozzá az ITKB-t annak a határozatának 

meghozatalához, mely szerint a MeH felelősségi körében ki kell dolgozni 

egy hálózaton keresztül megvalósuló, a nemzetközi szabványokkal 

konform térinformatikai metaadat - szolgáltatás koncepciót, melynek célja 

lenne a nagyértékü térinformatikai adatvagyonnal való ésszerű 

gazdálkodás és az adatokhoz való széleskörű hozzáférés segítése. A 

koncepció kidolgozására és gyakorlatban való kipróbálására egy 

mintaprojekt (METATÉR) megvalósítását fogadta el az ITB. 

A METATÉR célja: 

• A nagyértékű térinformatikai adatvagyonnal való ésszerű 

gazdálkodás. 

• Az adatokhoz való széleskörű hozzáférés. 

• Komformitás a meglévő nemzetközi rendszerekkel, 

szabványokkal. 

A METATÉR rendszer egy elosztott modellre épít, melyben minden 

adatgazda a saját metaadatbázisáért felel és tartja azt karban. A nagy 

adatgazdák saját metaadatszervert működtetnek a kisebbek viszont 

távolról gondozhatják valamelyik szerveren tárolt adatbázisukat. Az 

adatszerverek feladatai: 

• Tárolják és a belépési pont (Id. később) számára kereshetővé 

teszik az adatbázisokat. 

• Rendszerint nagyobb adatgazda üzemelteti, egy adatszerver több 

adatgazdát is kiszolgálhat. 

• Az adatok tárolása SGML-ben történik, a metatér adattárolási 

követelményeinek megfelelően kifejlesztett dokumentumtípus-

definició (DTD) szerint. 

• Az adatbázisok interneten keresztül is karbantarthatok és 

szerkeszthetők (így a távoli adatgazdák saját helyükön 

dolgozhatnak, a saját adatbázisukon). 
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• Az adatbázisok karbantartása egy hálózati programon keresztül 

végezhető, saját telephelyről. 

A metaadat szolgálatásban adatszolgáltatóként résztvevő szervezetek az 

adatbázisuk minőségét a szakterületi szabványok és irányelvek alapján 

garantálják. A metaadat minőségével szemben viszont egységes 

követelményeket kell érvényesíteni. Ezeket az egységes szempontokat a 

résztvevők önszabályozó módon határozzák meg és a mindennapi 

gyakorlatban a szervezet metaadat adminisztrátora ülteti át. A felhasználó 

egyetlen ponton az un. átjárón (belépési pont) lép be a rendszerbe, és 

böngészőjén keresztül fogalmazza meg kérdéseit karakteres, vagy 

térképes felületen. A válaszokat a teljes metaadatbázisra nézve kapja 

meg. Az átjáró fontosabb jellemzői: 

• A METATÉR kapcsolódási helye a világgal. 

• HTML felületet biztosít, amelyen keresztül a használók Web

böngésző segítségével kereshetnek az adatbázisban. 

• A lekérdezés megfogalmazható egyszerű HTML űrlapon, illetve 

grafikus, térképmegjelenítö Java applet segítségével. 

• Itt futnak a térképek megjelenítéséhez szükséges szerveroldali 

eszközök. 

A rendszer fontos részét képezi egy un. Fogalomtár, amelyet távolról 

szekeszthetnek az arra jogosultak. A Fogalomtár biztosítja, hogy a 

metaadatbázis feltöltése és lekérdezése ugyanazon fogalmi rendszerben 

történjék. 

A Fogalomtár fontosabb jellemzői: 

• Fogalmak, definíciók, kapcsolatok és idegennyelvű megfelelőik 

tárolására specializált adatbázis. 

• Interneten keresztül szerkeszthető és lekérdezhető. 

• Biztosítja a metaadat-rekordokban használt terminológia 

egységét. 

• Automatizálja a rekordok egyes mezőinek fordítását. 
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• A belépési ponton keresőket segíti a kulcsszavak 

kiválasztásában. 

A mintaprojektbe három nagy térinformatikai adatgazda, a FÖMI, a MÁFI 

és a VÁTI állít fel egy-egy szervert, és helyez el rajtuk adatokat. Az 

"átjáró" és a Fogalomtár a MeH-ban kerül elhelyezésre. Az 

államigazgatás többi szervezete terv szerint a 99-es év közepére 

tervezett kísérleti üzem befejezése után kapcsolódhat a rendszerhez. 

4.5.7. Magyarország légi felmérése 

Az 1968-ban nyilvánosságra hozott NASA légifelvételek, valamint az 

1972-től a Landsat műhold által szolgáltatott képek egyértelműsítették, 

hogy az elektromágneses spektrum minél szélesebb letapogatása és 

képpé alakítása hihetetlen méretű lehetőségeket nyit a geográfia, vízügy, 

földtan, térképészet, mező- és erdőgazdálkodás, ipar, környezetvédelem 

... stb. számára. így a légi távérzékelési módszerek továbbfejlesztése 

iránti igény napjainkban - amikor a térinformatikai rendszerek 

segítségével hatalmas adatbázisok kezelhetők és összekapcsolhatók a 

különböző tematikai tartalmú, földrajzi koordinátával rendelkező 

statisztikai adatok, valamint a természeti erőforrások állapotára vonatkozó 

adatrendszerek - még fokozottabban jelentkezik. 

A légi távérzékelési, a különféle térképezési, felmérési adatok gyűjtése 

igen költséges feladat, ezért fontos azok harmonizálása, vagyis az 

adatbázisok adatokkal való feltöltésének országosan egyeztetett 

végrehajtása. 

Ez pedig csak egy nemzeti projekt keretében valósítható meg. 

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a program nem korlátozódik a cím 

sugallta szűkebb tartalomra, hanem kiterjesztett értelmezést kap, és 

ötvözi azok eredményét az űrtávérzékeléssel (OMFB, 1998). 

A projekt a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) által 1995-ben indított 

kezdeményezésből nőtte ki magát, mely azt az új alapkoncepciót 
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tartalmazta, hogy a légi adatok gyűjtése a csúcstechnológiák hazai 

meghonosításával párosulva több kormányzati szektort átfogó, koordinált 

adathasznosítás mellett valósuljon meg. A cél érdekében a MÁFI az 

amerikai Mitcham Industries Inc (MII) céget bízta meg annak a cégnek a 

kiválasztására, amelyik a légi adatgyűjtés kivitelezésére és az adatok 

értelmezésére csúcstechnológiát kínál. A MII ajánlására a World 

Geoscience Corporation cég kapott megbízást az országos légi projekt 

előkészítésére. Ennek eredményeként 1995. júliusában a WGC 

elkészítette "Magyarország légi felmérése" projekt tervezetet, melyet az 

OMFB-vel közösen tovább bővített a nagyobb magasságú felmérésekkel 

és a műholdas megfigyelésekkel. A kormányzati szakértők véleményével 

módosított projekttervezet - több szakmai, kormányzati, társadalmi 

szervezet, valamint országgyűlési fórumon túljutva - kormányhatározattal 

(2159/1996) az ország modernizációs programjába lett illesztve. Az 

elsőhelyi felelős OMFB a MÁFI-t bízta meg a koordináló szerep 

betöltésével. A MÁFI a kormányhatározat közös, egyeztetett 

kidolgozására hosszú távú együttműködési szerződést írt alá a 

Földmérési és Távérzékelési Intézettel, az MH Térképészeti Hivatallal és 

a BME Fotogrammetria Tanszékkel. 

A projekt célját az alábbiak szerint fogalmazták meg (OMFB, 1998): 

1. Digitális környezeti adatok nyerése az ország egész területéről 

azonos feltételekkel és követelményekkel. 

2. A térinformatikai rendszerek hatékonysága 

A projekt a környezeti állapot jellemzőinek távérzékelési 

módszerekkel történő beszerzésének, gyűjtésének, rendezésének 

és továbbhasználatának feltételeit kívánja megteremteni. 

3. A távérzékelési know-how-k tekintetében hazánk importra szorul. 

Ennek fontos kiegészítése a csúcstechnológiával gyűjtött adatok 

hazai előállítása: ezzel lehet garantálni, hogy az új technológiák 

bevezetése hazai problémák vizsgálatán alapuljanak. 
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A projektben kiemelt szerepet kap a térinformációs rendszerek nyújtotta 

lehetőségek messzemenő kihasználása. 

Ezért további javaslatok kidolgozását tartják szükségesnek: 

- a hazai térinformatikai adatbázis-forgalmazás piaci modelljének 

kidolgozására, 

- a térinformatikai adatok piacának megteremtésére, 

- az adathozzáférés megkönnyítésére, 

- a különböző szintű felhasználók közötti adatcsere akadályainak 

elhárítására, 

- a szükséges technológiák behozatalának, a demonstrációs 

projektek elvégzésének és a légi távérzékelési adatgyűjtésnek az 

országos koordinálására, ahol a koordináció kiterjed a 

térinformatikai állapotjellemző adatok gazdáinak kijelölésére, 

valamint a párhuzamos fejlesztések tárcaközi egyeztetések 

segítségével történő kiküszöbölésére. 

A fentieket is figyelembevéve általánosan megfogalmazva a projekt célja, 

egy lehetőleg teljes és egységes állami adatbázisrendszer létrehozása, 

annak működtetése, az erre épülő szolgáltatások kidolgozása, továbbá 

azok piaci értékesítése, felhasználása. Ehhez szükséges a megfelelő 

jogszabályi környezet megteremtése. 

A program megvalósítása az alábbi részfeladatok elvégzését tételezi fel: 

1. Adatgyűjtési és feldolgozási feladatok áttekintése és kidolgozása 

a hazai térinformatikai stratégia kidolgozásával egységben. 

2. A szervezési, igazgatási és jogi feladatok elvi kérdéseinek 

tisztázása, mely az alábbi főbb szempontokat foglalja magába: 

• Egységes adatbázisrendszer létrehozása. 

• Az egységes adatbázis feldolgozása. 

• Az adatbázisra épülő szolgáltatások értékesítése, 

hasznosítása. 

• A finanszírozási források meghatározása. 

• A projekt állami feladatainak meghatározása. 
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• Szervezeti keretek meghatározása. 

• Jogi feladatok. 

3. Az adatbázisok jogi védelmének szabályozási háttere. 

4. Javaslatok aktuális szervezési, igazgatási és jogi feladatokra. 

5. Szabványosítási javaslat. 

A döntés-előkészítő tanulmány kidolgozásában a Magyar Állami Földtani 

Intézeten, mint kezdeményezőn kívül a Magyar Geológiai Szolgálat, az 

Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet, a Magyar Honvédség Térképészeti 

Hivatala, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet vett részt. 

A tanulmányból fontos tényként leszűrhető, hogy az ország légi felmérése 

valós modernizációs igényt szolgáló, rövid távon jelentős 

nemzetgazdasági haszonnal járó program lehet még akkor is, ha a 

komplex, több magasságból történő, teljes területet lefedő és 

sokérzékelös felvételezés nem egy ütemben valósul meg. A tényleges 

modernizációs program három feladatcsomag megoldását igényli: 

1. Meg kell teremteni az adatgazda hálózat informatikai on-line 

szolgáltató képességét, amely az alábbi intézkedéseket igényli: 

• Meg kell követelni a különböző szakterületek által és 

különböző célokkal végzett ür- és légi felmérések adatainak, 

valamint ezek segítségével készült térképi és informatikai 

termékek egységes szerkezeti és tartalmi szabványosítását, 

a már bevezetett hazai és EU szabványokkal harmonizálva. 

• Létre kell hozni a szabványokra épülő digitális térképi 

alapot. 

• Ki kell dolgozni a meglévő információs rendszerek 

minőségbiztosítására épülő korszerűsítéseket, 

metaadatbázis létrehozását. 

• Össze kell hangolni az intézmények adatszolgáltatási 

szabályozóit. 

• Ki kell alakítani az új szolgáltatás feltételeit. 
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2. Ki kell dolgozni a légi felmérési program projektjeit, melyek 

tartalmazzák: 

• Az ország teljes területére rövid időn belül megvalósítható 

digitális ortofoto felvételezést és a továbbértékesítést már 

lehetővé tevő előfeldolgozást. 

• Meghatározott nyersanyag-kutatás, bányászati koncessziós 

és környezetileg károsodott területek - rövid időn belüli -

geofizikai és hiperspektrális felvételezését. 

3. Fel kell tárni a meglévő légi felmérési, nyilvántartási, statisztikai, 

térképészeti adatvagyont, valamint a felvételezés eredményeként 

létrejövő adatkészletek és adatszolgáltatások hasznosítására 

irányuló alkalmazásfejlesztési projekteket. A megvalósíthatóság 

részleteinek vizsgálatával ki kell dolgozni, egy un. 

többfelhasználós programot. 

A Magyarország légifelmérése program sikeres megvalósulását hivatottak 

biztosítani azok a támogató nyilatkozatok, melyek a tanulmány 

kidolgozásában résztvevő intézmények vezetői részéről megnyilvánultak. 

4.5.8. Települések, közlekedés és más ágazatok alaptérképei 

Noha a prioritást élvező projektek közül - melyek felsorolása egyébként 

sem jelent megvalósítási sorrendiséget - nem kapott hátrasorolási 

megkülönböztetést, úgy tűnik nem tartozik az azonnal és feltétlen 

megoldandó feladatok közé, mert legnagyobb igyekezetünk ellenére sem 

találtunk a projekt érdemi előrehaladását tanúsító okmányokra. A projekt 

elsőhelyi felelőseként az FVM van megjelölve, de az EL) integrációs 

feladatok ezidő szerint olyan feladatokat rónak a témagondozókra, melyek 

a projektre fordítható figyelmet más irányba terelik. 

Megoldás lehetne más minisztériumoknak a projekt kidolgozásába és 

megvalósításába való bevonása. 
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A térinformatika magyarországi fejlődését és széleskörű kiterjesztését 

segítik elő közvetve, vagy közvetlenül az olyan országos kitekintésű 

programok mint pl: a Nemzeti Agrár Program, a Területfejlesztési 

Program, a Nemzeti Környezetvédelmi Program, vagy a Modernizációs 

Program. 

Egyre nyilvánvalóbbá válik az a tény, hogy a mostani fejlődési tendencia 

csak akkor tartható fenn, ha a hazai térinformatikai kultúrát az Európai 

Unió tagállamaiban elért színvonalra sikerül emelni. Ehhez nyújtanak igen 

reménytkeltő garanciákat a szabványosítás és a minőségbiztosítás terén 

elért eredményeink. 

4.6. A térinformációs rendszerek alkalmazása Magyarországon 

Szükségesnek érezzük a most folyó jelentősebb projektek áttekintését a 

rendelkezésre álló szakirodalom alapján. A projektek tartalmi értékelése -

tekinettel arra, hogy éppen megkezdett, vagy egyenlőre csupán tervezett 

projektről van szó - jelenleg még nem időszerű. 

4.6.1. A térinformatikai piac szereplői 

A térinformációs rendszereknek a nagyvilágban történő alkalmazásáról 

tettünk már említést a térinformatika kialakulása és fejlődése kapcsán. 

Itt a hazai alkalmazási területeket kívánjuk bemutatni annak tudatában, 

hogy a teljességre való törekvés hiábavalónak tűnne, hisz erre vonatkozó 

megbízható adatok - pontosan a térinformációs rendszerek még igen 

korlátozott hazai elterjedése miatt - valószínű senkinek nem állnak 

rendelkezésére. 
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A térinformációs rendszerek és elemzések nagyban hozzájárulhatnak az 

emberi tudásbázis müveléséhez azáltal, hogy: 

- megkönnyítik a nagytömegű adat gyűjtését, kezelését, 

feldolgozását, elemzését, megjelenítését és adott helyre 

juttatását, 

- adatban gazdag, intellektuális környezetet teremt, amely kedvez 

az innovatív megoldásoknak, különösen azáltal, hogy a 

jelenségeket térképi háttér előtt vizsgálhatja, 

- lehetővé teszi az elmélet és kvantitatív modellek adott földrajzi 

környezetben való kipróbálását. 

így annak elterjedése, széles körű felhasználása máris markánsan 

tapasztalható. 

A térinformatika hazai - csakúgy mint világviszonylati - elterjedésére nem 

tudunk megszabni jól elkülöníthető határokat, s ennek pontosan rendkívüli 

összetettségében leledzik. 

Ahhoz, hogy az alkalmazások körét jó közelítéssel meg tudjuk határozni, 

ismernünk kell egyrészt a térinformatikai piac szereplőit, másrészt a 

térbeli információk felhasználóinak körét. 

A térinformatikai piac szereplői (Szabó, 1998): 

1. Térinformatikai adatok felhasználói 

2. Térinformatikai adatok készítői 

3. Térinformatikai adatgazdák 

4. Térinformatikai adatszolgáltatók 

5. Eszközelőállítók 

6. Állam a szabályozók szerepkörével 

A térinformatikai adatok felhasználói: 

Alapvető cél a térinformatikai adatokhoz mindenki számára történő 

hozzáférés biztosítása. Ez jelenleg korlátozottan érvényesül. 

A térinformatikai adatok készítői: 

Az igen nagy költségráfordítással készülő adatgyűjtés és előállítás 

igényli a szakképzett apparátust a megfelelő minőség érdekében. 
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Jelenleg kialakulóban egy társadalmi munkamegosztás, melyben az 

ember- és technológiaigényes feladatok a vállalkozói szférában 

végezhetők, az állami szervezetek, projekttervezési, irányítási, 

szabványosítási, minőségellenőrzési, hitelesítés szabályozási 

feladatai mellett. 

A térinformatikai adatgazdák: 

Mivel az adatgyűjtés többnyire hatósági jogkörben történik, 

szükséges a megfelelő jogi garanciák biztosításával rendelkező 

adatgazda feladatkör, aki rendelkezik megfelelő törvényi, hatósági 

jogosítványokkal, de nem szükségszerű, hogy az adatgyűjtési és 

feldolgozási feladatok igényelte technológiai és humán 

erőforrásokkal is rendelkezzen. 

A térinformatikai adatszolgáltatók (értéknövelt viszonteladók): 

Az az adatvagyon, melyet az adatkészítők és adatgazda szervezetek 

által hoztak létre nem mindig alkalmas az átlagos felhasználók általi 

azonnali használatra. 

A végfelhasználók számára szükséges alkalmazások létrehozását 

és kiskereskedelmi forgalmazását a szolgáltatóknak kell ellátni. 

A térbeli információ szolgáltatás a hazai gyakorlatban még kevésbé 

létező forma, amikor a felhasználó nem rendelkezik a térinformatikai 

technológia eszközeivel (hardver, szoftver, adat), hanem a 

szükséges információt erre specializálódott szolgáltatás állítja elő. 

Eszközelőállítók: 

A térinformatikai alkalmazások működését biztosító hardver, szoftver 

forgalmazók köre. 

Állam, a szabályozó eszközével: 

A térinformatikai folyamatok jogi kereteinek biztosítása, az állami 

alapfeladatok definiálása, az állami alap szolgáltatások és adatok 

pénzügyi szervezeti erőforrásainak biztosítása, a tisztességes piaci 

magatartás feltételrendszerének megteremtése az állami 

szabályozás igen fontos meghatározó eleme. 
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A térbeli információk felhasználóinak igen szerteágazó köre az alábbi 

főbb csoportokba sorolhatók: 

Állampolgárok. 

A köznapi élet számos területén használják a térbeli információkat 

az állampolgárok. A térbeli adatokra épülő szolgáltatás az 

állampolgárok részére egyre szélesebb körben nyer alkalmazást az 

alábbi területeken: 

- közúti navigáció, 

- ingatlan- és lakáskereskedelem, 

- szabadidő tervezés, turisztika, 

- környezet monitoring, 

- kereskedelem, stb. 

Az adatok szolgáltatásában egyre nagyobb az internet alapú 

eljárások jelentősége. 

Üzleti szektor. 

Az értékesítési tevékenység hatékony támogatásának eszköze a 

térinformációs rendszerek. Viszonylag késve indultak a hazai 

alkalmazások, melyeketa következők jellemzik (Prajczer, 1998): 

- asztali térképező rendszerek, 

- olcsó kész térképi adatbázis, 

- nagy mennyiségű geokódolt adat, 

- nagy ügyfél alkalmazás. 

Jelentős piaci bővítés várható az elkövetkező években e területen. 

Közmű szolgáltatók. 

A komplex térinformációs rendszerek kiépítését helyezik előtérbe, 

melyeknél megoldott a tervezés, nyilvántartás, üzemeltetés, 

ügyfélkiszolgálás, műszaki-gazdasági elemzés együttműködése. 

A térképi adatok költségaránya nem túl magas a rendszer teljes 

költségéhez viszonyítva, így előfordul, hogy azt saját erőforrásokból 

oldják meg földmérő szervezetek helyett. 
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Közszolgálat. 

Fő alkalmazási körök a környezetvédelem, a mezőgazdaság és a 

közlekedés. 

A különböző közigazgatási egységek - mint például kerület, 

település, megye, régió, ország - területén élő emberek nap, mint 

nap találkoznak környezetüket, életüket befolyásoló döntésekkel. A 

térbeli információkra alapozott döntési folyamatok elősegítik a 

körültekintő, megalapozott döntéshozatalt és lehetővé teszik a 

közérthető, széleskörű tájékoztatást, mely egy demokratikus 

berendezkedés nélkülözhetetlen eleme. így a különböző 

közszolgálati tevékenységek a térinformatikai alkalmazások 

potenciális területét képezik. 

Non-profit felhasználók. 

Azon alkalmazások köre tartozik ide, ahol a térinformatikai 

alapadatok felhasználásával előállított termékek üzleti értéke nem 

fedezi a felhasznált adatok költségét, mint például 

természetvédelem, társadalomtudomány, oktatás. 

Hatóság. 

A térinformatika egyik legnagyobb alkalmazója és adatgyűjtő 

szervezete. Néhány fontos alkalmazási területe az adózás, közmű 

nyilvántartás, településfejlesztés, földügy stb. 

Nemzetbiztonság és védelem. 

A különböző védelmi szervezetek - hadsereg, rendőrség, polgári 

védelem, tűzoltóság - a logisztika, erőforrás-gazdálkodás földrajzi 

térrel való gazdálkodás területén alkalmaznak térinformációs 

rendszereket. 

Amint az a fentiekből kitűnt, a térinformatika az élet szinte minden 

területére alkalmazható, azonban számos területen a jogi, gazdasági, 

szervezési kérdések tisztázatlansága miatt az alkalmazások 

hatékonysága messze elmarad a technológia által elérhető szint alatt. 
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A térinformációs rendszerek - s ezalatt a tágabb értelembe vett térkép 

alapú információs rendszereket értjük - legnagyobb hazai alkalmazói az 

önkormányzatok, és a közüzemi szolgáltatók, de igen jelentős még a piaci 

részesedése a földmérésnek, az ingatlan-nyilvántartásnak, majd ezeket 

követik a környezetvédelem, a közlekedés, a vízügy, valamint egyéb 

földtudományok alkalmazásai. A nem polgári intézmények közül a 

honvédség, a rendőrség, és a tűzoltóság kezdett jelentős fejlesztéseket. 

4.6.2. Az önkormányzati térinformációs rendszerek 

Az utóbbi évek politikai és gazdasági eseményei alapvető változásokat 

hoztak a helyi önkormányzatok életében. A városi és falusi 

önkormányzatok száma a - megelőző központosított korszakhoz 

viszonyítva - 1607-ről szinte máról, holnapra közel kétszeresére 3093-ra 

nőtt, mely maga után vonta az információk igénynövekedését is. 

A közigazgatási célra felhasznált adatok jelentős hányada hellyel 

kapcsolatos, így a térinformációs rendszerek közigazgatásban való 

alkalmazása teljesen magától értetődő. Egy 1997. közepén a MeH 

megbízásából készült tanulmány célja volt, a Magyarországon létező 

térképalapú közigazgatási információs rendszerek bemutatása. A 

tanulmányban 52 önkormányzati térinformatikai alkalmazás szerepel, (a 

szám nem a települések számát fejezi ki, mert egyes projektek több 

településre is kiterjedtek, más esetekben viszont egy településen több 

projekt is indult) melyek között szerepelnek a Térinformatikai Nemzeti 

Projekt keretében indult projektek is. A szolnoki Országos Térinformatikai 

Konferenciákon szerzett információk szerinti ez a szám, napjainkra sem 

változott lényegesen. 

Az önkormányzati projekteknél használt térképtípusokra jellemző, hogy 

többnyire az állami alaptérkép alkalmazására törekedtek, de számottevő 

azoknak a száma is, ahol valamilyen származtatott térképet vittek a 

rendszerbe. 
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Az alkalmazások fejlesztésénél általában az alábbi modulokat alakították 

ki: 

- vagyongazdálkodás, 

- közműnyilvántartás, 

- rendezési, szabályozási tervek (helyi rendeletek) nyilvántartása, 

- környezetvédelem, 

- építésügyi tevékenység, 

- körzetesítések, 

- szociálpolitika, 

- közlekedés, 

- erőforrás-gazdálkodás. 

A projekteknél többnyire a műszaki nyilvántartás dominál, kevésbé 

foglalkoztak az ügyfélszolgáltatások javításával, az adatszolgáltató 

tevékenység megszervezésével. 

Az alkalmazásoknál leggyakoribb operációs rendszerek a DOS, Windows, 

Windows '95, Windows NT, OS/2 és Unix (Szabó, 1997). 

A legelterjedtebb adatbáziskezelők az Oracle és a dBase. 

Az alkalmazott térinformatikai alapszoftverek a nagy TNP projekteknél 

többségében ARC/INFO, de használtak még Arc/Wiew-t, MicroStation-t, 

GreenLine-t, maGISter-t, MapBasic-et, Autó CAD-et. 

A fejlesztések többségben eredményesnek bizonyultak, de akadtak 

olyanok is, ahol "soha többet térinformatika" volt a konklúzió. 

Ezeknél többnyire figyelmen kívül hagyták a térinformatikai projekt 

sikerének 21 tényezője (Montgomerry, 1991) közül egyiket - másikat, vagy 

mindegyiket, melyek az alábbiak: 

1. Projekt menetrend 
2. Folyamatos projekt pénzforrás 
3. Politikai érzék 
4. Döntéshozó támogatás 
5. Adatfeldolgozási eredmények hasznosítása 
6. Szakemberek megtalálása 
7. Világos stratégia 
8. Világos projektcél 
9. A technológia tudatosítása a vezetés számára 
10. Pénzügyi alapok szervezése 
11. Projektfeltételek szervezése 
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12. Projektvezetői tapasztalat 
13. Költségbecslés 
14. Célok szervezeti egységekre bontása 
15. Megfelelő hardver és szoftver beszerzése 
16. Adatkonvertálás 
17. írásos megállapítások 
18. Gazdaságosság igazolása 
19. Konzisztencia más gazdasági rendszerekkel 
20. Az alvállalkozók kiválasztása 

21. Hosszú távú költségtervezés 

A projektek többsége több, mint egyszerű nyilvántartás és egy korszerű 

településirányítási rendszer felé fejlődik. 

Általában mondhatjuk, hogy működnek - éspedig jól működnek - azok az 

önkormányzati rendszerek, amelyeknél a rendszerfejlesztéssel 

egyidejűleg az adatfeltöltést is kardinális kérdésnek tekintették, - mint 

például Szombathelyen - de gondok vannak azon rendszerek 

működésével, ahol ez elmaradt, vagy nagy hátrányban van - mint például 

Pécsett. A jól működő rendszerek jellemzője, hogy a rendszerfejlesztés 

többnyire a közüzemi vállalkozásokkal együttműködve, azokkal 

harmonizáltan történt. Nem, vagy igen korlátozottan működnek azok a 

rendszerek, ahol jelentős adatfeltöltési és rendszerfejlesztési hiányok 

vannak. Az eddig megvalósult rendszereknél a legnagyobb energiát 

mindig az adatok előállítása, illetve a több helyen nyilvántartott azonos 

adatbázisok "összefésülése" jelentette. 

Sajnos a hazai térinformatikai szemlélet és kultúra hiánya az 

önkormányzatoknál azt eredményezte, hogy sokszor a célok 

megfogalmazásában is "külső" embereket kellett igénybe venni, ami nem 

mindig eredményezett optimális megoldást. 

A projektmenedzselés terén mutatkozó nagyfokú tájékozatlanság és 

gyakorlatlanság jelentős többletköltséget eredményezett, mely a vezetés 

részéről nagyfokú bizalmatlanságot váltott ki a rendszer létrehozásáért 

felelős személyekkel, de magával a térinformatikával szemben is. 

Az önkormányzati térinformációs rendszereket általában ott hozták létre, 

ahol időben felismerték, hogy a közigazgatás az egyik legnagyobb 
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információfogyasztó és egyben információszolgáltató társadalmi formáció 

(Miasnikov, 1996). 

Az önkormányzati térinformatikai rendszerek bevezetése sokkal inkább 

társadalmi, mintsem technológiai változást fog eredményezni az 

önkormányzatok életében. 

4.6.3. A közmű- térinformációs rendszerek 

A térinformációs rendszerek hazai alkalmazásának egy másik igen fontos 

területe a közüzemi szolgáltatók. A közmű üzemeltetök vagyonának, 

eszközállományának területi szétszórtsága, és annak nyilvántartása a 

közműhálózatok térbeli kiterjedése és bonyolultsága megkövetelte a 

korszerű informatikai eszközök és módszerek igénybevételét. Az adatok 

digitális adathordozókra való rögzítése először az alfanumerikus 

állományokkal kezdődött, majd ezt követte az igény a térképi adatoknak is 

digitális adathordozókban való megjeleníthetőségére és a kettő közti 

kapcsolat megteremtésére, mely már a térinformációs rendszerek felé 

fordította a közművállalatok figyelmét. A térinformatikának a 

közművállalatoknál való megjelenése nem csupán azt jelentette, hogy a 

térképi adatok is számítógépre kerültek, hanem azt is, hogy a 

térinformatikai szemlélet és technológia bevezetésével megnyílt a 

lehetőség a már meglevő adatbázisoknak, egy egységes vállalati szinten 

integrált, többszintű információs struktúrában való összefogásra, melyben 

a digitális térképi adatok teremtik meg a közös hivatkozási alapot. 

A közművállalatok térinformációs rendszereivel (melyek többnyire az 

önkormányzati rendelkezéseknél is felmerülnek) szembeni igényeket a 

hosszú távú működés stratégiai szempontjára, valamint a napi munka 

operatív feladatainak szempontjaira bonthatjuk (Papp, 1995) 

.A stratégiai szempontok: 

• Globális áttekinthetőség: 

A rendszer tegye lehetősé a felhasználó részére, hogy a 

közművállalat egészét vizsgálja mind műszaki, mind 
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gazdasági szempontok szerint, melyek a döntéselőkészítési 

és a tervezési feladatok végrehajtásában játszanak fontos 

szerepet. 

• Redundancia mentesség: 

A közös adatbázis ne tartalmazzon többszörös adatokat 

• A lokális rendszerek összefogása 

A közös adatbázisba bevont adatok az igények szerint újra 

lebontva jussanak vissza a felhasználásuk helyére. 

• Modellezés 

A térinformatikai rendszer, a közművállalat hálózatának 

modellje alapján tegye lehetővé azt, hogy a tervezők a 

tényleges állomány megváltoztatása nélkül készíthessenek 

terveket, és azoknak a valós rendszerre vonatkozó hatását 

megvizsgálják. 

A tervek arhiválhatók, dokumentálhatók, vagy megvalósulás 

esetén a rendszerbe beépíthetők, illetve elvehetők. 

• Nyitottság 

Legyen a rendszer bővíthető, továbbfejleszthető. 

Operatív szempontok: 

• Naprakészség: 

A hálózat műszaki nyilvántartása legyen naprakészen 

tartható és tetszőleges felbontásban vizsgálható. A gyors 

beavatkozást igénylő karbantartási munkáknál a műszaki 

alapadatokat azonnal rendelkezésre tudja bocsátani. 

• Többfelhasználó rendszer: 

A központi helyen tárolt adatbázist a vállalat valamennyi 

érdekelt szervezeti egysége számára tegye elérhetővé. 

A teljes adattartalom legyen szűrhető, ami azt jelenti, hogy a 

szervezeti egységek számára csak nekik szükséges adatok 

legyenek láthatók. 

Legyen meghatározható a hozzáférési jogosultság jelszóval 

védhető szintjei. 
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• Digitális térkép: 

Szelvénymentesen tárolja a közművállalatok hálózatát, 

melyből jóminőségű, az igényekhez alkalmazkodó tartalmú 

és részletességű térképek nyomtathatók legyenek. 

Műszaki rajzok és fényképek csatlakoztathatósága legyen 

megoldott. 

• Tranzakciók: 

A változások átvezetése védett tranzakciók formájában 

történjen. 

• Védelem: 

Legyen biztosítható, hogy a hálózat ugyanazon a részén 

változtató folyamatok ne idézzenek elő többszörös, 

esetleges, egymásnak ellentmondó változtatást az 

adatokban. 

• Ügyvitel: 

A rendszer a hálózati változtatások bizonylatolásával és 

naplózásával lássa el az ügyrendi feladatokat is. 

• Számítástechnikai biztonság: 

Olyan hardver- és szoftverkörnyezetben fusson, amely az 

adatvesztés kockázatát minimálisra csökkenti. 

A közművállalatok térinformációs rendszereinek fejlesztésénél az un. 

AM/FM szervezeti elv érvényesül, melynek a lényege, hogy a legkisebb 

egység amelyre a rendszer felhasználójának figyelme összpontosul, a 

közműelem (facility), amely önmagában zártan, egymástól 

elválaszthatatlanul tartalmazza mind a grafikus, mind az alfanumerikus 

információkat, s így biztosítja azok mindenkori konzisztenciáját. 

Az AM/FM elven működő térinformációs alkalmazás kizárólag a 

közműelemek logikai szintjén operál, nem teszi lehetővé, hogy a 

felhasználó akár a térképi, akár az alfanumerikus állományt közvetlenül 

manipulálja. 

Egy átfogó közmű információs rendszer esetében alapvetően fontos, hogy 

a digitális állományok valamilyen szabvány szerint kerüljenek tárolásra. 
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A hazai működő közmű térinformációs rendszerek számát még nehezebb 

megbecsülni, mint az önkormányzati rendszerekét, erre nem is 

vállalkozunk, de néhány nagy rendszer felemlítését mindenképpen 

kívánatosnak tartjuk a későbbiekben. 

4.6.4. A térinformációs rendszerek különleges alkalmazása 

A fentiekben ismertetett nagyobb rendszercsoport mellett egyre szélesebb 

körben kerül alkalmazásra a térinformatika a különlegesnek - vagy már 

nem is annyira - számító feladatoknál, melyek közül néhányat 

példaképpen megemlítünk. 

A kilencvenes évek elején újra lendületbe hozott autópálya-építési 

programok felrázták a régésztársadalmat is, hiszen régészeti 

szempontból az autópálya építés nem más, mint egy közel száz méter 

széles és többszáz kilométer hosszú hatalmas régészeti kutatószelvény, 

így volt ez az M3-as autópálya mintegy százhetvenöt kilométeres 

szakaszának építése során is, ahol a régészek többezer év régészeti 

emlékeit tárták fel (Dubniczky, 1998). A hatalmas területen megkezdődött 

feltárások eredményeképpen az előkerült leletek száma egy-egy 

megyében ezres nagyságrendű volt, ami lehetetlenné tette azoknak a 

hagyományos módon való nyilvántartását és arhiválását. Az 1992-ben 

kezdődött és mintegy négy esztendőn át zajló autópálya leletmentési 

programban ezért egy térinformatikai rendszert dolgoztak ki, amely 

egyebek közt lehetővé tette az ásatási rajzok egységes térképi 

hálózatának elkészítését, azok számítógépes feldolgozását és tárolását. 

Az építmények felépítéséhez, üzemeltetéséhez, műemléképületek 

rekonstrukciós terveinek elkészítéséhez a geometriai, műszaki és 

tervezési információk sokaságára van szükség, melyeket térképek, tervek, 

fotogrammetriai felvételek, fényképek, műszaki leírások tartalmazzák. 

Ezek az adatok rendszerint különböző formában állnak rendelkezésre, 

többnyire más-más által kezelve. Ahhoz, hogy a rendelkezésre álló 
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információk alapján megalapozott döntéshozatal szülessen az szükséges, 

hogy azokat megfelelő rendszerbe lehessen illeszteni. Ezt a célt 

szolgálná az Építmény Térinformációs Rendszer - ÉPTIR - (Kis Papp, 

1998). 

Az ÉPTIR az igények alapján szűrt geometriai adatokkal (az építmény 

helyére vonatkozó), szakági adatokkal (pl. építmény infrastrukturális 

adatai) és grafikai adatokkal (térképi vonal jellege stb.) feltöltve láthatja el 

az építmények regisztrációjára, dokumentációjára és kiértékelésére 

létrehozott rendszer szerepét. 

A továbbiakban címszavakban megemlítünk még néhány hazai 

alkalmazást, mely a térinformatikai alkalmazhatóság sokrétűségét 

tükrözik: 

• Szöveges adatok nyerése a gödöllői temető humán térinformatikai 

rendszerhez (Pethő, 1997) 

• Növényfajok elterjedésének vizsgálata vektoros térinformatikai 

program segítségével (Salamonná Albert, 1995) 

Térinformatikai alapú egyetemi épület és helyiség nyilvántartó 

rendszer (Gál, 1996) 

• Székesfehérvári műemlékek információs rendszere (Vajda, 1996) 

• Térinformatika a magyarországi gombatérképezésben 

(Rimóczi, - Prajczer, 1996) 



4.6.5. Országos és helyi térképi adatbázisok 

Az alábbiakban ismertetünk néhány - a gyakorlatban már felhasználásra 

került országos és helyi - térképi adatbázist, melyek további 

alkalmazások alapjául szolgálhatnak: 

Településhatárok 

Országosan szolgáltatható állapot közelségben vannak a 

települések közigazgatási határainak adatai a birtokhatárpontok 

részletességével a FÖMI és a földhivatalok gondozásában. 

Digitális földmérési alaptérképek 

Az állami garancia melletti hitelből finanszírozott Nemzeti Kataszteri 

Programról szóló, a kormány által 1998. márciusában elfogadott 

jelentés szerint 1997. végén 92 településen 192 ezer hektár 

külterületről állt rendelkezésre a korszerű digitális alaptérkép, s 

további ötven településen 70 ezer hektár bel- és külterületi digitális 

alaptérkép térképtörvény és szabvány szerinti véglegesítése van 

folyamatban. 

OTAB 

A kisebb méretarányoknál és a kartográfiához tartozó 

adatkészleteknél meghatározó az 1:100 000-nek megfelelő tartalmú 

OTAB (Országos Térinformatikai Alapadatbázis) a Geometria Kft. 

terméke. Ezt az adatkészletet a közigazgatásban elsősorban 

minisztériumok, országos hatáskörű szervek, regionális tervezéssel 

foglalkozó intézmények tudják használni. Napjainkban az InfoGraph 

Kft. kezelésében továbbfejlesztve. Négy önálló részadatbázisból áll. 

DDM-50, DDM-10 

A Magyar Katonai Térképészet - együttműködve a Frekvencia 

Gazdálkodási Intézettel - létrehozta és forgalmazza Magyarország 

3D digitális domborzati modelljét, mely 10x10 és 50x50 méteres 

rácsháló sűrűségű változatokban hozzáférhető (igény szerint más 
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rácsháló mérettel is). Használatát főként a honvédség és hírközlés 

igényli. (Formátuma: Bináris, ASC II, ARC/INFO (ASC II) 

DTA-200 

Rendelkezésre áll az 1:200 000 méretarányú topográfiai térkép 

alapján készített digitális adatállomány Magyarország területére. 

Formátuma: DXF vagy DGN, MAPINFO. Forgalmazza az MH TÉHI. 

DTA-50 

Az 1:50 000 méretarányú digitális topográfiai térkép alapján készített 

digitális adatállomány. 

Az ország teljes területére rendelkezésre álló adatbázis és 

hagyományos térképgyártást lehetővé tevő, szabványos rendszer. 

Geometriai alapja jó, a tematikák közül kisebb-nagyobb felújításra 

szorul az út, a víz, az objektumok/létesítmények témakör. Pótlásra 

várnak a közigazgatási tematikák és a névrajz, CD-ROM-

on.Formátuma: DGN, DXF és DHW, MAPINFO, ARCVIEW. 

Rétegenkénti, "szelvényenkénti", vetületi rendszerre, több 

szoftverformátumra konvertált testreszabása jó minőségben 

megvalósult. 

Budapest 500 DTA 

Budapest 1:500 méretarányú közüzemi digitális térképének 

elkészítését az AGM Rt. a vállalat egyik fő céljának tekinti, mivel 

reményei szerint ez a digitalizált térképállomány képezi majd a 

főváros közüzemi digitális térképeinek alapját. A közmü-térképek 

eredete és a változásvezetés technológiai problémái miatt igen 

erősek a szakmai fenntartások az állománnyal szemben. 

BTA-2000 

A Geometria Térinformatikai Rendszerház Kft. készítette Budapest 

1:2 000 méretarányú digitális alaptérképét. 
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Budapest-4000 

Az Infograph Kft. forgalmazza Budapest 1:4 000 méretarányú 

digitális tömbhatáros térképét. 

Budapest CD Atlasz 

A Cartographia Kft. elkészítette és forgalomba hozta a Budapest CD 

Atlaszt és a Magyarországot ábrázoló lemezt is. 

Népszámlálási körzethatárok 

Az ÁSzSz Informatikai Rt.-nél készült el Budapest népszámlálási 

körzethatár térképe. 

Budapest 10 

A Landinfo Kft. rendelkezik Budapest 1:10 000 méretarányú EOV 

kerületi digitális térképeivel. A DXF formátumú állomány 

tömbhatáros, utcaneves és házszámos állományt tartalmaz minden 

egyes kerületre. 

Budapesti Alaptérkép 

A Topolisz Kft. és Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala közös 

tulajdonában van Budapest 1:1000 méretarányú térképe, amelyet a 

vállalkozó folyamatosan karban tart. 

Települési Címadatbázisok 

Fejlesztő: Geogroup Bt., Inforgraph Kft. 

A DTA-50 útrétegre kidolgozott, a tömbazonosítást és ilyen szintű 

elemzést lehetővé tevő adatkészlet, tartalmazza az utcaneveket, és 

az utcasarki házszámokat. Jelenleg már közel félszáz település -

valamennyi megyeszékhely és sok nagyváros-adatait tartalmazza. 

Felújítása megszervezett. 
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4.6.6. Országos tematikus adatbázisok 

TelR - Területfejlesztési Információs Rendszer 

A gazdasági rendszerváltás oly mértékben megnövelte a 

piacgazdasági szereplők számát, hogy a gazdaság jelenségeinek, 

folyamatainak teljeskörü statisztikai megfigyelése hagyományos 

eszközökkel lehetetlenné vált. Szükséges egy az EU és hazai 

intézmények igényeit jól kielégítő információs rendszer bevezetése, 

ezért egy 1997-es kormányrendelet alapján folyik - nem kielégítő 

ütemben és körültekintéssel - a Területi Információs Rendszer 

kiépítése, melynek egyik fontos adatforrása a KSH 1975 óta 

fejlesztett Településstatisztikai Adatbázis Rendszer (T-STAR). 

1:50 000 méretarányú digitális topográfiai térképre épülő, 

településenként több száz statisztikai adatkört, a nyomvonalas 

létesítmények (szakági vonalon csak "tartalomjegyzék" mélységűnek 

titulált) nyilvántartását, infrastrukturális, munka- és 

foglalkoztatásügyi pénzügyi stb. adatköröket, interneten is 

szolgáltató rendszer. A központi rész a VÁTI Kht. fejlesztésében, 

kezelésében működik, kiépítés alatt vannak a megyei főjegyzőkhöz 

rendelt, a megyei és a regionális területfejlesztési tanácsok 

tevékenységét támogató rendszerek, szintén az 1.50 000 digitális 

térkép bázisán. A szolgáltatható adatkörök bővítése folyamatos, 

kritikus a szolgáltatás és továbbszolgáltatás szabályozása, a 

felhasználói, végfelhasználói felelősség megoldása. A rendszer jó 

definíciókkal dolgozik a sokrétű adatkészleteknél, metaadat 

szolgáltatása előkészületben. Jó termékskálával rendelkezik a 

településszintű tematikus térképeket, kartogramokat illetően. 

Népszámlálási adatok 

KSH 1990-es adatai felmérési körzetenként, egyszerű térbeli 

megjelenítési lehetőséggel. 



Magyar Állami Földtani Intézet digitális adatbázisai 

A MÁFI különösen gazdag adatállománnyal rendelkezik. Ezek közül 

néhány: 

A Kisalföld és Zala megye komplex geológiai GIS adatbázisa; 

A Paksi Atomerőmű környezetének földtudományi digitális 

adatbázisa; 

Budapest XIV. kerületének mérnökgeológiai digitális 

adatbázisa; 

Budapest mérnökgeológiai digitális adatbázisa; 

Magyarország egységesített geológiai digitális adatbázisa. 

Talajtani adatbázis 

Magyarországon az utóbbi 150 évben a kiterjedt talajtani-

agrogeológiai felvételeknek köszönhetően nagy mennyiségű 

természetföldrajzi és talajtani információ gyűlt össze. Az MTA 

Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete egy nemzetközi program 

(SOTER) keretében elkészítette Magyarország digitális talajtani és 

domborzati adatbázisát. 

Felszín-borítottsági adatbázis 

Magyarország részt vesz a CORINE (Coordination of Information on 

the Environment) Land Cover európai projekt munkálataiban. A 

FÖMI Távérzékelési Központja végzi a Landsat űrfelvételek 

feldolgozását, a fotóinterpretációt és az adatbázis felépítését. A 

Corine Land Cover 1:100 000 méretaránynak megfelelő 

űrfelvételekből készült, elsődlegesen környezetvédelmi 

szempontokat érvényesítő adatkészlet (ez az egyetlen, Európa 

egészére homogén módon rendelkezésre álló adatállomány) 

szolgáltatható. 
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Fővárosi zöldfelület-kataszter 

Ökoplán Kft. és a Geodézia Rt is elkészítette Budapest digitális 

zöldfelületi kataszterét. 

MATÉRIA 

A Landinfo Kft. fejlesztésében 1993-ban elkészült egy térinformatikai 

adatbázis, a MATÉRIA, amelyet azóta évente frissítenek. Ez PC-s 

Maplnfo környezetben használható, és szerepel a Maplnfo cég 

terméklistáján is. 1:500 000 méretarányú, közigazgatási határokat és 

egyéb út, vasút, vízhálózati stb. objektumokat tartalmazó digitális 

térkép az alapja, településsoros alfanumerikus adatai pedig 

tartalmazzák a T-STAR és a népszámlálás adatait, polgármesterek 

címlistáját stb. Legújabban elkészült a MATÉRIA Autodesk World-ös 

változata is. 

Földrajzi névtár 

Tartalmazza a települések, a domborzat, vízrajz, tájak, 

természetvédelmi területek nevét a Földrajzinév-bizottság által 

jóváhagyott alakban. A névanyag az 1:20 000 - 1:50 000 

méretarányú topográfiai térkép tematikájához illeszkedik és az 

ország teljes területét lefedi. Összesen 78 500 névleírás szerepel 

az adatbázisban. 

Magyarország Intelligens Térinformatikai Adatbázisa 

A FÖMI 1:200 000 méretarányú térképe alapján készült EOV vetületi 

rendszerben. Az ország valamennyi közigazgatási egységét 

tartalmazza intelligens formában. ARC/INFO és Maplnfo 

formátumban is rendelkezésre áll. A rendszer alaptérképből, 

valamint környezetvédelmi, a rendőrségre, a tűzoltóságokra és az 

önkormányzatokra vonatkozó adatokból épül fel. Változásvezetés 

évente történik. 
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4.6.7. Néhány fontosabb (ismertebb) működő, vagy részben működő 

térinformációs rendszer 

HÁLIR (MIR) 

Budapesti Vízmüvek Rt. 1992-ben bevezetett hálózatnyilvántartó, 

műszaki informatikai rendszere. Saját digitalizálású alaptérképre 

épül. Továbbfejlesztése megindult, a műszaki- pénzügyi 

számítógépes rendszerek integrálására. Ennek eredménye a MIR. 

MATÁV Rt. 

Optikai gerinchálózat (2500 km), befejezés előtti térinformatikai 

rendszere CAD rendszerből indítva. 

Nagyszámú település postacímes, tömbkontúros közterületi térképe, 

hálózattervezési és üzemeltetési feladatkörökhöz. Cél: területi 

hálózatmenedzsment, marketing-támogatás. 

MAHALIA 

Magyar Villamos Művek Rt. 

Folyamatban lévő többcélú üzemi térinformatikai rendszer. 

KIR-KÖFIR 

Budapesti Elektromos Művek Rt. kis- és középfeszültségű 

információs rendszere. 

Folyamatban lévő, többcélú üzemi térinformatikai rendszer, saját 

digitalizálású alaptérkép állománnyal. 

NAFIR 

Az ELMÜ Rt. és ÉMÁSZ Rt. műszaki nyilvántartó rendszere, mely 

alapja a később kiépítendő átfogó műszaki információs rendszernek. 
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HŐTÉR 

Budapesti Távhöszolgáltató Rt. távhőellátó hálózatának térképalapú 

számítógépes műszaki nyilvántartási rendszere. 

TIGÁZ Rt. és ÉGÁZ Rt. 

Hálózatfelügyelő, műszaki irányítási rendszere. 

IMIR 

Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. Integrált Műszaki Információs 

Rendszere. 

Gallup Intézet 

Választási térinformációs rendszer szavazókörzet mélységre: on-line 

lekérdezhető. Internet alapú rendszer. 

Természetvédelmi területek rendszere 

Környezetvédelmi regionális mintakörzetek - Balaton, Hortobágy. 

Önkormányzati térinformációs rendszerek 

A Térinformatika 1977. 5. számában tételesen felsorolt 45 

alkalmazás. 

UTINFORM 

A rendszer célja a közúti közlekedést befolyásoló tényezők gyűjtése 

és feldolgozása a jelen, a rövidebb- hosszabb távú múlt, és az előre 

jelezhető jövő vonatkozásában. Az UTINFORM hét szoftver 

rendszerbe integrálásával ad felvilágosítást a közutakon lévő 

korlátozásokkal, eseményekkel, útállapottal, téli üzemeltetéssel, 

valamint a kompok és határátkelőkkel kapcsolatosan az Országos 

Közúti Adatbank (OKA)-hoz kapcsolódva. 
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„Térinformatika mindenki számára" 
Az ISPRS 2000 júliusi 

világkongresszusának mottója 

4.7. A térinformatika oktatása Magyarországon 

A térinformatika hazai - de talán világviszonylatban is igaz ez -

megjelenítésének egyik sajátossága, hogy - ellentétben más szakmai 

újdonságokkal - "tömeges" előfordulása előbb jelentkezett a gyakorlatban, 

mint az oktatásban. 

Az első Térinformatika a felsőoktatásban szimpózium (1992. október 7-8.) 

mely azon túlmenően, hogy: 

- először adott áttekintést a térinformatikai oktatás akkori 

helyzetéről, 

- feltárta az oktatási gyakorlat sokszínűségét és eltérő jellegét, 

- lehetőséget adott a kölcsönös tapasztalatcserére, 

fontos tényként állapította meg, hogy: a térinformatika gyakorlati 

alkalmazása megelőzi az oktatást. 

Ennek okát vizsgálva több tényezőt nevezhetünk meg: 

• A már említett gazdasági korlátozások miatt az oktatási, de a 

kutató intézmények sem rendelkeztek azokkal a fejlett 

számítástechnikai eszközökkel, melyek nélkülözhetetlenek voltak 

térinformatikai rendszerek fejlesztéséhez. 

• A térinformatika azok közé a tudományterületek közé tartozik, 

mely igen széles szakterületet ölel fel (matematika, földmérés, 

mikroelektrotechnika, közgazdaságtan, földrajz ... stb.) s a 

szakemberek ilyen sokféleségének együttdolgozására még nem 

volt gyakorlat. 

• A gyakorlati igényekre az oktatási intézmények - anyagi okokból -

nem tudtak kellő gyorsasággal reagálni. 

• A politikai- gazdasági változások lényegesen kedvezőbben 

hatottak a vállalkozói szférában, mint az oktatásban. 
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Egyáltalán, az oktatási intézményeknél mutatkozó kezdeti passzivitást 

motiválta - így szokták ezt mostanság kifejezni - a térinformatikai kultúra 

hiánya. Valljuk meg tárgyilagosan, akkoriban, a térinformatika hazai 

megjelenésekor, de még később is, sokszor, és milyen sokan beszéltek 

az oktatásban az oktatók közül térinformációs (még inkább GIS) 

rendszerekről, pedig csak CAD rendszerről volt szó. Ami igaz, az igaz, a 

térinformatika gyökerei a CAD-ben is leiedzenek, de hát nem több. 

Minden bizonnyal az első úttörő lépéseket hazánkban a térinformatika 

oktatása terén a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Geodéziai Intézete 

és a Soproni EFE Földmérői és Földrendezői Főiskolai Kara 

(Székesfehérvár székhellyel) tette. Hogy valójában hol is kezdődött el, 

mely oktatási intézményben, a térinformatika oktatása, arról pontos 

adataink nincsenek, de az 1992. október 7-8 között Budapesten, a 

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, valamint a HUNGIS Alapítvány 

által rendezett első "Térinformatika a Felsőoktatásban szimpózium 

előadói között mindössze négy hazai oktatási intézmény oktatói - a BME 

(Általános Geodézia, Vízgazdálkodási, Folyamatszabályozási 

Tanszékek), a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Tájrendezési, 

Matematika Tanszékek) a Soproni Egyetem FFF Kara, valamint a pécsi 

Pollack Mihály Műszaki Főiskola (Közmű- Geodézia Tanszék) -

tájékoztatták a hallgatóságot az intézményükben folyó térinformatika 

oktatásáról. 1993-ban még mindig csak néhány felsőoktatási intézményről 

vannak ismereteink, ahol valamilyen szintű térinformatikai képzés folyt. 

Ezek a : BME Építőmérnöki Kara, a BME és a Veszprémi Műszaki 

Egyetem Villamosmérnöki Kara, a Soproni EFEFFF Kar, ELTE 

Térképtudományi Tanszék, JATE Természetföldrajzi Tanszék, a GATE 

Vízgazdálkodási Tanszék, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, a 

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola (Közmű - Geodézia Tanszék) és a 

Miskolci Egyetem voltak (OMFB, 1993). Valamivel kedvezőbb képet mutat 

egy nem sokkal később készült kérdőíves felmérés (Prajczer, 1993), mely 

szerint ezidőtájt 12 oktatási intézményben oktatták a térinformatikát. 

Ezidőben a térinformációs rendszerek az újdonság varázsával hatottak és 
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rohamosan terjedtek. Mind fejlesztő, mind adatszolgáltató, mind 

alkalmazói szinten nagy számú, különböző képzettségű szakember került 

kapcsolatba a rendszerekkel. Azonban a szükséges képzettség hiánya, 

vagy egyenlőtlensége nagymértékben hátráltatta a rendszerek megfelelő 

kiépítését, gazdaságos és műszakilag korrekt használatát. A 

szakembereknek különösen nehéz volt a kínálati piac elvárásainak 

megfelelni. A feladatorientált rendszertervezés helyett, gyakorta csak a 

hardverbeszerzés és szoftverkiválasztás képezte a rendszerkiépítés 

lényegét. A térinformatikának a felsőoktatásba való mind szélesebb 

szakmai réteg számára történő bevezetése égető feladatként hárult az 

oktatási intézményekre. 

Ezt azonban négy lényeges tényező hátráltatta, éspedig: 

1. Hiányzott a megfelelő fejlesztői gyakorlattal rendelkező 

oktatógárda. Durva hasonlattal néhány helyen úgy történt a 

térinformatika oktatása, mint az ötvenes években az orosz 

tanítása, amikoris a tanár úgy tanított hogy maga is csak két 

leckével járt a tanulók előtt. 

2. Nem volt megfelelő minőségű és mennyiségű írott oktatási anyag 

(tanterv, jegyzet, tankönyv, segédlet stb.). Az előadások az itt-ott 

szaklapokban megjelent, vagy külföldi szakkönyvből sebtében 

lefordított anyagrészekre támaszkodtak. 

3. Hiányzott a tantervben órarendesíthető hely. A térinformatikának 

az oktatásba való bevezetésére több helyütt egy olyan 

időszakban került sor, amikor a kontakt órákat egyébként is 

csökkentették mind egyetemi, mind pedig főiskolai szinten. 

Szóval órarendileg már minden hely elkelt. 

4. Hiányzott az oktatáshoz szükséges megfelelő minőségű hardver 

és szoftver háttér. 

A hiányosságok felszámolására az oktatási intézmények oktatói a tanulva 

tanítani elv alapján, a szakma elsajátítása érdekében, maguk is 

hozzáláttak szoftver fejlesztésekhez valamely szoftverfejlesztő céggel 
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kialakított szorosabb kapcsolatokra építetve. Ezt példázzák a JPTE -

illetve akkor még PMMF törekvései is, amikoris a Geometria Kft-vel, a 

Geoview Kft-vel, a Polygon Kft-vel, a Pécsi VIZIG-gel kiépítette szoros 

kapcsolatát. Ezeknek a gyümölcsöző együttműködéseknek 

eredményeként mindkét fél jól járt. Az oktatási intézmény a térinformatikai 

fejlesztések folyamatát és technológiai lépéseit sajátíthatta el, míg a 

fejlesztő cégek igen olcsó manuális - ugyanakkor valamilyen szintű 

szakmai hozzáértést igénylő - munkavégzőkhöz jutottak. A 

szakdolgozatok egyrészt a szoftvertesztelésekben, másrészt 

részprogramok megírásában kiváló területnek bizonyultak. 

Az írott oktatási tananyag hiányainak felszámolására egyrészt minden 

oktatási intézmény - többségében a szaksajtóra alapozva - igyekezett 

elkészíteni saját jegyzetanyagát, másrészt - világbanki és egyéb 

intézmények által támogatott projektek eredményeként - elkészültek olyan 

- minden intézmény által jól használható - külföldi tananyag, szakkönyvek, 

cikkek fordítására támaszkodó - tankönyvek, jegyzetek, melyek 

minőségüket tekintve is megfelelnek a magas színvonalú oktatásnak. 

Hazai viszonylatban az első, igazán jól használható tananyag az 1988-

ban alapított egyesült államokbeli NCGIA (National Center for Geographic 

Information and Analysis) térinformatikai központ által kidolgozott "Core 

Curriculum in GIS" volt. (NCGIA, 1990). Ez az anyag a térinformatikát 

teljes komplexitásában tárgyalja, megadva mindazokat a szükséges 

ismereteket, melyek térinformatikai szemléletünk fejlesztéséhez 

szükségesek. 

Ennek az anyagnak az 1990-es javított változatát - mely több mint 100 

egyetem véleményezésével jött létre - a BME Általános Geodéziai 

Tanszéke által terjesztve kapták meg a felsőoktatási intézmények floppy 

lemezen. A tananyag amerikai oktatási és térinformatikai környezetre 

alapítva készült, így annak puszta fordításával a hazai felhasználók nem 

mindig boldogultak, így rövid időn belül szükségessé vált annak magyar 

környezetre átírt változatának elkészítése (NCGIA, 1994). Ennek egy 

előzetes floppy lemezen készült változatát a GIS/LIS '93 Magyarország 
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konferencián és kiállításon már terjesztették. Könyv formájában négy 

kötetben, 1994-ben jelent meg (Márkus Béla, Márton Mátyás, Paksi Judit, 

Mezősi Gábor, Balogh Imre szerkesztésében). Az első, mindenki számára 

hozzáférhető, magyar szerzőtől származó térinformatika szakkönyv 

1994-ben jelent meg. Lisziewicz Andrea - a szerző - Térinformatika a 

menedzsereknek címet adta a könyvnek és nekik is ajánlja. Az NCGIA 

Corre Curriculum 4 kötetével szemben a 75 oldalas könyv neves külföldi 

szerzőktől származó szakirodalom feldolgozásával kíván útmutatást adni 

a rendszerszervezők és a technológiát bevezetni szándékozók számára 

(Lisziewicz, 1994). 1995-ben jelent meg Detrekői Ákos és Szabó György 

szerzőktől Bevezetés a térinformatikába című tankönyv. A 9 fejezetből álló 

tankönyv - mely rövid idő alatt több kiadást is megért - a térinformatikai 

ismereteket egységes keretbe foglalva tárja az olvasó elé és a 

térinformatikával elmélyültebben foglalkozni kívánók kézikönyvévé 

válhatott. A könyvet mind fejlesztői, mind felhasználói ismeretek után 

vágyók sikerrel forgathatják. Ugyanebben az évben megjelent még egy -

az előzőhöz képest terjedelmében kevesebb - főleg felhasználók számára 

hasznos könyv Kollányi László és Prajczer Tamás szerzőktől 

Térinformatika a gyakorlatban címmel. Miközben a magyarországi 

térinformatika oktatásáról beszéltünk, következetesen a felsőoktatásban 

folyó képzést tekintettük vizsgálódásunk tárgyának, de nem sikkadhatunk 

el azon kezdeményezések fölött sem, melyek a középfokú képzésben 

ezidőtájt elindultak. A Térinformatika c. folyóirat 1992. augusztusi száma 

arról tájékoztat bennünket, hogy a szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági 

Szakközépiskola tanulói a térinformatika alapjaival ismerkedhetnek meg. 

A budapesti Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola hasonló 

módon csatlakozott a térinformatikát oktatók táborához, sőt elkészítették 

tankönyveiket is, melyek 1994-ben jelentek meg. 

A legfontosabbak: 

Gross Miklós: 

Bevezetés a térinformatikába 
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Tikász Emese, Csornai Gábor, Krauter András, Ugrin Nándor: 

Digitális térképkészítés alapjai 

Deák Ottó, Siki Zoltán: 

Adatbáziskezelés és szervezés 

Német Róbert: 

Térinformatikai rendszerek (GIS) szervezési alapjai 

Ballá Zsolt, Németh Róbert, Tóth Ervin: 

Térinformatikai szakági programozás (AutoCad, 

MicroStation, PC Arc/lnfo) 

Csemniczky László: 

Szakági és igazgatási ismeretek 

Hogy a térinformatika oktatását nem lehet elég korán kezdeni, arról 

meggyőződhettünk a VI. Térinformatika a felsőoktatásban szimpóziumon, 

aholis arról hallhattunk (Kapuvári, 1997), hogy az erdőkertesi Neumann 

János Általános Iskola közel másfél éves előkészítés után 1996. 

szeptemberétől kezdte meg a Térinformatika alapfokú oktatásának 

bevezetését. 

Az 1997-es évben a térinformatikával foglalkozó szakkönyvek ismét két 

kiadvánnyal gyarapodtak. A nyár folyamán megjelent ugyanis a 

Debrenceni Agrártudományi Egyetem és a Soproni Egyetem 

székesfehérvári Karának (FFFK) együttműködésének eredményeként a 

Térinformatikai Praktikum című kiadvány. A mű gyakorlati ismereteket 

kíván nyújtani sok gyakorlati alkalmazásra támaszkodva. Szerzői: Tamás 

János és Diószegi András. Ősszel pedig Kertész Ádám szerzőtől a 

Térinformatika és alkalmazásai című kiadvány látott napvilágot. A mű 

elsődlegesen a tudományegyetemek hallgatói számára íródott, de 

sikeresen forgathatják más felsőoktatási intézményekben tanulók is, akik 

a térinformatikával főként mint felhasználók kerülnek kapcsolatba. A 

könyv végén igen bőséges bibliográfia áll rendelkezésre azok számára, 

akik a térinformatikában mélyebben kívánnak elmélyülni. 

A térinformatikai oktatási szakirodalom napról napra terjedelmesebb és a 

témát művelők számára napi feladatot jelent annak folyamatos nyomon 
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követése. Ezek az anyagok többségében külföldi szerzőktől származnak, 

így fontos azok magyar nyelven való elérhetőségének biztosítása. Az 

egyik legfrissebb anyag a közeljövőben várható, ugyanis az EU 

Copernicus programja keretében folyó PANEL Gl Térinformatikai 

technológiai transzfer projektben a Bécsi Műegyetem professzora -

A. Frank - irányítása mellet egy közel 100 oldalas térinformatikai 

ismeretterjesztő dokumentum készül a kelet-középeurópai (de jó lenne 

ettől a jelzőtől már megszabadulni) térség országainak érdeklődő 

szakemberei részére azzal a céllal, hogy az ismeretátadás révén 

hozzájáruljon a térinformatikai szemlélet mind szélesebb 

meghonosításához, és ezáltal a térinformatikai piac erősítéséhez. Az 

anyag korszerű módszertan alapján készül azzal az igénnyel, hogy 

legalább öt évig használható legyen. 

A kötet terv szerint hét fejezetet tartalmaz: 

1. A térinformatika alapjai. 

2. Térinformaikai infrasturktúrák. 

3. Regionális térinformatikai megoldások bemutatása. 

4. Szabványosítás és az interoperabilitás. 

5. Térinformatika alkalmazásai (erdészeti, vízügyi, települési stb. 

példák kapcsán). 

6. Az EU által támogatott projektek. 

7. A térinformatika szervezési és üzleti szempontjai. 

A kötet elkészítésében a Bécsi Műegyetem mellett részt vesz a portugál 

térinformatikai ernyőszervezet (CNIG), az EUROGI, az Európai Bizottság 

Egyesített Kutatóközpontja, valamint a GISIG. 

A térinformatikának a tantervbe illesztési gondjaival könnyebben 

boldogultak valamivel azok az intézmények, ahol a teljes tananyag 

átstrukturálására kerülhetett sor, mint például a BME Építőmérnöki Karán 

- aholis 1993. januárban hozott államtitkári határozattal Földmérő- és 

Térinformatikai szak indult (Detrekői, 1993), vagy a székesfehérvári 

székhelyű SEFE-FFFK-n. E két intézmény egyébként is a hazai 
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térinformatikai képzés fellegvárának számított és ma is azok. A legtöbb 

oktatási intézményben azonban naponta meg kellett harcolni egy-egy 

óráért, vagy meg kellett vizsgálni a térinformatikának szaktárgyakba való 

integrálásának lehetőségét. 

Általánosságban mondhatjuk, hogy azoknál az intézményeknél , ahol elég 

korán (a 90-es évek eleje, vagy még előbb) kezdték a térinformatikát 

önálló tárgyként bevezetni, ott többé-kevésbé sikerült is legalább a 

térinformatika alapjait önállósítani. Másutt viszont valamely szaktárgyba 

vagy szaktárgyakba integrálták. 

A hazai felsőfokú térinformatikai oktatás sajátos kettősséggel küzd. 

Egyrészt a szakterület oktatási intézményei magas szintű ismeretekkel 

rendelkező, jó szakembereket képeznek, de a speciális térinformatikai, 

térképészeti ismeretek csak lassan ötvöződnek a felhasználók által 

igényelt egyéb szakterületi ismeretekkel. Másrészt nem kifejezetten 

térinformatikai irányultságú képzést nyújtó oktatási intézményekből 

ugyancsak magas szintű ismeretekkel rendelkező, jó szakemberek 

kerülnek ki a végzést követően, de ezek térinformatikai ismeretei jóval 

általánosabbak. Ezek számára a térinformatikai képzést egy-egy speciális 

területen tovább kell folytatni. (Szabó, et al 1998). 

Az oktatásnak kiegészítő képzés keretében reagálni kell a piaci igényekre 

is. Ilyen lehet például az üzleti felhasználók igénye, akiknek, olyan 

szakemberekre van szükségük, akik digitális térképeket előállítani nem, 

de kellő szakmai háttértudás birtokában, a legmegfelelőbbet 

megvásárolni képesek. Közel hasonló a helyzet azoknál, akiknek digitális 

adatkészletükhöz metaadatot kell szolgáltatni. 

Ezeknél az eseteknél jelentős számú, különböző képzettségű szintű 

szakembert kell a képzésbe bevonni. 

Az élethosszig-tanulás (life long learning) napjaink társadalmi 

szükségletévé vált. 

Mindezekhez szükséges egy olyan oktatási formáció, melyben az 

emberek úgy vehetnek részt, hogy közben végzik munkájukat, a tanulás 

ütemét munkájukhoz és egyéni habitusukhoz tudják illeszteni. A speciális 
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módszertanra és a hallgatói támogatásra épülő oktatási anyagok otthoni 

tanulásra kiválóan alkalmasak, így a képzés rövidebb ideig vonja el a 

hallgatókat a munkahelytől. A konzultációk jellege is megváltozik, mert az 

ismeretátadás helyett a hangsúly a hallgatók professzionális 

készségeinek kialakítására helyeződik át. Természetesen az oktatók 

szerepe is megváltozik, az ismeretátadás mellett több idő jut a 

csoportmunkára, a hallgatók motiválására, a képzés 

minőségbiztosítására. 

A tanár-diák közti kommunikáció fő formája a levél, telefon, fax, illetve 

egyre inkább biztosított az internet-hozzáférés és interaktív elektronikus 

mediákkai támogatott oktatási szolgáltatások. Ez az oktatási forma a 

hazai térinformatika oktatásában is gyökeret vert, főként külföldi példákra 

alapozva. 

Jelenleg hazánkban a térinformatika távoktatásos rendszerben való 

oktatásának három - mindenképpen említést érdemlő - formájával 

találkozhatunk. Ezek mindegyike más-más hallgatói réteget célzott meg. 

Elsőként az UNGIS-t említjük meg, melynek célja átfogó térinformatikai 

ismeretek oktatása. Egy un. virtuális térinformatikai egyetem 

szükségességét elsőként az University of Salford ismerte fel és próbálta 

megvalósítani (Márkus, 1995). Kezdeményezése nagy jelentőségű volt, 

de indulását követően fel kellett ismerniük, hogy megfelelő minőséget 

csak kooperációban érhetnek el, így a tananyag fejlesztésbe egy 

konzorcium létrehozásával további két egyetemet (University of 

Huddersfield, Manchester Metropolitan University) is bevontak és ekkor 

kapta tulajdonképpen a konzorcium az UNGIS nevet. A szervezethez 

rövid időn belül egy holland (Free University Amsterdam) és egy osztrák 

(Universitaet Salzburg) egyetem is csatlakozott. Mára a szervezet 

széleskörű (mintegy 18 egyetem részvételével) nemzetközi hálózattá vált, 

melynek munkájába 1995-ben a Soproni Egyetem is bekapcsolódott. A 

magyar hálózatba további hazai egyetemek - így a DATE, JATE, ELTE -

is bekapcsolódtak. 
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Az oktatási célokat az alábbiak szerint fogalmazták meg. (Márkus, 1997): 

• A hallgatók megismertetése a térinformatika alapjaival, átfogó 

képet adva a térinformatika egészéről, különös tekintettel az 

adatgyűjtési, adatkezelési és megjelenítő - térképezési 

technológiákra. 

• A struktúráit gondolkodás, a kreativitás és a számítógépes 

problémamegoldó-készség fejlesztése önálló feladatok kapcsán. 

• A gyakorlati készség kialakítása a korszerű számítógépes 

rendszerek használatában és az adatgyűjtés, valamint az 

előállított végtermék megbízhatóságának értékelésében. 

Amíg az UNGIS átfogó térinformatikai ismeretet nyújtó tananyagot vett fel 

képzési tervébe, addig a másik, ugyancsak távoktatási rendszerben 

működő képzési projekt, az OLLO (Open Learning for Land Offices) egy 

adott szakterületen dolgozók képzésére dolgozott ki tantervet 

(Márkus, 1996). 

A TEMPUS-projekt (SE-FFFK, East-London University, FM) 

eredményeként létrejött OLLO alapvető célja a hazai földhivatali 

számítógépesítés oktatási hátterét biztosítani. A tananyag moduláris 

felépítésű, a hallgatók felé nyitott és rugalmas, ami azt jelenti, hogy a 

hallgatók a számukra szükséges modulokat egyénileg választhatják ki és 

nem előfeltétel a felsőfokú végzettség. Az egyes modulok az ingatlan

nyilvántartás, a korszerű felmérési, térképezési és adatkezelési 

technológiák, az adat és projektmenedzsment, a minőségbiztosítás, a 

térinformatika és a földrendezés kulcskérdéseivel foglalkoznak a 

témákban igen felkészült szakemberek bevonásával. Az oktatást 

kifejezetten a földhivatalokban dolgozók számára ajánlják. Amint láttuk, az 

UNGIS hallgatói célcsoportja igen tág, mivel a térinformatika kérdéseivel 

komplex módon foglalkozik, az OLLO viszont viszonylag szűk réteg 

számára állította össze tananyagát. A kettő közé helyezhető az un. DLG 

(Distance Learning in GIS ) képzés melyet a Soproni Egyetem FFF Kara, 

valamint a holland ITC (International Institute for Aerospace Survey and 
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Earth Sciences) több magyar partner - igy: BME, ELTE, Geometria Kft -

bevonásával PHARE-projekt keretében indított (Márkus, 1997). 

Ezt a képzést főleg azok számára ajánlják, akik a térinformatikának az 

adatgyűjtési részében kívánnak mélyebb szaktudást elérni (pl. földmérő 

vállalkozók). A tananyagot az NCGIA CC-n alapuló térinformatikai 

szakmérnöki levelező képzés anyagának távoktatásos formába 

alakításával dolgozták ki. 

Fentieken kívül további távoktatási programok kidolgozása lett tervbe 

véve (Márkus, 1998). Közülük megemlítjük az OLLO NK-t, mely az OLLO 

projektben szerzett tapasztalatokra alapozva a Nemzeti Kataszteri 

Program által támasztott oktatási igények kielégítésére szerveződött. Az 

UNIPHORM egy EU által támogatott oktatásfejlesztési projekt, melynek 

célja az un. "Nyitott Térinformatika" (Open GIS) ismereteibe való 

bevezetés. 

A PRONET projekt pedig egy egynapos tanulási időbe igyekszik 

tömöríteni a térinformatika lényegét és problémáit tartalmazó ismereteket. 

Jelenleg tehát a képzési formák és programok széles skálájából 

választhat a térinformatikai szakismereteket elsajátítani szándékozó fiatal 

és idősebb korosztály egyaránt. 

A hardver és szoftver hiányosságok felszámolására az oktatási 

intézményeknek jelentős számítástechnikai beruházásokba kellett 

kezdeniük, hogy a térinformatika oktatásához megfelelő szintű 

eszközellátottságot rövid időn belül biztosítani tudják. Mivel a 

térinformatikának a hazai oktatási palettán való megjelenése nagyjából 

egybeesett más informatikai (pl.: CAD rendszerek) fejlesztések 

célkitűzéseivel, ez könnyítőén hatott. Arra kellett főként figyelemmel lenni, 

hogy hardver beszerzéseknél a térinformatikai szoftverek igényeinek 

megfelelő erőforrás kerüljön beszerzésre. 

Persze ez gyakran jelentős többletkiadást jelentett. A kezdeti időszakban 

az eszközfejlesztések többségében saját forrásból történtek, de ez 

valószínű a szükséges laborháttérnek még az alapjait sem tudta volna 

biztosítani. Sokkal nagyobb jelentőségűek voltak azonban azok a 
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többségében világbanki hitelekre épülő pályázatokból történő 

beszerzések, melyek összegszerűségében már jelentős fejlesztéseket 

tettek lehetővé. 

A térinformatikai oktatás feltételeinek igazán látványos fejlődése a FEFA 

(Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap) projektek eredményeként 

jelentkeztek. Számos felsőoktatási intézmény - így az akkori PMMF is -

ezen nyertes projektek segítségével teremtette meg a térinformatika 

oktatásának alapjait biztosító hardver és szoftver parkot, melyet több más 

alapítvány (pl.: Az Építés Fejlődéséért Alapítvány), vagy a Művelődési és 

Közoktatási Minisztérium által (pl.: Programfinanszírozási pályázatok) 

hirdetett pályázat elnyerésével fejleszthetett az oktatást igen jól 

kiszolgálni képes szintre. 

Általában mondhatjuk, hogy a térinformatika oktatása napjainkra igen 

dinamikus fejlődési szakaszba került és ennek hatására a felhasználói 

szféra igénye is jelentős változáson ment keresztül, mely a térinformatikai 

kultúrát igen kedvezően befolyásolta. 

A felsőoktatási intézmények - a sorozatos pályázati eredmények 

következtében - olyan hardver és szoftver kiépítettségi szintet értek el, 

mely a minőségi térinformatikai oktatást általában jól kielégítik. 

Az oktatási intézmények napjainkra többségében túljutottak azokon a 

nehézségeken, amelyeket a hardver és szoftver beszerzése jelentett. 

Sokkal inkább gondként jelentkezik, hogy a feladatokhoz megfelelő 

adatkészleteket szerezzenek be. 

Ezen segíthetne az Országos Térinformatikai Adatház létrehozása, 

természetesen csak akkor, ha az adat-hozzáférési költségek az oktatási 

intézmények számára is elfogadható szinten kerülnének meghatározásra. 

A hazai térinformatikai oktatás számára újabb lendületet adhatnak a 

Nemzeti Térinformatikai Stratégia (NTS) javaslatai, ajánlásai, döntései. 

Az 1998. augusztus 17-én lezárt NTS Döntéselőkészítő Tanulmány 
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egyértelműen leszögezi, hogy „erősíteni kell a térinformatikai oktatást 

minden szinten. Ennek keretében meg kell vizsgálni, hogy miképpen 

kerülhetne be a Nemzeti Alaptantervbe az ezzel kapcsolatos 

ismeretanyag" (Nemzeti Térinformatikai Stratégia Döntéselökészítö 

Tanulmány 1998). 

További javaslatként szerepel olyan projektek indítása, melyek 

térinformatikai tárgyú oktatóprogramok előállítását szorgalmazzák. 

Fontos megállapítása a tanulmánynak, hogy „Meg kell teremteni a 

térinformatikai oktatás személyi feltételeit, ezért meg kell kezdeni a 

pedagógusok felkészítését". Ezt a gyakorlat bizony már jócskán 

kikövetelte. 

A térinformatikai oktatás széleskörű elterjesztését hivatott támogatni azon 

megállapítás, hogy „... meg kell vizsgálni, hogy miképpen kerülhetne be 

további egyetemi és főiskolai oktatási programokba a térinformatikai 

tárgyú képzés. Ennek során azt kell elérni, hogy a nem informatikai tárgyú 

oktatás esetén is kapjanak a hallgatók ismereteket arról, hogy leendő 

szakmájukban miképpen tudják felhasználni a térinformatikai eszközök 

nyújtotta lehetőségeket". Ez utóbbiakat a térinformatika oktatása terén 

már évekkel ezelőtt (1994-ben) igen fontos tényezőnek Ítélte meg az 

akkori PMMF oktatógárdája és az intézmény számára kidolgozott 

Térinformatikai Oktatási Stratégiában (TOS) súlyponti kérdésként kezelte. 

A térinformatikai oktatással kapcsolatos társadalmi igényeket és az 

igényelt strukturális változtatásokat az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

• A térinformatikai képzésben - a hazánkban tradicionálisan erős 

technológiai képzés mellett - fokozódó figyelmet kell fordítani az 

ipar és a társadalom igényeire. 

• Az egyre gyorsabban változó világ a legtöbb szakterületen az 

egész életen keresztül történő tanulási modell irányába való 

eltolódást kényszeríti ki, ami csak az alapozó tárgyak mélyebb 

elsajátítására épülhet. így a technológiai tárgyak az 

alapképzésben háttérbe szorulnak, az absztrakt 
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ismeretelsajátítást segítő alapozó tárgyak fontossága növekszik 

(matematika, fizika, informatika). 

• A felsőfokú képzésben biztosítani kell a térinformatikai ismeretek 

társtudományokkal (geo-tudományok, ökológia, közgazdaságtan, 

társadalomtudományok, bölcsésztudományok...) való 

kombinálásának lehetőségét. A kreditrendszer általánossá válása 

és a felsőoktatási intézmények integrációs törekvései segítik ezt a 

folyamatot. 

• A térinformatikai eszközök használatának készségszintű, 

gyakorlati alkalmazásának oktatása a reguláris képzés alapvető 

eleme kell, hogy legyen. A gyakorlati képzés eszköz és erőforrás 

igényes jellege nem kedvez az erőforrás gondokkal küszködő, 

hatékonyság orientált oktatási szervezeteknek. Az alapozó 

elméleti kurzusok mellett az ipar igényt tart a nemzetközi 

gyakorlatban elterjedt térinformatikai eszközöket, módszereket 

ismerő fiatal szakemberekre. 

• A műszaki informatikai ismeretek készség szintű elsajátítása a 

térinformatikai alapképzés része kell, hogy legyen. A tanulóknak 

az alapképzés fázisában meg kell szerezniük a felsőbb éveken 

elsajátítandó szakmai térinformatikai tárgyak viteléhez szükséges 

informatikai alap és felhasználói ismereteket, szem előtt tartva az 

informatika eszközjellegű alkalmazását. 

• A térinformatikai ismeretek fontos részét képezik az alapvető 

közgazdasági, szervezési, projektmenedzselési ismeretek. 

A fenti megfogalmazásokból egyértelműen következik, hogy a 

térinformatika oktatását körültekintően és differenciáltan kell művelni, 

hiszen másra van szüksége egy informatikus hallgatónak (egy potenciális 

térinformatikai rendszer fejlesztőnek), mint például egy régész 

hallgatónak, aki nyilvánvalóan csak mint felhasználó kerül majd 

kapcsolatba a térinformatikával. 
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A térinformatika társadalmi fogadókészségének növelésére a 

legeredményesebb eszköz az oktatás, mely hatékonyságát az alábbi 

fontos intézkedésekkel fokozhatjuk: 

• Az un. nagy nemzeti projektek tartalmazzanak oktatási 

vonatkozású fejezetet, mely a projekt sikeres megvalósításának 

egyik záloga lehet. 

• Mind az alsó- és középfokú, mind a felsőfokú oktatásban meg kell 

teremteni a térinformatikai képzés tárgyi és személyi feltételeit. 

• A közép- és felsőfokú továbbképzés terén nagyobb lehetőségeket 

kell biztosítani. 
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5. TÉRINFORMATIKA ÉS OKTATÁSA A JPTE-n 

5.1. A térinformatika oktatásának kezdete a PMMF-en 

A dél-dunántúli régióban a térinformatika oktatása, illetve a felsőoktatásba 

való bevezetése elvitathatatlanul a pécsi Pollack Mihály Műszaki 

Főiskolán (PMMF) kezdődött. A főiskola 1995-ben fuzionált a JPTE-vel és 

ettől kezdődően az egyetemnek 6. karaként működik P.M. Műszaki 

Főiskolai Kar néven, mint a főiskola jogutódja. Ily módon a JPTE-n folyó 

térinformatikai oktatás helyzetének elemzését a PMMF-nek a 

térinformatika művelése terén kifejtett tevékenységével kell kezdeni. A 

PMMF-en 1987 szeptemberében kezdődött el a hároméves műszaki 

informatika szakos hallgatók oktatása építőipari és gépészeti 

szakirányban. Az oktatás célja építőipari és gépészeti ismeretekkel 

rendelkező, az informatikai eszközök és módszerek használatában 

széleskörű jártasságot szerző üzemmérnök-informatikusok képzése. 

1988-ban az építőipari szakirányba szakosodó hallgatóknak a geodézia 

tárgyhoz kapcsolódóan, abba integráltan kezdődött el a térinformatika 

oktatása, melyet akkoriban a következőkkel indokoltak: 

• Az építőipari szak több infrastrukturális szakterületet foglal 

magába (közműhálózatok építése és üzemeltetése, közlekedési 

hálózatok építése és üzemeltetése stb...), melyekhez kapcsolódó 

információrendszereknél a térinformatika kiválóan használható, 

hiszen ezek a természeti és művi környezet olyan objektumaival 

foglalkoznak, melyeknél a leíró adatok között kulcsszerepet 

játszanak az objektumok egymáshoz viszonyított helyzetét és 

alakját reprezentáló geodéziai (geometriai) adatok. 

• A fejlett országokban a térinformatikának kiemelt jelentősége volt 

és perspektivikusan az informatika legdinamikusabban fejlődő 

ágának számított. Ezért a hazai oktatásba való bevezetése a 

magyarországi alkalmazások egyre szélesebbkörü elterjedését 

volt hivatott támogatni. 
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• A CAD rendszerek - mely a térinformatika egyik határterületének 

számított - oktatása is nem sokkal korábban kezdődött, így az ott 

szerzett ismeretanyagra nagymértékben lehetett alapozni. 

• Végül és nem utolsó sorban az oktatók számára is komoly 

kihívást jelentett aminek mozgósító hatását szükségszerű volt 

figyelembe venni. 

A térinformatika tananyagba - melyet a Közmű-, Geodézia Tanszék 

dolgozott ki és oktatott - való felvételénél természetesen számolni kellett 

számos nehézséggel, ami egy országosan is újszerű kezdeményezés 

természetes velejárója, mint például: 

• A főiskola oktatói még nem rendelkeztek térinformatikai 

alkalmazási tapasztalatokkal. 

• Nem álltak rendelkezésre a gyakorlati oktatást segítő 

térinformatikai alapszoftverek és a térinformatika műveléséhez 

szükséges hardver eszközök. 

Problémáink megoldására elsősorban külső támogatók jelentették a 

segítséget. 

Közülük a legfontosabbak: 

• A felkészülés kezdeti szakaszában nagy segítséget jelentett a 

Geometria KSZ (a jelenlegi Geometria Térinformatikai 

Rendszerház Kft.) a külföldi irodalom valamint hazai 

esettanulmányok, illetve alkalmazói tapasztalatok folyamatos 

átadásával. A Geometria Kft által fejlesztett topoLogic szoftver 

díjtalan átadásával jutott a főiskola az első térinformatikai 

szoftverhez. A főiskola - mint már említettük - olyformán 

igyekezett a segítséget viszonozni, hogy például segítettünk a 

topoLogic tesztelésében. 

• Hardver eszközök tekintetében a Dél-dunántúli Környezetvédelmi 

és Vízügyi Igazgatóság (jelenleg Dél-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság - VÍZIG) segítsége jelentette a megoldást. Az 

akkoriban nagy erőforrásoknak számító számítógépekkel ugyanis 

a főiskola nem rendelkezett. A kölcsönös előnyökön alapuló 
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együttműködés itt is létrejött a VÍZIG és a főiskola között 

olyformában, hogy a segítségek fejében a hallgatók a VÍZIG 

adatbázis és rendszer fejlesztésében vettek tevékenyen részt. A 

Térinformatika 1993. 5. számában arról olvashatunk "A maGISter 

tudása" című cikkben, hogy a Dunántúli Regionális Vízügyi 

Térinformatikai Rendszer (DÉLVIZ) a Dél-Dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság saját fejlesztésében készül, mely munkába az 

Igazgatóság a PMMF hallgatóit is bevonta. Nem egy végzett 

hallgató a végzést követően is ott helyezkedett el (a diplomaterv 

kiírások sok esetben a VÍZIG térinformatikai fejlesztéseihez 

igazodtak). A VÍZIG jelenleg is az egyetemen folyó térinformatikai 

oktatás legjelentősebb gyakorlati bázisa. Hatalmas digitális 

adatállományával nagy fejlesztői és alkalmazói gyakorlattal 

rendelkező személyi háttérrel a magyarországi térinformatikát 

művelők táborának egyik legmarkánsabb képviselője. 

Az informatikus képzés súlyának növekedését legjobban a hallgatók 

beiskolázási létszámnövekedése jellemzi, mely a PMMF-en az indulás 

évében 30 fő volt, napjainkban (1998) pedig közel 200 fő. 

Az informatikus képzésen belül a térinformatika képzési súlya is 

növekedett. 

Az első diplomatervezők (1990) a Pécs melletti Jakabhegy 

Természetvédelmi Terület térinformatikai rendszerét készítették el a 

topoLogic 1.0 szoftver alkalmazásával. 

A dolgozat több szakmai prezentáción került bemutatásra, a résztvevők 

igen nagy tetszésnyilvánításától kísérve. 

A második végzős évfolyam hallgatóinak szakdolgozatai közül is került ki 

magas színvonalú munka. A szerzők - Csizmadia Zsolt és Török Zoltán -

a Tetves patak vízgyűjtő területének információs rendszere című 

dolgozatával a HUNGIS Alapítvány által kiírt első szakdolgozat 

pályázaton (1992) az első díjat és a Geometria Kft külön díját is elnyerték 

(Berencei, 1992). A munkájuk során a topoLogic 1.3 (Geometria Kft) 

verziót alkalmazták. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a 
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szakdolgozat készítése során az alapszoftver több hiányossága is 

kiütközött, amit a fejlesztők a későbbi változatoknál korrigálhattak. 

Az 1993-as HUNGIS szakdolgozat pályázaton is jelentős sikereket értek 

el a PMMF hallgatói. Csala György a Pécsi Vízmű részére készített 

Hálinfo nevű pilot projektje első díjat nyert (MicroStation CAD és dBase 

szoftverek alkalmazásával), míg Bíró László és Tóth Csaba A mohácsi 

árvizi öblözet térinformatikai rendszere - melyhez topoLogic 1.3 és a 

maGISter (Poligon Kft.) alapszoftvereket alkalmazták - megosztott 

második díjat nyert. Ugyanezen évben a szakdolgozat pályázatok 

eredményhirdetésén a PMMF a Marubeni Magyarország Kft. különdíját 

kapta a térinformatika oktatásában elért eredményeiért (Szabó, 1993). 

Ebben az időszakban tehát már igen erőteljes és komoly térinformatika 

oktatás folyt a PMMF-en. (OMFB, 1993) Az ezt követő években is 

folyamatosan részt vettek a hallgatók a HUNGIS szakdolgozat pályázaton 

s úgyszólván minden évben valamilyen díjjal tértek haza. 

5.2. Fejlesztések és tanulmányutak 

Az eszközpark folyamatos Fejlesztésével egy önálló térinformatikai labor 

létrehozásának lehetősége körvonalazódott. A labor tényleges 

megvalósulását azonban egy összegében jelentős FEFA projekt alapozta 

meg. Ennek során kerültek beszerzésre nagy erőforrású PC-k és hozzá 

tartozó perifériák (szkenner, plotter, digitalizáló, nyomtatók stb.). A 

szoftver beszerzéseknél a szoftver forgalmazók és fejlesztők 

nagylelkűségére is szükség volt, hogy a szoftverek (MicroStation több 

modulja, topoLogic 2.0, ARC/INFO 7.0, maGISter) a tanszék által 

kifizethető áron a laborba kerüljenek. 

A nagylelkűség mellett nyilván az is szerepet játszott, hogy a szoftver 

forgalmazók ill. fejlesztők felismerték - s ebben a tanszék nagyon 

igyekezett segíteni - a hallgatóban a leendő vevőt, az oktatásban pedig a 

legolcsóbb reklámot. 
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Jelenleg a labor több pályázat - további FEFA, Építés Fejlődéséért 

Alapítvány, PFP és még több kisebb - eredményeként teljes mértékben 

betölti szerepét, mely hardver környezete: 1 db SUN Sparc 10 szerver 

plusz 2 db X terminál, illetve további 8 db Pentium, munkaállomásként is 

üzemeltetve. Az oktatáshoz tehát jónak mondható hardvereszközök állnak 

rendelkezésre a már említett perifériákkal és szoftverkörnyezettel, 

melyben a legnagyobb gondot a megfelelő térképi és szöveges adatbázis 

megteremtése jelenti. E gondok feloldásában játszik igen nagy szerepet a 

Pécsi Vízügyi Igazgatósággal s más külső cégekkel kialakított kapcsolat. 

A korábbiakban már említettük, hogy a térinformatika oktatása az 

informatika szakos hallgatóknál került bevezetésre. Ennek megfelelően a 

tananyag fejlesztői szintnek megfelelően lett összeállítva. Menet közben 

nyilvánvalóvá vált, hogy a térinformatika igen széleskörű 

alkalmazhatósága miatt egy másik rétegnek - a leendő felhasználói - is 

szükséges a térinformatika oktatása, így az kiterjesztésre került mindazon 

szakokra, melyek a térinformatikával felhasználói oldalról összefüggésbe 

hozhatók. További lépésként 1993-94-ben nem csak intézményen belül, 

hanem az akkor még külön intézményként működő JPTE földrajz szakos 

hallgatói számára is - speciál kollégium formájában megkezdtük a 

térinformatika oktatását (Aradi, 1994). 

Mivel a magyarországi térinformatika oktatási tapasztalatok ebben az 

időben még nagyon gyerekcipőben jártak, ismereteink bővítésére külföldi 

példákon keresztül kívántunk tájékozódni mind az oktatás, mind a 

gyakorlat területéről, ezért a térinformatika oktatásának valamint a 

gyakorlatban működő térinformációs rendszerek tanulmányozására német 

és holland tanulmányutakon vettünk részt. 

A Karlsruhei Egyetem Fotogrammetriai és Távérzékelési, valamint a 

Geodéziai Intézet professzorai (Báhr, Schmidt) és oktatói (Vögtle, Sties, 

Zipele) közreműködésével 1994 júliusában betekintést nyerhettünk a 

térinformatikai oktatásuk eredményeibe és gondjaiba. Igen hasznosnak 

bizonyultak Báhr professzor útmutatásai arra vonatkozólag, hogy miként 
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fejleszthető a térinformatikai képzés a már meglévő tantárgyi keretek 

között (Báhr 1994). 

Ugyanezen év októberében Heidelbergben került megrendezésre az 

AM/FM International European Division European Conference X. melyen 

jó áttekintést kaphattunk az AM/FM rendszerek európai fejlődéséről, 

felhasználási területeiről és fejlesztési irányairól. 

Fontos tapasztalati tényként rögzítettük - hisz az előadások nagy része is 

azt tükrözte - hogy a térinformációs rendszerek nyugateurópai széleskörű 

terjedésének ugyanazok a főbb akadályozó tényezői, mint hazánkban -

nevezetesen a digitális térképek hiánya és az üzemeltetői 

tapasztalatlanság. 

A Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg Fachhochschule két karának a 

Fachbereich Informatik und Vermessungswesen, valamint a Fachbereich 

Architektur und Bauingenieurwesen (a földmérési és informatikai, valamint 

az építészeti és építőmérnök) meglátogatására 1995 júliusában került sor. 

A kari vezetés (Egreder, Volz) általános tájékoztatója után több napon 

keresztül módunkban állt a karokon folyó földmérési, fotogrammetriai és 

informatikai oktatás tanulmányozására, melyekben a tanszékek vezetői és 

vezető oktatói (Doergé, Grimhardt, Schauberger) igen készségesen 

segítségünkre voltak. 

A látogatás főként abban bizonyult hasznosnak, hogy meggyőződhettünk 

arról, miként lehet a térinformatikai ismeretanyagot úgy integrálni - a 

karlsruhei úthoz hasonlóan - meglévő tantárgyakba, hogy a tárgyakban 

oktatott alap-ismeretanyag alapjaiban ne sérüljön. Ezt oly módon oldották 

meg, hogy a térinformatikát többhelyütt mint oktatási eszközt alkalmazták 

(A térinformatika, mint az oktatás eszköze) és így kívánták a hallgatói 

érdeklődést a térinformatika irányába terelni, mert egyébként -

térinformatika mint tantárgy csak fakultációkban jelent meg. 

A Hogeschool van Amsterdam mérnöki és tengerészeti tudományok 

fakultációnak vezetőinek (Busser, Cornelissen) segítségével 1995 

októberében sikerült betekintést nyernünk az intézményüknél folyó 

oktatási - különös tekintettel a térinformatikára - tevékenységükbe. 
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A hardver tekintetében rendkívül jól felszerelt laborokban végzett oktatás 

főként külső cégek adatbázisára épül és a hallgatók tevékenysége így a 

gyakorlati élet részévé válik a konkrét feladatok kapcsán. Az egyik ilyen -

az oktatásban meghatározó szerepet vállaló - magáncég a Nieuwland, 

melynek egyik vezetője (Ploeg) meghívására megtekinthettük a cég 

gyakorlati tevékenységét és megismerhettük fejlesztési törekvéseiket. 

Közbenjárására később látogatást tettünk a Holland Mezőgazdasági 

Minisztérium Kutatóintézetében, ahol bemutatták távérzékelési 

eljárásokra alapuló térinformációs rendszerüket. Programunkban 

szerepelt még egy gyakorlati alkalmazás, az Amszterdam 

szennyvízcsatornázásáért felelős közművállalat térinformációs 

rendszerének megismerése, annak előnyeivel és gondjaival egyaránt. 

5.3. A térinformatika oktatása napjainkban a J P T E - n 

Az ötéves oktatási tapasztalatok és külföldi tanulmányutak 

eredményeinek összefoglalására, illetve a térinformatikai oktatás 

hatékonyságának és minőségének fokozása érdekében elkészült az 

intézményi Térinformatikai Oktatási Stratégia (TOS). Ettől kezdődően a 

térinformatika oktatása egy igen intenzív szakaszba került. Az 1995-ös 

JPTE és PMMF egyesülést követően megkezdődtek az eszközpark jobb 

kihasználására irányuló felmérések, ugyanakkor több oktatási egység is 

bevette oktatási anyagába - többségében szaktárgyakban integráltan - a 

térinformatikát. 

Az oktatásszervezésben igen nagy súlyt helyeztünk a külső cégekkel való 

kapcsolatra. Ezek a kapcsolatok a felhasználók és adatszolgáltatók 

tekintetében a már említett VIZIG-en kívül kiterjedtek a városi 

önkormányzatra, a Baranya megyei Földhivatalra, a Pécsi Geodéziai Kft-

re, a Pécsi Vízműre, a Pécsi Távfűtő Kft-re, a DÉDÁSZ-ra - fejlesztők 

tekintetében pedig, a már említett Geometria Kft-n kívül a Geoview és a 

Polygon-GIS4GIS Kft-vel alakult ki szorosabb kapcsolat, melyet a 
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nevezett cégek cégismertetőiben is deklaráltak (Magyarországi 

Térinformatika Forráskönyve, 1988). 

Ezek a kapcsolatok is a kölcsönös előnyökön alapulnak, amely például a 

Geoview Kft-vel kötött együttműködési megállapodásban, illetve közös 

IKTA Pályázat benyújtásában nyilvánult meg. 

A térinformatika terén kifejtett tevékenységünk elismertségét fémjelezte a 

tény, hogy e dolgozat szerzője tagja lehetett annak a 

szerkesztőbizottságnak, amely ajánlást készített a Megyei Jogú Városok 

Szövetségéhez tartozó városok és önkormányzatok számára Városok 

térinformatikai fejlesztésének, megvalósításának és üzemeltetésének 

tapasztalatai címmel. 

A térinformatikai tárgyú szakdolgozatok elsődlegesen a Műszaki Karon, 

azon belül is az informatika, valamint a településmérnöki szakon 

születtek, éspedig 1992-ben 2 hallgató; 1993-ban 3 hallgató; 1994-ben 4 

hallgató; 1995-ben 2 hallgató; 1996-ban 3 hallgató; 1997-ben 5 hallgató; 

1998-ban 5 hallgató választott térinformatikai alkalmazást 

szakdolgozatában. 

1996-tól volt érzékelhető a térinformatika térhódítása más karokon is. 

Jelenleg a már említett Közmű- Geodézia Tanszéken kívül: 

• az Agrár, - Környezet- és Regionális-gazdaságtan Tanszék, 

• az Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék, 

• a Növénytani Tanszék és Botanikus Kert, 

• a Villamos Hálózatok Tanszék , 

• az Automatizálási Tanszék, 

• a Földrajzi Intézet keretében lévő nyolc tanszék, 

• a Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 

által oktatott tananyagban szerepel a térinformatika önálló óraszámban, 

vagy integráltan. 

Az erőforrások minél gazdaságosabb kihasználása, valamint a 

párhuzamos beruházások elkerülése végett a Közmű- Geodézia Tanszék 

kezdeményezésében egy Koordinációs Csoport alakult, mely a fenti 

célokon kívül a térinformatikai kultúra mind szélesebb körben való 
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hirdetését és elterjesztését tűzte zászlajára. Ennek érdekében 

meghatározott időnként üléseznek, tapasztalataikat kicserélik, a 

problémákra közösen próbálnak megoldást találni. Összefoglalásként azt 

hiszem túlzás és elfogultság nélkül elmondhatjuk, hogy korábban mint a 

PMMF, napjainkban pedig mint a JPTE-PMMF Kar Közmű- Geodézia 

Tanszéke azok közé az intézmények közé tartozik a régióban, - de az 

országban is - akik a térinformatikai kultúra hazai elterjesztésében 

kezdettől fogva igen jelentős feladatokat vállaltak fel és eredményeket 

értek el. 

5.4. A Térinformatikai Oktatási Stratégia (TOS) 

A térinformatikai alkalmazások elterjedésének és hasznosulásának egyik 

alapvető feltétele a megfelelő szakképzettségű humán erőforrás 

biztosítása. Ezért a térinformatikával kapcsolatos ismereteknek a 

tradicionális térképészeti orientáltságán túl kell lépni és fokozni kell az 

egyéb szakmai és felhasználói képzés társadalmi és piaci igények felé 

történő nyitását. 

A térinformatikai oktatással szembeni elvárások: 

• A képzés színvonala, szerkezete feleljen meg a nemzetközi 

gyakorlat elvárásainak. 

• A térinformatikai oktatás céljai legyenek összhangban a 

piacgazdaság követelményeivel és a munkaerő-piaci igényekkel. 

• A képzés a hosszú távú képzési célok mellett alkalmazkodjon a 

folyamatosan változó társadalmi igényekhez. 

A térinformatikai oktatás alapvető célkitűzései: 

• A tudományos kutatás és gyakorlati tevékenység minőségének 

fokozása és az új térinformatikai eredmények felsőoktatáson 

keresztüli gyakorlati hasznosulásának segítése. 

• Az oktatási módszerek informatikai környezetbe történő 

fejlesztésének segítése. 
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• A felsőoktatás és a térinformatikai ipar együttműködésének 

kiszélesítése. 

A térinformatikai oktatási Stratégia elkészítése során a pedagógiában jól 

ismert MIÉRT? KINEK? MIT? HOGYAN? (oktassunk, oktatunk) kérdéssort 

tartottuk szem előtt. 

Hogy MIÉRT fontos oktatni a térinformatikát, arra vonatkozólag a 

szaklapokban számtalan jól megfogalmazott és igaz választ 

kaphatunk, de mi egy pragmatikus választ kívánunk adni: 

Mert korunk megváltozott technológiái megkövetelik, küszöbön álló 

EU csatlakozásunk pedig feltételezi a magas szintű térinformatikai 

kultúra meglétét. 

A KINEK kérdésre azt kell válaszolnunk, hogy: 

Mindenkinek, aki a térinformatikával fejlesztői, vagy felhasználói 

oldalról kapcsolatba kerülhet. 

A MIT oktassunk kérdést - mely szorosan összefügg az előző kérdéssel -

igen körültekintő munkának kell megelőzni. Főleg e kérdés 

megválaszolására készül el a TOS. 

A HOGYAN kérdés megválaszolása adódik az intézményben már eddig 

kialakult képzési formákból. Azokon alapvetően változtatni nem 

kívánunk, így azokhoz alkalmazkodva kell a tananyagot 

összeállítani. 

A KI oktasson kérdés megválaszolása viszonylag egyszerűnek tűnik, mert 

nyilvánvaló, hogy az, aki az adott témában a legfelkészültebb. 

Sajnos ez a gyakorlatban nem - napjainkban különösen nem -

megvalósítható, mert az oktatási intézmények pénzügyi lehetőségei 

nagyon behatároltak. 

A TOS ajánlás egy vázlatnak tekinthető, melyet konkrét esetben az adott 

intézményre, karra, szakra vonatkozó tartalommal kell kiegészíteni. 

A.) A stratégia készítésével és végrehajtásával elérendő eredmények: 

• A térinformatikai kultúra minél szélesebb körű elterjesztése 
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• A jó minőségű és hatékony térinformatikai oktatás mind a leendő 

informatikai szakemberek, mind a leendő felhasználók részére 

• A térinformatikának az alapozó és szaktárgyakkal az elméleti és a 

gyakorlati anyagban összehangolt oktatása. 

• A térinformatika oktatásához szükséges megfelelő minőségű és 

mennyiségű eszközök biztosítása. 

• Annak biztosítása, hogy az egyes szakok, szakirányok a nekik 

szükséges mennyiségű és minőségű térinformatika oktatást 

kapjanak. 

• Segíteni a térinformatikának a szaktárgyakba való beépülését. 

B.) A stratégiával szemben támasztott követelmények: 

• Vizsgálja meg, hogy mely szakokon (tantárgyakban) milyen 

mértékben szükséges a térinformatika oktatása. 

• Tárja fel azon szakterületeket, ahol a térinformatikai alkalmazások 

kétségtelenül előnyösek. 

• Definiálja a térinformatikai oktatás minőségét. 

• Az elkészült stratégia jól alkalmazható, megvalósítható legyen és 

valós adatokra épüljön. 

• Hangolja össze a szakmai tárgyakból kiadott feladatokat a 

térinformatika oktatással. 

• Jól koordinált csoportmunka eredménye legyen. 

• Terjesszen jó minőségű, az informatikai eszközök értelmes 

felhasználására ösztönző informatikai kultúrát és az informatikai 

eszközök egyszerű és könnyű felhasználásának gyakorlatát. 

• Vizsgálja meg más szervekkel való együttműködés lehetőségét és 

formáját, a térinformatikai oktatás ill. egyéb térinformatikai 

együttműködés szempontjából (Önkormányzatok, Vízmű, VÍZIG, 

Áramszolgáltatók, Földhivatalok stb.) 
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C. ) Korlátok: 

• lleszkedjen a már elkészült informatikai ajánlásokhoz 

• Az oktatói állomány számottevően nem bővíthető. 

• Új laborhelyiségek nem alakíthatók ki, legfeljebb a meglévők 

átalakításával lehet számolni. 

D. ) Megvalósulás lépései és tartalma 

1. Előkészítés (időrendileg) 

• A támogatás megszerzése a felső vezetéstől: 

- Itt körültekintően utána kell nézni, hogy a felső vezetés -

részben vagy egészben - a térinformatikától "fertőzött-e", 

avagy sem, mert ennek függvényében kell a későbbi 

támogatási Ígérvényeket kieszközölni. 

- A stratégia elkészítéséhez elegendő az erkölcsi támogatás 

(ezt az intézmény felső vezetése adja írásba). 

- A stratégia előkészítése folyamán meghatározásra kerül az 

is, hogy az intézmény részéről milyen egyéb hozzájárulás 

szükséges a stratégia megvalósításához (pl.: helység, 

energiaellátás, megfelelő személyzet). 

• Az intézményben működő nappali és levelező (távoktatásos) 

szakok (szakirányok) összegyűjtése: 

- A szakok nevének és képviselőinek összeírása (körlevél, 

e-mail, stb. igénybevételével). 

Azon személyek felkutatása, akik a gyakorlatban (aktív 

részvételükkel) hozzá tudnak járulni a stratégia 

elkészítéséhez és megvalósításához (fő támogatók 

keresése). 

• Kapcsolatfelvétel a térinformatikai oktatáshoz kapcsolható 

karok, szakok, tanszékek képviselőivel: 

- A képviselők személyes megkeresése (esetleg összehívása) 

és tájékoztatása a TOS céljairól. 
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- Alapvető információk adása a térinformatikáról (első 

megkörnyékezés) 

- Információk kérése az egyes szakokról: 

1. Milyen célra képeznek szakembereket és milyen 

szakmai tudással kell rendelkezniük? 

2. Szükséges-e használniuk térinformatikai eszközöket, 

hatékonyan tudják-e munkájukban használni a 

térinformatikai technológiát amennyire ez a jelenlegi 

információk alapján már eldönthető? 

• A képviselőknek, a kapcsolódó tárgyak oktatóinak előadások 

tartása (második megkörnyékezés) 

Az előadásokban biztosítani kell, hogy a résztvevők megértsék: 

- A térinformatikai technológia lényegét 

- A térinformatika jelenlegi és jövőbeni alkalmazási 

lehetőségét 

- A térinformatika alkalmazásának előnyeit 

- A térinformatika alkalmazásához szükséges időbeni és 

eszközbeni befektetést. 

Előnyös, ha biztosítani tudjuk, hogy a képviselők bizonyos 

mértékű gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a 

térinformatika alkalmazásáról (kisebb feladat összeállításával). 

• Nemzetközi térinformatikai szakemberek bevonása az 

oktatásba, amennyiben vannak kialakult kapcsolatok, ennek 

hiányában meg kell kezdeni a kapcsolatkiépítést. 

• El kell dönteni, hogy a térinformatikai technológia mely karok, 

szakok, mely tárgyaiban használható hatékonyan (a feladat 

rövidebb idő alatt, vagy jobb minőségben elvégezhető a 

térinformatika alkalmazásával). 

Ennek során a képviselőkkel közösen kell eldönteni, hogy a 

fenti hatékonysági követelmény kielégülhet-e. Ha igen, csak 

akkor van szüksége térinformatikai ismeretekre az adott szak 

hallgatóinak. 
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• A térinformatika oktatásában hasznosnak minősíthető külső 

intézmények felmérése és velük való kapcsolatfelvétel. 

2. A térinformatikai oktatás mértékének megállapítása a 

térinformatika általános alkalmazhatóságának vizsgálatát 

követően, mely az alábbiakat tartalmazza: 

• Tantárgyi tematikák kérése az egyes tantrágyakról 

(tantárgycsoportokról), majd 

• A tantárgyak és tematikák vizsgálata közösen az egyes 

tantárgyak és tantárgycsoportok képviselőivel 

Ezen belül tehát: 

- A kapcsolódó tantárgyak vizsgálata az egyes szakokon: 

A kapcsolódó tárgyak részletes tematikájának vizsgála ahhoz 

szükséges, hogy pontosan meg tudjuk határozni a 

térinformatikával való kapcsolódási pontokat. 

A tantárgyak két szempontból kapcsolódhatnak a 

térinformatikához: 

1. A technológia megértéséhez, alkalmazásához elméleti 

és gyakorlati ismereteket nyújtó tárgyak (pl.: számítás -

technika, informatika, geodézia és egyéb térképészeti 

tárgyak) - későbbiekben alapozó tárgyak. 

2. A térinformatikát, mint eszközt a gyakorlatban a 

gyakorlati feladatok megoldásához hatékonyan 

alkalmazni tudó tárgyak - későbbiekben alkalmazó 

tárgyak. 

- A tematikák vizsgálata: 

A térinformatikához kapcsolható egyes tárgyak tematikái 

milyen - a térinformatikával összefüggésbe hozható -

ismeretanyagot tartalmaznak: 

1. Az alapozó tárgyakkal kapcsolatban: 

- Milyen elméleti és gyakorlati tudásanyagot kell átadni 

a hallgatónak a témát és a minőséget figyelembe 

véve? 
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- Mikorra kell ezeket az ismereteket a hallgatóknak 

elsajátítania ahhoz, hogy térinformatikai ismeretei 

az alkalmazó tárgyakban felhasználhatók legyenek? 

(ezek a követelmények az alapozó tárgyak oktatása 

során átadott elméleti és gyakorlati ismeretek 

témájára ill. minőségére vonatkoznak). 

2. Az alkalmazó tárgyakkal kapcsolatban: 

- Milyen feladatok megoldásához célszerű használni 

térinformatikát? 

- Hogy lehet összehangolni azt, hogy az alkalmazó 

tárgy gyakorlati feladatait a hallgató számítógépen 

térinformatikai szoftver alkalmazásával tudja 

megoldani. 

- Hányadik oktatási hétre kell megoldania ezeket a 

feladatokat a hallgatónak? 

(Ezen követelmények a tantárgyak feladatkiadásaira 

vonatkoznak) 

• Részletek kidolgozása arra vonatkozólag, hogy az alkalmazó 

tárgyaknál milyen szoftverismeretekre van szüksége a 

hallgatóknak és azt milyen szinten kell ismernie. 

• A térinformatikának a tantervbe ill. tantárgyi tematikába való 

illesztése. 

Ezt nagy körültekintéssel és alapos átgondolással kell 

végrehajtani, mert az eredményes térinformatikai oktatásnak ez 

az egyik sarokköve. 

3. A minőségi oktatás meghatározása 

Az oktatás színvonalát az oktatók szakmai tudása, 

lelkiismeretessége, hozzáállása alapvetően meghatározza. 

Itt egy olyan keretrendszert kívánunk definiálni a minőségi 

oktatáshoz, amely felhasználható a posztszekonderi, a 

graduális, és a posztgraduális képzésben. 
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A minőségbiztosításnak két fontos komponense van: 

- egy észszerű eljárási rend: tervezett, áttekinthető, 

nyomonkövethető és értékelhető folyamatok összessége 

- szakmai tartalom és szakmai követelmények teljesülése a 

folyamat egyes elemeivel kapcsolatban. 

Ezekre a TOS készítésénél tekintettel kell lenni. 

A minőség a köznapi gyakorlatban egyrészt elvárást, igényt 

jelent a szükségleteket kielégítő termékkel és 

szolgáltatásokkal szemben, másrészt bizonyos értékelést, 

használati értékrendet az azonos szükségleteket kielégítő 

dolgok között. 

A minőség általában a kitűzött célnak megfelelő 

tulajdonságok halmazát jelenti. Mi a minőségi oktatás alatt 

az igényeket jól, magas szinten, aktuális és széleskörűen 

kielégítő oktatást értünk, melynek mérhetőnek kell lenni. Ez 

összhangban van azzal a meghatározással, mely szerint: A 

minőség annak mértéke, hogy valamilyen termék vagy 

szolgáltatás az előírt követelményeknek vagy igényeknek 

milyen mértékben felel meg. 

A minőségi oktatás alapvetően az oktatásban - tanulási 

szándékkal - résztvevő személy (tanuló) tudását biztosítja a 

tantárgyból (témából) egy előre meghatározott, jól mérhető 

szinten. Fontos, hogy a tanuló tudása elsődlegesen 

gyakorlati, használhatósági szempontokat kell, hogy 

kielégítsen, mivel a hatékony tanulás célja az, hogy a tanuló 

a tudását felhasználja későbbi munkájában. 

A minőség, az oktatás-tanulás alábbi alkotóelemeihez 

kapcsolódik ill. vonatkozik: 

• a tanuló - és annak tudása; 

• a tananyag - témája, tartalma; 

• a tanár - feladatai és azok végrehajtása; 

• az oktatást biztosító szervezet, vagy szervezeti egység. 
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Fontos, hogy a tanuló tudásának színvonalát a tanár és a 

tanuló közösen tudja eldönteni, mely azt jelenti, hogy a tanár 

a tanulónak kiadott és elkészült gyakorlati feladatok 

minőségéből mérni tudja a tanuló tudását, de a tanulónak is 

kell, hogy annyi beleszólása legyen a saját tudásának 

minőségébe, hogy felismerhesse, hogy az kielégítő 

számára vagy sem. 

• A tanuló (tanulási szándékkal a szervezett oktatási 

lehetőségben résztvevő egyén) szempontjai a minőségi 

oktatásban: 

- A tanulási lehetőség során megszerzett tudást a 

munkája, élete során önállóan tudja alkalmazni a 

tananyaghoz kapcsolódó, releváns területeken illetve 

feladatokban. 

- A tanulást önállóan, a saját tanulási sebességének 

megfelelően viszi véghez, de felügyelet mellett. 

- Meggyőződött a saját tudásának minőségéről és 

tisztában van vele, hogy reálisan milyen készségekkel 

rendelkezik az adott tudományterületen. 

- Ismeri a tanulás alapvető akadályait, képes azokat 

felismerni és leküzdeni. 

Feltételezés: a tanuló célja, szándéka, hogy elsajátítsa a 

felkínált tudást. Ha ez nem teljesül, a tanár bármit tehet, a 

tanuló nem fogja minőségi szinten elsajátítani a tananyagot. 

Megfelelő akciókkal illetve tanári magatartással viszont 

elérhető, hogy a tanuló motivációja növekedjen. 
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A tanuló feladatai: 

- A kiadott tananyag elsajátítása a megadott 

lépéseknek és követelményeknek megfelelően. A 

gyakorlati feladatok megoldása, elkészítése. 

Ha valamilyen gondja van az oktatás bármely 

vonatkozásában, annak közlése a tanár felé. 

• A tananyag szempontjai a minőségi oktatásban: 

- A tananyag tartalma az adott tudományág legújabb 

eredményeinek feleljen meg, azt figyelembe véve, 

hogy csak bizonyos dolgok kerülnek a valós életben 

megvalósításra, felhasználásra a kutatások által 

kijelölt fejlődési irányokból. Ez szükségessé teszi, 

hogy a tananyagot rendszeres időközönként 

felülvizsgálják. 

- Alapvetően az a célja, hogy a tanuló a gyakorlatban 

jól használható ismereteket szerezzen, ezért számos 

a tananyagot használati szinten elsajátítandó 

gyakorlati feladatot kell tartalmaznia mind az 

elméleti, mind a gyakorlati tananyagrészekre 

vonatkozólag. 

Ezeken kívül szükséges, hogy a tanuló felismerje az 

alapelvek és a gyakorlati lépések közötti ok-okozati 

összefüggéseket. 

• A tanár szempontja a minőségi oktatásban: 

Előre jól meghatározott hatékony, könnyen 

végrehajtható oktatási feladatok összeállítása. 

- Minél hatékonyabb munka, az oktatással töltött idő jó 

kihasználása. 

- Megfelelő motiváció az oktatásra. Erre több dolog 

van hatással: a munka érdekessége a tanár 
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számára, a tanár szándéka az oktatással, illetve 

annak megnyilvánulása a valóságban és nem utolsó 

sorban az anyagi viszonzás. 

Feltételezés: A tanítás akkor is eredményes lehet, ha nem 

tanításra képzett szakember teszi. 

A tanárnak az alábbi feladatokat kell ellátnia: 

- Felügyelet, a tanulási folyamat nyomon követésének, 

mérésének biztosítása. 

- A tanuló tudásának minőségének biztosítása, azt szem 

előtt tartva, hogy a tanuló a szándékának megfelelő 

minőségű tudást tudjon elsajátítani. 

- A tananyag biztosítása a tanulási lehetőségekhez. 

• A tanulási lehetőséget biztosító szervezet szempontjai: 

A lehető legolcsóbb, a tananyaghoz kapcsolódóan 

meghatározott minőségű oktatás, ami az alábbiakban 

nyilvánulhat meg: 

- Optimális eszközfelhasználás a tanulási akció során. (A 

lehető legkevesebb, jó minőségű, megfelelően tartós 

eszközök alkalmazása.) 

- A tanár munkaidejének hatékony kihasználása a tanítás 

eredményének tekintetében. 

- Az oktatáshoz kapcsolódó személyzet (kiszolgálók, 

szervezők stb.) létszámának minimális szinten tartása, 

ami szintén nem mehet a minőség rovására. 

- A megfelelő tartalmú oktatási anyagok biztosítása. 

A szervezetnek az alábbi feladatokat kell ellátnia minőségi 

oktatás során (csak közvetlenül az oktatáshoz kapcsolódó 

feladatokat soroljuk itt fel): 

- Az eszközök és üzemeltetésük biztosítása. 

- A tananyag elérhetőségének biztosítása 

valamilyen a tanuló számára elérhető médián. 
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- Az oktatáshoz szükséges személyzet biztosítása: 

oktató és az oktatási eszközöket, anyagokat 

biztosító személyzet. 

Néhány megjegyzés: 

- A rendelkezésre álló (demo) gyakorlati feladatok sokszor 

meglehetősen távol állnak az azon szervezetekben megvalósított 

feladatoktól, ahol a tanuló felhasználhatja tudását. Ezért szükség 

lehet egy olyan gyakorlati feladat-kidolgozási metódusra, amely 

biztosítja, hogy a gyakorlati feladatok egy vagy több működő 

intézmény feladataival kooperációban kerüljenek megoldásra. 

- Jobb együttműködésre van szükség a nem oktatási szervezetekkel, 

amely természetesen mindkét fél előnyére szolgál. Ehhez például 

szükséges az, hogy az oktatási és nem oktatási szervezet között 

legyen egy megfelelő összekötő személy, akinek nem feltétlen 

tanárnak kell lennie. 

- A tanár-diák kapcsolat javítása. Ehhez elsődlegesen tanári 

kezdeményezésre lehet szükség, mivel a jelenlegi magyarországi 

oktatási intézményekben uralkodó helyzetnek megfelelően csak 

kis számban jön létre olyan kapcsolat a tanár és a diák között, 

amely igazából ösztönzőleg hat mindkét félre, illetve ezen 

keresztül az aktuális témára. 

- Figyelembe kell venni továbbá, hogy viszonylag nagy számú 

tanulót kell a felsőoktatásba bevonni. Ezért hatékony megoldást 

kell találni a minőségi oktatáson belül a nagy számú tanuló 

kezelésére. 

- Célszerű, ha az oktató először (lehetőség szerint kivetített 

képernyő-képen) folyamatosan, gyakorlati sebességgel bemutatja 

az elvégzendő feladatot (ez lélektani jelentőségű, mert látja a 

hallgató, hogy a feladat végrehajtható és milyen sebességgel) 

majd ezután visszaáll a feladat elejére. Elvégzi az első lépést és 

addig nem lép tovább, amig minden hallgató végre nem hajtotta 

(persze kezdetben csak lassan és esetleg segítséggel) ugyanazt a 

lépést. Ha nem ezt a módszert követi és egy, vagy több hallgató is 

"elveszíti a fonalat", minden további munkája hiábavaló a feladat 

ismertetésével kapcsolatban. 

- A szoftver kiválasztásoknál igen körültekintően kell eljárni és nagy 

figyelmet kell fordítani a KINEK oktatunk kérdésre. Egy közel 
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négyezer főiskolai és egyetemi tanszékre kiterjedő vizsgálat adatai 

szerint oktatásban legelterjedtebb szoftverek az ARC/INFO, 

valamint az IDRISI. Ezek a - minden kétséget kizáróan jó 

minőségű - szofvertermékek ára azonban meglehetősen borsos és 

használatuk, betanításuk is igen komoly szakértelmet igényel. 

Tény, hogy például az ARC/INFO megismertetése a leendő 

fejlesztők számára minden bizonnyal elkerülhetetlen, de - már a 

hozzájuk tartozó dokumentáció nagy mérete miatt is és a 

rendelkezésre álló óraszám miatt - az alkalmazói, felhasználói 

szféra hallgatói nem, vagy igen nehezen - főleg csak akik 

valamilyen más úton szerzett informatikai előképzettséggel 

rendelkeznek - boldogulnak vele. 

A probléma megoldását jelenti olyan olcsó, könnyen 

megtanulható, bárki által használható, a legkülönbözőbb 

szakterületeken is eredményesen alkalmazható szoftverek mint 

például a Maplnfo tananyagba vétele, (Magyarországon 1990 

táján bukkant föl 1000 dollár alatti áron), de megoldás lehet több 

hazai fejlesztés - mint például a GreenLine (Geoview), vagy a 

maGISter (Polygon-GIS4GIS) oktatásban való alkalmazása. 

Ezekhez oktatási célra igen mérsékelt áron hozzá lehet jutni. 

Sikeresen alkalmazhatók a napjainkban igen reklámozott un. CAD 

alapú szoftverek, mint például az AutoCAD Map (Autodesk), vagy 

a MicroStation GeoGraphic (Bentley), melyek a meglevő (esetleg 

más tárgy kapcsán tanult) AutoCAD tudásra és gyakorlatra 

építhetők. 

4. A tantervek tartalmi vázának és az erőforrások 

összeállítása 

• Az alaptanterv összeállítása 

Tartalmazza: a térinformatika oktatás tematikáját 

(elméleti és gyakorlati feladatok), és az egyes részek 

szerepét. A gyakorlati feladatokat és a szemléltető 

példákat úgy kell meghatározni, hogy az egyes szakok 

tananyagába illeszkedjen. 

Ennek összeállításában segítséget jelenthet a NCGIA 

által kidolgozott törzsanyag, de figyelembe kell venni, 

hogy az eredeti anyagot az USA-ban ottani 

körülményekre vonatkoztatva állították össze. így 
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hasznosabb annak magyarosított változatát 

felhasználni. 

• Az alaptanterv adaptációja, az egyes szakokra 

(szakirányokra) a szükséges változtatások végrehajtása: 

Az alaptantervtől eltérő részek pontos meghatározása. 

Ez leginkább a gyakorlati részekre és a szemléltető 

példákra vonatkozik. 

• A minőségi oktatáshoz szükséges eszközök, erőforrások 

meghatározása: 

Első lépésben a tananyagból és a tanulók létszámából 

kell meghatározni a szükséges eszközöket. Ez az 

ideális helyzet fogja leírni azt, amit évek során kell 

elérni. 

• A rendelkezésre álló, vagy elérhető eszközök, erőforrások 

összeírása: 

Pontos listát kell arról készíteni, hogy az intézményben 

(karon, szakon) milyen eszközök érhetők el 

térinformatika oktatásra, ezen eszközöket mire 

használják jelenleg és milyen mértékben foglaltak. 

Listát kell készíteni beszerzésre kerülő eszközökről és 

azok felhasználási szándékáról ill. várható 

lefoglaltságáról. 

Külső szervezetekkel (intézményekkel, vállalkozókkal) 

való együttműködés 

• A régióban (városban, megyében) működő, a térinformatikai 

alkalmazással összefüggésbe hozható intézmények 

felkutatása (lehet olyan is, aki addig nem foglalkozott 

térinformatikával, de potenciális alkalmazóként figyelembe 

vehető) 
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• A szervezetekkel való kapcsolat mértékének és mikéntjének 

megállapítása. 

Az együttműködés célja alapvetően az lehet, hogy a 

hallgatók megszerzett ismereteikkel valós életbeni 

feladatokat oldjanak meg gyakorlati feladatokként 

(félévközi feladatok, szakdolgozatok stb.). Célként 

merülhet fel a térinformatikai kultúra elterjesztésének 

elősegítése a szervezetben. 

• A szervezetek képviselőinek felkeresése és tájékoztatása 

céljainkról: 

Ennek kapcsán ügyelni kell arra, hogy ha a szervezet 

képviselője nem eléggé tájékozott a térinformatika 

lényegét illetően, akkor különösen körültekintően kell 

céljainkat megfogalmazni, és a térinformatikáról 

tájékoztatni. 

Az egyik legfontosabb feladatunk a térinformatika alapjainak, 

lehetőségeinek és korlátainak megismertetése a potenciális fejlesztőkkel 

és felhasználókkal. Világosan kell látnunk, hogy a térinformatika akkor 

tudja a benne rejlő lehetőségeket leghatékonyabban kifejteni, ha mint 

eszközt a tudomány és gyakorlat a legszélesebb körben alkalmazza. Az 

oktatási intézményekre hárul a fő feladat a térinformatikai kultúra mind 

szélesebb körű elterjesztésében. Ezt akkor végzi jól, ha felismeri, hogy a 

térinformatika nem csak tárgya, de eszköze is lehet a tanításnak. 

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a térinformatika társadalmi 

fogadókészségének fokozására irányuló leghatékonyabb eszköz a 

minőségi oktatás, mely magába foglalja a végtermék kibocsátását és az 

élethosszig tartó továbbképzést is, s ezt semmi szín alatt sem szabad 

átengedni olyan nem oktatási intézményeknek, akiknek felkészültsége 

erre nem kielégítő. 
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6. TERÜLETI KÖRNYEZETKÁR-ELHÁRÍTÓ ÉS ADATGYŰJTŐ RENDSZER 

6.1. A T E K E R rendszer célja. 

Hirtelen bekövetkező árvízi, belvízi, környezetkárosító események 

idejének, körülményeinek és helyének tényfeltáró gyors állapot rögzítése. 

A feltárt térbeli, időbeli, szakági és egyéb dokumentációs adatoknak (pl. a 

bekövetkezett esemény következményeiről készített fényképek) a 

területileg illetékes szervezet kárelhárítási egységéhez történő azonnali 

továbbítása és ott egy központi térinformatikai rendszerbe való betöltése. 

A központi térinformatikai rendszerben értékelhető, hogy a bekövetkezett 

árvízi, belvízi, környezetkárosító esemény 

• milyen objektumokat veszélyeztet, 

• milyen műszaki beavatkozások szükségesek az esetleges károk 

elhárítására, 

• A több időpontban végzett állapotrögzítések alapján a bekövetkezett 

esemény területi és időbeli lefolyása előrejelezhető és dokumentálható. 

6.2. A rendszer működési sémája 

Internet 

GPS vevő 
Notebook 

TERÜLET KÖZPONT 
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A területet bejáró felügyelő a notebook számítógépen működő, erre a 

célra kifejlesztett T E K E R térinformatikai rendszerben, 1:10.000 

méretarányú raszterizált és transzformált topográfiai térképen illetve 

légifelvételen (továbbiakban a háttér térképen) vektorosan rögzíti az 

eseményt: 

• a képernyőn történő "on screen" digitalizálással, 

• Garmin típusú kézi G P S vevővel meghatározott és notebook 

számítógépbe átvitt koordináták alapján. 

Az események rögzítése: 

• pontszerű esemény esetében az eseményre utaló pont, 

• vonalszerű eseménynél a végigjárt polyline, 

• területi kiterjedésű esemény esetén a terület körbejárásával 

meghatározott polygon 

egyezményes jelkulcs szerinti grafikus attribútumokkal történő felvitelével 

történik. 

A térbeli helyzet rögzítését követően az eseményre vonatkozó 

adattáblában a felügyelő rögzíti a szakági adatokat, majd a digitális 

kamerával a bekövetkezett eseményről fényképeket készít, és az 

állományokat rádiótelefonon átküldi a központi térinformatikai rendszer 

számára. 

6.3. Alapfogalmak. 

6.3.1. Entitás - objektum. 

A TEKER-ben a fontos szerepet játszó térképek és légifelvételek 

raszterizálása révén előálló digitális állomány egy raszteres háttértérkép. 

A rasztertérképben azonosítható "elemeket" a rendszerben entitásoknak 

nevezzük. 

Az entitást az emberi agy absztrakciós képessége állítja elő a 

megjelenítés időtartamáig, az információs rendszer önálló elkülönült 

egyedként nem tudja tárolni és kezelni. Mivel az entitások csak a vizuális 

megjelenítés során, a megjelenítés időtartamáig léteznek a rendszerben, 

azokhoz tulajdonságaikat leíró adatok nem kapcsolhatók, térbeli 
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elemzésekben csak nagyon korlátozottan vehetnek részt. Ugyanakkor 

nagyon fontos szerepük van a térbeli tájékozódás szempontjából. 

Azon entitásokat, amelyeket beszúrási pontjaival, vagy a határvonaluk 

töréspontjainak koordinátáival, vektoros térkép formájában állítunk elő a 

TEKER-ben, azok önálló elkülönült egyedként lesznek kezelve, így 

tulajdonságukat leíró számszerű vagy szöveges adatok, valamint 

különböző egyéb szakági adatok (pl. fényképek, műszaki rajzok stb.) 

kapcsolhatók hozzájuk és ez a kapcsolat megőrződik a rendszerben. 

Azokat az entitásokat, amelyekhez az információrendszerben leíró és 

egyéb szakági adatok is kapcsolva és tárolva vannak, objektumoknak 

nevezzük. Az objektumok a TEKER-ben kizárólag vektoros modellezéssel 

kerülnek előállításra és a rendszer jellegéből fakadóan az objektumok 

mindig egy eseményt jelentenek, amely esemény természetesen egy 

valós természeti képződménnyel, vagy mesterséges létesítménnyel lehet 

kapcsolatban. 

6.3.2. Vizuális kezelés. 

A vizuális kezelés a felhasználó által kijelölt entitások ill. objektumok 

térbeli helyzetének megjelenítését, és térbeli elhelyezkedésük vizsgálatát 

foglalja magában, amely annak biztosítását jelenti, hogy meghatározott 

objektumok, vagy azok bizonyos részei a képernyőn térképen jelenjenek 

meg. 

A térképi megjelenítés esetén a vizuális kezelésnek biztosítani kell: 

• Annak felhasználói szintű elbírálását, hogy a képernyőn megjelenő 

térkép a rendszer által kezelt teljes területet, vagy annak melyik részét 

tartalmazza. 

• A megjelenített térkép tetszőleges nagyítását ill. kicsinyítését. A 

nagyítás és kicsinyítés funkció másként működik a raszteres formában 

kezelt entitások és másképpen a vektorosan kezelt objektumok 

esetében. Raszteres entitásoknál a nagyítás során az entitást alkotó 

pixelek mérete a nagyítás mértékének megfelelően növekszik és így 

bizonyos nagyítás után a raszteres térkép "szétesik", azaz az emberi 
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agy már nem képes a durva pixelfelhőböl konkrét entitásokat 

megkülönböztetni. Kicsinyítés esetén az entitásokat alkotó pixelek 

mérete fokozatosan csökken a képernyő felbontásáig, aztán eltűnnek 

az entitások. Vektoros objektumoknál a kicsinyítés - nagyítás hatására 

a geometriai megjelenési forma nem változik. Fontos tudni, hogy a 

vektoros térkép pontossága és részletessége nem változik a nagyítás -

kicsinyítés hatására, hanem mindig az adatnyerés alapjául szolgáló 

térkép, digitalizálási technológia, ill. geodéziai felmérés pontossága és 

részletessége a meghatározó. 

• Tetszőlegesen kiválasztott, pontszerű megjelenésű entitásnak ill. 

objektumnak az alapul választott koordinátarendszerbeni Y, X és 

közelítő magassági koordinátáinak meghatározását. 

• Két pontszerű megjelenésű entitás, illetve egy entitás és egy objektum 

egymáshoz viszonyított távolságának meghatározását. Az utóbbi két 

funkciót tekinthetjük az entitások esetében egyfajta korlátozott térbeli 

elemzésnek is. 

• Tetszőlegesen kiválasztott vonalas jellegű objektum hosszának és 

töréspontjai koordinátáinak meghatározását. 

• Tetszőlegesen kiválasztott felületszerű objektum kerületének, 

területének és töréspontjai koordinátáinak meghatározását. 

6.3.3. Nyilvántartási funkciók. 

A TEKER-ben nyilvántartási funkciók alatt a következő feladatokat értjük: 

• Egy korábbi esemény kiválasztása a térbeli helye (topológiája) alapján 

és a kiválasztott esemény leíró, illetve egyéb szakági adatainak 

megjelenítése. A térbeli hely alapján történő objektum kiválasztást 

topológikus leválogatásnak (szelekciónak, szelektálásnak) nevezzük. 

• Adott tulajdonságoknak megfelelő esemény(ek) kiválasztása az 

esemény(ek) leíró adatai alapján és a kiválasztott esemény(ek) térbeli 

helyének, illetve egyéb szakági adatainak megjelenítése. A kiválasztás 

a leíró adatokra felállított logikai feltétellánc alapján történik. A leíró 

131 



adatokból való kiválasztást leíró adatokból történő leválogatásnak 

(szelekciónak, szelektálásnak vagy szűrésnek) nevezzük. 

6.3.4. Képernyőn történő (on screen) digitalizálás. 

A képernyőn történő "on screen" digitalizálás a képernyőn megjelenő 

raszteres topográfiai térképen való entitás azonosítást és objektummá 

nyilvánítást (topológikus adatbázisba történő felvitelt) jelenti. 

A raszteres térképen történő entitás objektummá való nyilvántartása 

• pontszerű entitás esetén a pont helyének a képernyőn egérrel való 

kijelölésével, 

• vonalszerű entitás esetén a töréspontjainak a kezdőponttól a végpontig 

képernyőn egérrel történő folyamatos kijelölésével, 

• felületszerű entitás esetén a felületet határoló töréspontok kezdőponttól 

kezdőpontig képernyőn egérrel történő záródó kijelölésével 

és a grafikus attribútumok megadásával történik. A kijelölés a raszteres 

entitás egyszerű és gyors vektorizálását jelenti. 

6.3.5. Téma - réteg - tematika. 

A TEKER-ben kezelt objektumokat (eseményeket) speciális szempont 

szerint foglaltuk csoportokba a kezelhetőség miatt. 

Az objektumok csoportosításának alapját az objektumok geometriai 

megjelenési formája képezi. Azon objektumokat, amelyek azonos 

geometriai megjelenésűek egy témába csoportosítjuk, amelyekben 

minden egyes esemény külön réteget (layer) képez. Ilyen módon a 

rendszer 3 témát kezel, egy pontszerű, egy vonalszerű illetve egy területi 

kiterjedéssel rendelkező események témáját. A témák a topológikus 

adatbázisban 4 fájlt képeznek. 

Minden objektumnak, amelyek egy témába tartoznak van egy egyedi 

azonosítója, az úgynevezett entitásazonosító. Az entitásazonosító egy 

nem negatív egész szám, mely lehetővé teszi az objektumok egyedi 

módon történő kezelését és azokhoz a rendszeren kívüli más adatok 

csatolását (fénykép, dokumentum stb). 
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Tematikát az éppen aktuális események és a hozzájuk tartozó valós 

objektumok képezik. 

6.4. A maGISter v3.0 térinformatikai fejlesztőrendszer. 

A T E K E R a maGISter v3.0 térinformatikai - más néven földrajzi 

információs (GIS) - fejlesztőrendszeren működik amelynek sajátossága, 

hogy OS /2 operációs rendszer alatt, akár hálózatban is futtatható és 

egyszerre több példányban lehet a memóriában. Ezáltal képes 

egyidejűleg különböző applikációk, illetve egy applikáció különböző 

tematikáinak hatékony, egymással kommunikáló kezelésére. Ez a T E K E R 

vonatkozásában azt jelenti, hogy a terepen egyidejűleg lehet kezelni a 

térképi, illetve légifénykép alapú háttértérképeket. 

6.4.1. A maGISter v3.0 főbb jellemzői. 

• Alkalmazásfejlesztési lehetőség, beépített nyelvi interpreterrel. A 

beépített LISP interpreter segítségével a felhasználónak módjában áll 

alkalmazói programokat írni, vagy a már elkészült alkalmazásokat 

módosítani. Az egyes LISP programokhoz menüstruktúra definiálható. 

Magasabb szintű LISP makrókészlet is segíti a fejlesztést. Az 

interpreter interaktív alkalmazásfejlesztést tesz lehetővé. 

• Többszintű felhasználói interfész. A felhasználó a rendszer 

szolgáltatásaihoz több szinten férhet hozzá. Ezek a következők: 

=> interaktív parancsszint, 

=> LISP függvények interaktív szintje, 

=> parancsok elérése LISP-ből, 

=> térképi és szöveges adatbázis elérése LISP-ből, 

=> közvetlen SQL LISP interfész, 

=> általános LISP makró interfész. 

• Szabványos grafikus megjelenés. A maGISter v3.0 külső megjelenése 

az operációs rendszeren keresztül konfigurálható. A megjelenés 

grafikus elemei a Common User Access (CUA) szabványának 

megfelelőek. 
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A térképi adatok topológikus tárolása. A térképi adatbázis négyfa alapú 

tárolása kielégíti a topológikus adatszerkezet követelményeit. A 

rendszer alapobjektumai (entitásai) közötti térbeli kapcsolatok 

definiáltak. 

Nagy erejű adatbázis-kezelő, SQL interfész. A maGISter v3.0-hoz 

jelenleg az OS/2 operációs rendszerhez tartozó DB2/2 nagy erejű 

adatbázis-kezelő illeszkedik. Ennek főbb tulajdonságai: 

=> az adatok biztonságos tárolása váratlan események esetén is, 

=> adat-helyreállítási lehetőség, 

=> bármilyen adat tárolható (pl. képek, digitális hanganyag stb. is), 

=> magas szintű jogosultságkezelés, 

=> nagymennyiségű adat gyors elérése, 

=> hálózatban az adatok konkurens kezelése, többszintű lockolási 

lehetőség. 

Az SQL interfész miatt más hasonló adottságú adatbázis-kezelő 

(Oracle, Informix stb.) is könnyen a rendszerbe illeszthető. 

Rasztertérképek légi - és űrfelvételek (továbbiakban georeferenciával 

rendelkező bitmap-ek) egyidejű megjelenítésének lehetősége. Ezek a 

vektorgrafikus térképek mögött, mintegy háttérként megjeleníthetők. 

Több segédprogram áll rendelkezésre a háttér bitmap-ek 

transzformálására, kivágására stb. 

Együttműködés más rendszerekkel. A maGISter v3.0 szabványos DDE 

felülettel rendelkezik, ez lehetővé teszi, hogy a hasonló 

tulajdonságokkal rendelkező más programokkal, adatbázis-kezelőkkel 

együttműködjön adatcsere, valamint vezérlés szintjén. Lehetőség van 

OS/2-es, Microsoft Windows-os és DOS-os programok maGISter v3.0-

ból való futtatására is. Ezt a lehetőséget messzemenőn kihasználja a 

T E K E R rendszer. 

Hálózati működés. A maGISter v3.0 támogatja a Novell 3.11, valamint 

az IBM OS/2 LAN használatát. Az utóbbi alkalmazása esetén 

lehetséges az összes adat konkurens használata. TCP/IP protokollon 

keresztül lehetőség van UNIX-szal való együttműködésre is. 
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• Nyitott adatkezelés. A maGISter v3.0 sokoldalúan képes térképi és 

szöveges adatot cserélni különböző más szoftverekkel. Ilyenek pl. az 

AutoCAD, ARC/INFO, dBase stb. Több segédprogram gondoskodik a 

megfelelő adatcsere végrehajtásáról. 

6.4.2. Fejlesztői lehetőségek a maGISter v3.0 alatt. 

A maGISter legnagyobb előnye a rugalmas, magas szintű, alkalmazói 

programfejlesztő környezet biztosítása, ami hasonló képességű 

rendszerekkel szemben aránylag gyorsan elsajátítható. Mód van akár 

szöveges editorral, akár grafikusan alkalmazói menü, és menühöz kötött 

funkció definiálására. Ugyanígy lehet a felhasználói programot alkotó 

LISP függvényeket szerkeszteni, így az operációs rendszer által 

biztosított, egyidejűleg több Taszkban futtatható interaktív alkalmazás 

fejlesztésre van mód, a menü, illetve LISP program egyidejű írásával, 

betöltésével és futtatásával. 

Mindezek alapján a felhasználó kezébe olyan eszköz kerül amellyel a 

saját igényei szerinti alkalmazói programot hozhat létre, majd szükség 

esetén módosíthatja azt. 

6.4.3. Hardver/szoftver feltételek. 

A maGISter v3.0 futtatásához javasolt hardverkonfiguráció a következő: 

• Pentium alapú személyi számítógép, 64 MByte memória, SVGA monitor 

és grafikus kártya, 4 GByte winchester, 1.44 MByte kapacitású floppy 

meghajtó, CD-ROM meghajtó és egér. 

• Digitalizáló tábla. 

• 300 DPI felbontású lézer nyomtató vagy plotter. 

• OS/2 operációs rendszer 2.0-ás vagy újabb verziója. 

6.4.4. Kapcsolt adatbázis. 

Bármely térképi objektumhoz leíró adatállomány kapcsolható, amely az 

objektum tapasztalható vagy absztrakt tulajdonságát, jellemzőjét írja le. 

Ezek a leíró adatállományok a hagyományos relációs adatbázisokkal 

megegyező módon és térképhez kapcsolva is kezelhetőek. 
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A T E K E R szabványos dBASE IV ODBC meghajtót használ a kapcsolt 

adatok tárolására, kezelésére. Az SQL interfésze struktúragenerálási, 

lekérdezési, adatfeltöltési, módosítási lehetőségekkel rendelkezik, így 

minden felmerülő feladatot meg lehet vele oldani. 

6.4.5. A program ablakai 

Több ablak kezelését, megjelenítését engedélyezi, teszi lehetővé a 

maGISter v3.0 program. 

Ezek közül az alábbi három fontos, főablakot kell kiemelni, amelyek a 

program indításakor automatikusan jelennek meg: 

• Térkép ablak 

• Parancs ablak 

• Állapotjelző 

U H ma ! t !GIS : t :ter {OOUU} 
Theme Layer Zoom Entity Collect Raster Sets Tools Help 

t I 

Térkép ablak 
X 

Parancs ablak 

| Conunand Window 

C d : F 
2 •*> 

H 
• 

[E]A [L]B 0:0 Node(2.0%) 655502.39:712916 66 Messoge 

A rendszer használata közben a következő ablakok kezelése lehetséges 

még: 

• Szöveges ablak 

• LISP kulcsszó ablak 
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• Grafika megjelenítő ablak 

• DB2 editáló ablak (TEKER nem használja) 

• DB2 listázó ablak (TEKER nem használja) 

• DB2 jelentés ablak (TEKER nem használja) 

• ODBC listázó ablak 

• ODBC editáló ablak 

• ODBC jelentés ablak 

• ODBC böngésző ablak 

6.4.5.1. Térkép ablak. 

Ehhez kapcsolódik a rendszermenü, az alkalmazói menü, a horizontális 

és a vertikális gördítősáv. Ez az ablak szolgál a térkép megjelenítésére. 

Változtatható a mérete, mozgatható a képernyőn és ikonizálható 

(minimalizálható). 

A menüsor és a gördítősávok közé eső terület a térkép valamilyen 

koordinátarendszerben való ábrázolására szolgál. Vertikális és 

horizontális görgetéssel lehet a térkép megjelenített részét elmozgatni 

egészen a térkép határáig. A gördítősáv nyilait használva a képernyő 1/8-

adával, az egérrel a csúszka alá illetve fölé kattintva a képernyő 1/4-

edével mozdul el a megjelenített terület. 

6.4.5.2. Parancs ablak 

A grafikus parancsok és a LISP program sorok végrehajtását végzi, 

valamint a parancsok üzeneteit és a LISP eredményeit közvetíti a 

felhasználóhoz. 

I Command Window 

C d : r 
2 

E 
ÍZT 
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Három fő része van, ezek: 

• Parancssor. 

'Cd:' felirattal felvezetett input sor, amelybe a billentyűzetről beírva 

vagy valamely menüelemet aktivizálva a végrehajtandó parancs, LISP 

programsor kerül. Az ENTER billentyű lenyomása után a parancs sor 

kiürül, lehetőség van az előző 9 parancs visszahozására a numerikus 

klaviatúra F E L , LE nyilaival. A F E L vissza felé, míg a LE az eltárolt 

utolsó parancssortól kezdve előre lépteti a parancsokat. 

• Üzenő sorok. 

Amint egy parancssor aktivizálása következtében a program dolgozik, 

üzenetet küldhet ezekben a sorokban, vagy a LISP interpreter print 

parancsai és eredménye kerül ezekbe a sorokba. Egyidejűleg csak az 

utolsó néhány látszik, de a csúszka nyilakkal lehetőség van az előre-

hátra mozgásra. Azért, hogy a felhasználó tudja mennyi üzenet, 

eredmény van az üzenő sorban, mellette a sorok száma látható. 

• Foglaltság jelző. 

Két tevékenység foglalhatja le huzamosabb ideig a maGISter v3.0 

programot: 

=> Térkép regenerálása. Ekkor fekete homokóra jelenik meg a Dialóg 

ablak bal alsó sarkában elhelyezkedő 'Foglaltság jelző' területen. 

=>LISP program futása. Ekkor ugyanitt szürke homokóra látható. 

Amennyiben LISP program okoz térkép regenerálást, akkor annak 

idejére a szürke homokóra feketére vált. 

6.4.5.3. Állapotjelző 

Ez az ablak a rendszer állapotáról ad tájékoztatást, szöveges és 

numerikus értékeket tartalmaz. 

[E]A [L]B 0:0 Node(2 0%) 655502.39:712918 66 Messoge 

Ez a következő információkat jeleníti meg sorban balról-jobbra: 

• Aktuális térkép módja, neve, 

• Aktív réteg típusa, neve, 

• Legyűjtés sorszáma, tartalma, 
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• Ráhúzás típusa, mérete, 

• Futókoordináták. Témahatárom kívül pirossal jelennek meg, 

• Üzenetsor. 

6.4.5.4. Szöveges ablak 

LISP függvényekkel kezelhető alfanumerikus ablak. Méretét, fejlécének 

tartalmát a megnyitáskor kell megadni. Megszüntetése szintén egy LISP 

függvénnyel történik. Nem változtatható a mérete, nem maximalizálható 

viszont ikonizálható, mozgatható. Mód van az ablakban pozicionálásra, 

kiíratásra, formázott szöveges, numerikus adatbekérésre. 

6.4.5.5. LISP kulcsszó ablak 

Megjeleníti az összes LISP függvény nevét egy maximalizálható, 

minimalizálható, eltolható és görgethető ablakban. 
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6.4.5.6. Grafika megjelenítő ablak. 

6.4.5.7. ODBC listázó ablak. 

Megadott módon beállított aktuális adatbázis rekord listázására szolgáló 

ablak. A '<' és a '>' gombokkal rendre az előző illetve a következő 

rekordra lehet pozícionálni 

8of12records Listázó ablak 

FIRST_NAME Richárd 

LAST_NAME Pot te r 

EMPJD E43128 

HIREJMTE 86-04-12 

SALARY 15900.00 

DEPT D101 

EXEMPT 0 

Ul— JAJ 

OK CANCEL 
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6.4.5.8. ODBC editáló ablak. 

Megadott módon beállított aktuális adatbázis rekord szerkesztésére 

szolgáló ablak. A '<' és a '>' gombokkal rendre az előző illetve a 

következő rekordra lehet pozícionálni. 

H ul \S rucurils 1 ilil.iln .ilil.ik 

F I R S T _ N A M E Richárd 

L A S T _ N A M E GMR 

EMP_ID E43128 

H I R E _ D A T E 8 6 - 0 4 - 1 2 

S A L A R Y 15900.00 

D E P T D101 

E X E M P T 0 

92. í -fcj | 

< OK j | C A N C E L j > 

6.4.5.9. ODBC jelentés ablak. 

Az adott ODBC szelekcióban lévő rekordok megjelenítésére szolgáló 

ablak. Maximalizálható, minimalizálható, mozgatható és görgethető. A 

jelentésben szereplő adatrekordok nem módosíthatók. 

0of12records [Jelentés ablaki l*UiS] 
FIRST_NAME LAST_NAME EMPJD HIRE_DATE S A L A R Y DEPT EXEMPT 

Tyler xddd E10297 89-06-01 32000.00 D1Q1 0 

Smith Louis E21437 87-07-15 47000.00 Htrt 0 

George George E00127 82-08-07 53500.00 D101 0 
Tim Sampair E03033 87-12-02 27000.00 D101 1 

Kim Arlich E10001 85-07-30 57000.00 D190 1 
Timothy Grove E16398 85-01-21 29900.00 D190 1 

6.4.5.10. ODBC böngésző ablak. 

Az adott ODBC szelekcióban lévő rekordok megjelenítésére szolgáló 

ablak. Maximalizálható, minimalizálható, mozgatható és görgethető. A 

jelentésben szereplő adatrekordok módosíthatók. 
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1 5 of 12 records [Böngésző ablak] 1 x | _ | n | 
FIRST_NAME LAST_NAME EMPJD HIRE_DATE S A L A R Y DEPT EXEMPT * 

Tyler xddd E10297 89-06-01 32000.00 D101 0 
Smith Louis E21437 87-07-15 47000.00 Htrt 0 
George George E00127 82 08-07 53500.00 D101 0 
Adam Smith EB3535 88-01-15 18O0O.O0 D202 0 
Dávid McCleodd E04242 • 8 2 - 0 7 - 2 3 B 41500.00 D101 0 
Rich dddd E01234 83-05-01 49500.00 D202 0 
Nathan reerere E41298 88-02-15 21900.00 D050 0 
Richárd Potter E43128 85-04-12 15900.00 D101 0 
Dávid Motdffff E27002 85-05-05 19250.00 D202 0 
Tim Sampair E03033 87-12-02 27000.00 D101 1 
Kim Arlich r I O O O I 85-07-30 57000.00 D190 1 
Timothy Grove E1B398 85-01-21 29900.00 D190 1 

* 

\jS~ > 

6.5. A kézi G P S vevő. Adatkapcsolat a T E K E R rendszerrel. 

A T E K E R kialakításához a GÁRMIN cég G P S II Plus nevű modelljét 

használtuk. Természetesen más modellekkel is működőképes a rendszer. 

Az egyetlen megkötést a mért adatokat tartalmazó fájl szerkezete jelenti, 

mivel ezen keresztül történik a kommunikáció a G P S vevő és a maGISter 

között. 

Az alapfelszereltséghez tartozik még a kommunikációs szoftver és a 

kapcsolat létesítéséhez szükséges adatátviteli kábel. 

A kézi G P S vevő 4 db ceruzaelemmel működik. Kicsi mérete folytán 

kiválóan alkalmas terepen való adatgyűjtésre. Lehetőség van adott pontok 

bemérésére. A bemért ponthoz már a helyszínen egy shape rendelhető 

(16 darab közül lehet választani) és természetesen névvel is ellátható 

(maximum 6 karakter). Megjegyzést is fűzhető a ponthoz, ennek 

maximális hossza 16 karakter lehet. A készülék memóriája 500 pont 

egyidejű tárolására képes. Érdemes azonban a régieket mindig törölni, 

mivel kivitelkor nincs lehetőség szelekcióra. 

Lehetőség van útvonalak (nyomvonalak) tárolására is. Ekkor a funkció 

elindításától kezdődően a készülék a megtett úthoz a lehető legjobban 

simuló, egyenként 30 pontból álló útvonalat generál. A memória egyszerre 

20 ilyen útvonal tárolására képes. Itt is lehetőség van egy 16 karakteres 
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megjegyzés hozzáfűzésére. Természetesen most sem árt a régi útvonalak 

törlése, az adatkivitel miatt. 

A készülék többféle vetületi rendszerben képes dolgozni, érdemes 

azonban a későbbi vetületi transzformációhoz a WGS84-et választani. 

A mérés befejezése után a rögzített adatokat át kell játszani a notebook 

számítógépbe. Ez a G P S vevőhöz tartozó PCX5 nevű, DOS alapú 

szoftverrel történik. 

A kapcsolat a vevő és a notebook között egy speciális kábel segítségével 

valósítható meg, melynek a gép felöli vége egy 9-es com portra 

csatlakoztatható. A csatlakoztatás után be kell kapcsolni a G P S vevőt és 

a notebook-ot, majd a Menü ablakban az Interface parancsra állni. Be kell 

állítani az átviteli adatformátumot GRM/GRM-re, az átvitel típusát pedig 

Host-ra. Ezek után a PCX5-ben a Comms menüben be kell állítani a 

kommunikációs port nevét, és a tevékenység típusát (Download / Upload). 

Következő lépésként a megfelelő adattípust kell kiválasztani, ez 

esetünkben vagy a Waypoint data... (ha pontokat rögzítettünk) vagy pedig 

a Track data... (ha nyomvonalat rögzítettünk). 

A beállítások elvégzése után a szoftver egy adott nevű fájlban rögzíti az 

adatokat. A fájl kiterjesztése az adatoktól függően vagy .WPT vagy T R K 

lesz. 

6.6. G P S mérések TEKER-ben történő kezelését biztosító programok. 

A programok REXX 1 nyelven készültek. 

6.6.1. in_wpt.cmd 

Futtatása: 

in_wpt.cmd W P T F I L E N A M E K E Z D O E N T I T A S PATH_VETULET.EXE 

A program kiveszi a GPS fájlból (*.WPT) a pont koordinátákat. Kiírja egy 

'A nevű fájlba, majd meghívja a VETÜLET 2 programot. Itt kell beállítani a 

kívánt vetületi rendszereket. A VETÜLET programnál az input az A.WPT 

Restructured eXtended eXecutor. Interpretált nyelv. 1979-ben fejlesztette ki Mike Cowlishaw az 
IBM nagygépeken futó VM operációs rendszerre. Hamarosan elkészültek a REXX Atari, UNIX, 
D E C , Amiga, Windows, DOS alatti változatai. Az OS/2 szerves részévé az OS/2 1.3 
megjelenésével vált. 
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fájl, az output fájl pedig a B.XPN nevű fájl. A maGISter-ben egy LISP 

függvény a B.XPN fájl beimportálja és megjeleníti. 

6.6.2. in_trk.cmd 

Futtatása: 

in_trk.cmd T R K F I L E J M A M E KEZDO_ENTITAS PATH_VETULET.EXE 

A program kiveszi a GPS fájlból (*.TRK) az útvonal koordinátákat. Kiírja 

egy 'A' nevű fájlba, majd meghívja a VETÜLET programot. Itt kell 

beállítani a kívánt vetületi rendszereket. A VETÜLET programnál az input 

az A.TRK fájl, az output fájl pedig a B.XLN nevű fájl. A maGISter-ben egy 

LISP függvény a B.XLN fájl beimportálja és megjeleníti. 

6.6.3. szelveny.cmd 

Futtatása: 

szelveny.cmd Y K O O R D . X_KOORD 

A program a paraméterként kapott EOV koordinátához meghatározza az 

aktuális EOTR térképszelvény szelvényszámát amely alapján a maGISter-

ben egy LISP függvény automatikusan beolvassa a területre eső 

térképszelvény(eke)t. 

6.6.4. window.cmd 

Futtatása: window.cmd SZELVÉNYSZÁM 

A paraméterként megadott EOTR szelvényszámhoz meghatározza a bal 

alsó és a jobb felső sarokpont koordinátákat, melyek alapján a maGISter-

ben egy LISP függvény automatikus ablakozást hajt végre, megkönnyítve 

ezzel a felhasználónak a térképen való eligazodást. 

6.7. SONY MVC-FD91 típusú digitális felvevőkamera. 

Az akkumulátorról működő digitális fényképezőgép 1.44 MB-os floppyra 

írja fel a fényképeket, 1024 x 768 képméretben J P E G képformátumban, 

amely a maGISter rendszerbe történő beolvasáskor egy egyidejű 

Magyarországi vetületi rendszerek közötti átszámítások. Készítették: Dr.Völgyesi Lajos, Dr.Tóth 
Gyula, Dr.Varga József, Budapesti Műszaki Egyetem, Felsőgeodézia Tanszék. 
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transzformációt igényel Windows vagy OS/2 BMP formátumba. Egy 

floppyra egy fénykép vihető fel. 

6.8. A Területi környezetkár-elhárító és adatgyűjtő rendszer indítása. 

A rendszer az OS/2 rendszer desktop felületén levő T E K E R nevezetű 

ikonra történő kattintással indul el a pont, line és polygon témák üres, 'nul' 

rétegeinek betöltésével és a működési területet lefedő 1:100.000 

méretarányú topográfiai térképpel. (Indításkor a \MAGISTER\TEKER 

könyvtárban levő T E K E R . L S P kiterjesztésű LISP forrás állomány 

automatikusan betöltődik és végrehajtódik.) A program rendszerváltozói a 

legutóbbi használat szerinti értékeket veszik fel. Ezeket a környezeti 

paramétereket az TEKER.INI állományban rögzíti a rendszer. 

Ezt követően a felhasználó a menü alapján vezérli a rendszert a 

következőkben tárgyalt menürendszer segítségével. A menürendszer 

működésének megértéséhez szükség van a maGISter térinformatikai 

rendszer User Manuál kézikönyvének ismeretére, bővebb információk ott 

megtalálhatók. 

6.8.1. Tematika kezelés menü (lásd 1. menü melléklet). 

• Esemény típus generálás menüelem. 

Itt a felhasználónak egy választó panelből ki kell választani egy 

eseményt típust, a geometriai megjelenés alapján (pontszerű, 

vonalszerű ill. területi kiterjedéssel rendelkező esemény). Ezt követően 

automatikusan generálódik a megfelelő témában egy réteg az aktuális 

rendszer dátum és idő rétegnévvel. (Pl. 19990512-0912.). A réteg 

alapszínét egy színválasztó palettából határozhatja meg a felhasználó. 

• Esemény mentés menüelem. 

Egy minden adatával rögzített esemény réteg mentése a memóriából a 

háttértárba. 

• Korábbi események menüelem. 

Ennél a menüelemnél két lehetőség között választhat a felhasználó: 
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=>a képernyőn belül egérrel kijelölt területen belüli korábbi események 

legyűjtése (topológiai leválogatás), 

=>az események leíró adataiból történő leválogatás relációk alapján. 

• Háttértérképek menüelem. 

Háttértérképek bekapcsolása, ill. kikapcsolása. A háttértérképek 

bekapcsolása esetén a TEKER.BMX állományban leírt feltételek 

alapján jelennek meg a háttértérképek (Lásd a Képernyőkezelés 

menüt). 

6.8.2. Képernyő kezelés menü (lásd 2. menü melléklet). 

• Regenerálás menüelem. 

A képernyő tartalmának újrarajzolása az aktuális vektoros és raszteres 

állományok alapján. 

• Frissítés menüelem. 

A képernyő tartalmának frissítése az aktuális réteggel. 

• Munkaterület lekérdezése menüelem. 

A látható képernyő bal alsó és jobb felső sarokpontjának geodéziai 

koordinátáinak megjelenítése. 

• Teljes munkaterületre ablakozás menüelem. 

A rendszer által kezelt teljes területet befoglaló téglalap bal alsó és 

jobb felső sarokpontjára történő ablakozás. Minden ablakozás a 

háttérként látható működési terület rasztertérképe alapján történik. A 

nagyítás növelésével automatikusan egyre nagyobb pixel felbontású és 

méretarányú topográfiai térképek jelennek meg (az 1:100.000 

méretaránynál 3 fokozatban, az 1:10.000 méretaránynál 2 fokozatban). 

Kicsinyítésnél pedig egyre kisebb pixel felbontású és méretarányú 

topográfiai térképek jelennek meg. Az automatikus háttértérkép kezelés 

egy, a felhasználó által készített BMX kiterjesztésű ASCII fájl alapján 

történik, ahol a felhasználó megadhatja, hogy milyen képernyő 

méretaránynál milyen méretarányú és pixel felbontású térképek 

jelenjenek meg. 
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• Előző munkaterület menüelem. 

A jelenlegi munkaterületet közvetlenül megelőző munkaterületre 

ablakozás. 

• Ablakozás egérrel menüelem. 

A képernyőn látható térképablakon belül egy ablak kijelölése egérrel. 

• Nagyítás menüelem. 

A képernyő ablak méretarányának megnövelése megadott 

szorzószámmal. 

• Kicsinyítés menüelem. 

A képernyő ablak méretarányának csökkentése megadott 

szorzószámmal. 

6.8.3. Események menü (lásd 3. menü melléklet). 

• Térbeli adatok felvitele menüelem. 

Két választási lehetőség van: 

=> Esemény felvitele grafikus attribútumokkal a topológikus 

adatbázisba a képernyőn történő "on screen" digitalizálással a 

háttértérkép alapján. A topológikus adatbázisba történő felvitel során 

az entitásazonosító meghatározása automatikusan történik, a 

grafikus attribútumok pedig választó panelekből választhatók ki. 

=> Esemény felvitele G P S mérés alapján a beolvasott .XPN, illetve 

XLN fájlok alkotta geometriai elemek grafikus attribútumokkal 

történő ellátásával. A GPS mérési eredmények beolvasás jelenleg 

az OS/2 maGIStertől független DOS ablakában történik. Ezt 

követően a 6.5.2. fejezetben leírt, a szóban forgó maGISter 

menüelem alól meghívott programok előállítják a geometriai modellt. 

A beolvasott geometriai elemek grafikus attribútumokkal történő 

'felokosítása' a képernyőn történő digitalizálással analóg módon 

történik. A topológikus adatbázisba történő felvitel során az 

entitásazonosító meghatározása ebben az esetben is automatikusan 

történik. 
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• Leíró adatok felvitele menüelem. 

Eseményekhez a leíró adattábla kitöltése a kapcsolt dBASE IV 

adatbázisba új rekord felvitelével ODBC editáló ablakkal (lásd 6.4.5.8. 

fejezet). 

• Képek felvitele menüelem. 

Eseményhez digitális fényképek kapcsolása az OS/2 operációs 

rendszer egy DOS ablakában a digitális kamera floppyjának 

átmásolásával pl. Norton Commander segédprogrammal. 

• Listázás menüelem. 

A rögzített dBASE IV rekord listázása a képernyőre ODBC listázó 

ablakba (lásd 6.4.5.7 fejezet). 

• Események küldése menüelem. 

Esemény átviteli állomány összeállítása (topológikus adatok fájlai, 

dBASE rekord(ok) fotók bitmap állományai) és kapcsolt állományként 

történő postázása Lotus Notes rendszeren belül kísérőlevéllel. 

6.8.4. Szolgáltatás menü (lásd 4. menü melléklet). 

• Koordinátamérés menüelem. 

Egy térképi pont (entitás, töréspont stb.) geodéziai koordinátáinak 

lekérése egérrel történő kijelöléssel. 

• Távolságmérés menüelem. 

Két térképi pont (entitás vagy objektum) távolságának mérése egérrel. 

• Hosszmérés menüelem. 

Egy vonalas objektum hosszának meghatározása a vonalas objektum 

bármely pontjának egérrel történő kijelölésével. 

• Területmérés menüelem. 

Felületszerű objektum területének meghatározása tetszőleges 

objektumon belüli pont egérrel történő kijelölésével. 
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• Kerületmérés menüelem. 

Felületszerű objektum területének meghatározása tetszőleges 

objektumon belüli pont egérrel történő kijelölésével. 

• Esemény azonosítás menüelem. 

A képernyő ablakban látható összes objektumhoz tartozó téma és 

rétegnév azonosítás. 

6.8.5. Beállítások menü (lásd 5. menü melléklet). 

• Entitások menüelem. 

A grafikus attribútumok képernyőn történő megjelenítésének beállítása 

(grafikus attribútumok megjelenítése igen/nem, háttérszín igen/nem 

stb.). 

• Ráhúzás menüelem. 

Ráhúzás ki/be kapcsolása, valamint típusának (milyen vektorgrafikus 

elemre történjen a ráhúzás) meghatározása, 

• Kurzor méret menüelem. 

A ráhúzás hatósugarának beállítása. 

• Bitmap müveletek menüelem. 

Bitmapek ki/bekapcsolása, képernyőn történő elhelyezkedésük 

vezérlése stb. 

6.9. A T E K E R próbaüzeméről készült demonstrációs anyag. 

6.9.1. Bejelentkezés. 

Az OS/2 operációs rendszer elindítása, majd a T E K E R nevű ikonra 

történő kattintás után a rendszer az 1. sz. képernyő mellékleten látható, 

az ellenőrzési területet ábrázoló 1:100.000 méretarányú topográfiai 

térképpel jelentkezik be. A konkrét területre területre történő ablakozások 

során a 2. és 3. képernyő melléklet szerint egyre finomabb raszter 

felbontású az 1:100.000 méretarányú térkép. Az ablakozási folyamat 
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végén automatikusan az 1:10.0003 méretarányú topográfiai térkép jelenik 

meg. A vezérlő LISP program egy része az 1. programmellékletben 

látható. 

6.9.2. Bejelentkezés több ablakban. 

A 6.4. fejezetben leírtak szerint a maGISter lehetőséget biztosít egy 

rendszer egymással kommunikáló több ablakban történő párhuzamos 

futtatására. Ez látható a 4. képernyő mellékleten, ahol a Révfalu 

környezetét ábrázoló légifénykép4 egy másik ablakban jelenik meg. 

6.9.3. A térképi állomány frissítése korábbi G P S felméréssel. 

A két eltérő időpontú állapotot rögzítő háttér állományból kitűnik, hogy a 

térképi állományból hiányzik a később épített új Dráva töltés és az 

Korcsina zsilip a módosított mederszakasszal. A Dél-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság 1998. év végén gépkocsira szerelt Novatel RT-20 típusú, 

fázismérésre alkalmas GPS vevővel valós idejű kinematikus relatív 

méréssel meghatározta a teljes védvonalat a műtárgyakkal együtt. Az 5. 

képernyő mellékleten látható az ARC/INFO XLN adatcsere formátuma 

alapján beimportált töltés és műtárgy nyomvonal. (A műtárgy 

nyomvonalnál csak a két szélső pont lett szabatosan megmérve, a 

közbülső pontok eltérései a gépkocsi nem egyenes menetének a 

következményei.) 

6.9.4. Nyomvonal felvitele kézi G P S vevővel. 

A 6.-7. képernyőn láthatóan a GARMIN G P S vevővel, a Korcsina 

áthelyezett szakaszának bal partját bejárva, az új nyomvonal fel lett 

mérve, a szakági adatokkal és digitális fényképpel. A felvételi 

nyomvonalból, a központi rendszernek kell előállítani párhuzamos 

nyomvonal szerkesztéssel (4 m) a csatorna tengelyvonalat. A mérési 

eredményeket tartalmazó Korcsina.trk nyomvonal és a beolvasott 

Korcsina.xln fájl az 1-2. adatmellékletben látható. 

3 Az 1:10.000 méretarányú topográfiai térképi háttér az 1970-71-ben készült sztereografikus 
térképek raszterizált és E O V rendszerbe transzormált állománya. 

4 A légifelvételeket az Argos Kft készítette infra filmanyagra 1999 március hónapban. 

150 



6.9.5. Pontszerű esemény felvitele kézi G P S vevővel. 

A 8. képernyő mellékleten látható a Korcsina csatorna zsilip befolyás 

oldali részének felmért helye a szakági adatokkal és digitális fényképpel. 

Természetesen itt jól látszik, hogy a kézi G P S vevővel elérhető helyzet

meghatározás pontossága 10-20 m között van, ami ennél a feladatnál 

nem, de a célkitűzésben foglal alkalmazásra megfelelő. A 9 . - 1 0 . 

képernyő is egy pontszerű esemény feltárását mutatja a Dráva parton: 

egy engedély nélküli horgászállást, a Dráva folyót és az éppen ott 

dolgozó hidrográfiai felmérő hajó vezető fülkéjét. 

6.9.6. Az esemény dokumentumok összeállítása és postázása az 

alábbi dokumentum alapján. 

Küldő: Informatika DÉDUVIZIG 
Dátum: 99.04.30 16.29.20 

Cimzett: Rendszergazda 
DÉDUVIZIG@DÉDUVIZIG 

Másolat: 

Tárgy: T E K E R p r ó b a ü z e m e 

Csatoltan megküdjük a TEKER rendszer próbaüzeme során a felmérési eredményeket a 
digitális fotókkal és kapcsolt adatbázis rekordokkal. 

D • 
KORCS1.ARJ DRÁVAI.ARJ 
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6.9.7. Menü és képernyő mellékletek 

Itt bemutatjuk azokat a menű és képernyő mellékleteket, melyekre a 

TErületi Környezetkár-Elhárító és adatgyűjtő Rendszer fejezetben hivatkozás 

történt. 
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1. programmelleklet. 

LISP Macro 

(setq insert_mode_group (quote ("Eger" "Koordinata"))) 
(setq data_man_gi"oup (quote ("Eger" "Levalogatott objektumok"))) 
(setq meretarany (quote ("1000" "2000" "5000" "10000" "25000"))) 
(setq printmeretarany (quote ("1:100000" "1:200000" "1:250000" "1:400000" "1-500000" 
"1:600000"))) 
(setq bevallasjdeje (quote ("1995" "1996" "1997"))) 
(setq honap (quote ("Januar" "Februar" "Marcius" "Aprilis" "Majus" "Junius" "Julius" 
"Augusztus" "Szeptember" "Oktober" "November" "December"))) 
(setq ERROR nil) 
(setq ERRNOTVALIDPAR -1000) 
(setq ERRTABLENOTFOUND -1001) 
(setq selectpanel (quote select)) 

(setq integer 
(setq _real ' 
(setq list " 
(setq atom 
(setq string 
(setq entity 
(setq file " 
(setq _dot 
(setq _ask ' 
(setq _space 
(setq _ap 

(setq _sj 
(setq sq 
(setq comma 
(setq _pt 
(setq _eq 

(define (type2 (lambda (x tx) (cond 
((null x)) 
((atom x) (type x T)) 
((and (atom (car x)) (atom (cdr x))) dot) 
(T list) 

)))) 

(define (stradd2 (lambda (s a) (cond 
((stringp a) (strcat a (xtoa s) a)) 
(T (xtoa s)) 

)))) 

(define (xtoa (lambda (x tx) (cond 
((null x ) "" ) 
((eq (setq tx (type2 x)) _integer) (itoa x)) 
((eq tx real) (rtoa x)) 
((eq tx entity) (etoa x)) 
( ( e q t x d o t ) (dtoa x)) 
(T ( s t r c a t x ) ) 

)))) 



;****** Ablakozas 

(define (_regen (lambda () 
(grif "regen") 

))) 

(define (window ask (lambda () 
(progn 

(grif'window a ? ? " ) 
; (_regen) 

) 
))) 

(define (window previous (lambda () 
(progn 

(grif "window p ") 
; (_regen) 

) 
))) 

(define (window set (lambda (pi p2) 
(grif "window a " (dot_to_str p i ) " " (dot_to_str p2)) 

))) 

(define (windowfull (lambda () 
(progn 

(grif "window f ) 
; (_regen) 

) 
))) 

(define (window ratio (lambda (x) 
(progn 

(grif "window r " (rtoa x)) 
; (j'egen) 

) 
))) 

(define (setdatabasename (lambda (dbnum) 
(progn 

(setq i 0) 
(repeat dbnum 

(progn 
(setq i (inc i)) 
0 

) 
) 

) 
))) 

(define (regeneralas (lambda () 
(progn 

(set_regen_all) 
(setautowindowon) 
(themesort tsrt) 



(_regen) 
) 

))) 

(define (gps_in (lambda () 
(progn 

(setq ent (etoa (nextent))) 
(setq tip (cdr (assoc 1 (status "L" " I " "NULL")))) 
(setq In (cdr (assoc -1 (status " L " "O")))) 
(cond 

((eq tip "P") 
( i f (not (eq "" (setq fnev (startdll "d:\mag30\u_filedl.dll" (strcat phdpath "*. WPT"))))) 

;then 
(progn 

(startrexx (strcat cmd path "in_wpt.cmd") (strcat fnev " " ent " " path_vetulet)) 
(setq path (strsub fnev I (strposjast fnev (chr 92)))) 
(grif "arc i '" path "B.XPN"') 
(grif "shape t a y") 
(grif "arc o "' eventpath In (chr 92) (strsub In 1 8) ".xsh' a") 

) 
) 

) 
(T 

( i f (not (eq "" (setq fnev (start_dll "d:\mag30\u_filedl.dll" (strcat phd_path "*.TRK"))))) 
;then 
(progn 

(startrexx (strcat cmdpath "in_trk.cmd") (strcat fnev " " ent" " pathvetulet)) 
(setq path (strsub fnev 1 (strposjast fnev (chr 92)))) 
(grif "arc i "' path "B.XLN"') 
(grif "arc o "' eventpath In (chr 92) (strsub In 1 8) ".xln' a") 

) 
) 

) 
) 
(setq entnext (etoa (nextent))) 
(set db (- (atoi entnext) (atoi ent))) 
( i f (eq tip "G") 

;then 
(progn 

(warning "Jel'Mje ki a poligon(ok) bels< pontj t!") 
(repeat db 

(grif "pgon i ? " (nextent)) 
) 
(grif "arc o "' eventpath In (chr 92) (strsub In 1 8) ".xpn' a") 

) 
) 

) 

file://d:/mag30/u_filedl.dll
file://d:/mag30/u_filedl.dll


1 . adatmelléklet 

Korcsina.trk fájl. 

H SOFTWARE N A M E & VERSION 
I PCX5 2.09 

H R DÁTUM IDX DA DF DX DY DZ 
M G WGS 84 121 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 

H COORDINATE SYSTEM 
U LAT LON DM 

H LATITUDE LONG1TUDE DATE TIME ALT ;track 
T N4549.63811 EO1746.73396 29-APR-99 16:01:23 -9999 
T N4549.62998 EO 1746.73610 29-APR-99 16:02:27-9999 
T N4549.62526 E01746.74010 29-APR-99 16:03:42 -9999 
T N4549.60895 EO 1746.74048 29-APR-99 16:05:00-9999 
T N4549.59210 E01746.75450 29-APR-99 16:05:30-9999 
T N4549.57786 E01746.75968 29-APR-99 16:06:03 -9999 
T N4549.55271 E01746.76221 29-APR-99 16:06:48-9999 
T N4549.53436 E01746.76361 29-APR-99 16:07:33 -9999 
T N4549.51263 E01746.76705 29-APR-99 16:08:42-9999 
T N4549.48748 E01746.76860 29-APR-99 16:09:53 -9999 
T N4549.46846 E01746.77196 29-APR-99 16:10:22-9999 
T N4549.45015 E01746.77530 29-APR-99 16:11:19-9999 
T N4549.42298 E01746.77983 29-APR-99 16:12:33 -9999 
T N4549.38760 E01746.77870 29-APR-99 16:14:07 -9999 
T N4549.35766 E01746.77940 29-APR-99 16:15:43 -9999 

Korcsina.xln fájl 

1 Korcsina csatorna 
551411.49 54419.12 
551414.01 54404.00 
551419.05 54395.17 
551419.05 54364.93 
551436.70 54333.42 
551443.00 54306.95 
551445.52 54260.32 
551446.78 54226.29 
551450.56 54185.96 
551451.82 54139.33 
551455.60 54104.04 
551459.38 54070.01 
551464.43 54019.60 
551461.90 53954.06 
551461.90 53898.61 
END 
END 
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