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Bevezetés 
 

Napjainkban egyre nagyobb figyelmet fordítanak Magyarország tavainak és 

folyóinak a vízminőség ellenőrzésére, illetve az ezeket körülvevő élővilágra. 

Különösen nagy érdeklődés irányul hazánk turisztikai szempontból legnépszerűbb 

tavára, a Balatonra, amely Közép-Európa legnagyobb tava is egyben. A tóparti sávján 

nádas területek tucatjai találhatóak, ami a vizet és a szárazföldet választja el 

egymástól, ezek közül sok természetvédelmi területen található, vagy tűzvédelmi 

szempontból különösen veszélyeztetett, illetve a teljes pusztulás veszélyezteti 

természeti és/vagy emberi behatások révén. Emberi behatások lehetnek illegális 

csónak- és vitorlásbeálló helyek, szemétlerakók, szennyvízbevezetések. 

 

 A védekezés első lépéseként ezeket a területeket és a rajtuk levő nádasokat 

nyílván kell tartani egészen elemi tulajdonságokra és részekre bontva. A nádas 

területek nyilvántartása, felmérése és a minősítése évszázados múltra tekint vissza, az 

1980-as évek végéig gazdasági okok miatt történt és az 1970-es évek közepétől pedig 

természetvédelmi szempontból vált fontossá a nádas világ egyre nagyobb arányú 

pusztulása miatt. Manapság pedig még azért is fontos, hogy a különböző szerveztek 

számukra releváns információval rendelkezzenek a területről, pl egy nádas tűz esetén 

a tűzoltóság tisztában kell legyen az adott területen levő nád fajtájával mely például 

akár tőzegtűzként képes égni és fel tudjon készülni a megfelelő oltási eljárásokkal. 

 

A Balatont körülvevő nádas területek minősítése az elmúlt években 

megtörtént, és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság egy térinformatikai adatbázist 

épített fel a területről készített ortofotók, és a területbejárások tapasztalatai alapján. 

Az adatbázisban tárolt adatok iránt az önkormányzatok, magánszemélyek, különböző 

vállalkozások, és kutatóintézetek egyaránt érdeklődnek természetesen mindegyik más 

és más aspektusból szemlélve azokat. A nagy érdeklődés miatt felmerült egy 

informatikai adatszolgáltató rendszer kiépítésének az igénye, melynek segítségével az 

adatokhoz az arra jogosultak bármikor és bárhonnan hozzá férhetnek. A szolgáltatás 

elérését a manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő “okos készülékeken” 

keresztül szeretnék biztosítani.  
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A mobiltelefonok és táblagépek kellően nagy felbontású kijelzővel 

rendelkeznek, amelyen a területekről készült térképrészletek megfelelő 

részletességgel képesek megjeleníteni. Ezek a készülékek legtöbbje rendelkezik 

szélessávú Internet eléréssel WI-FI vagy 3G szolgáltatáson keresztül, amivel az 

adatokat valós időben a rendelkezésre álló sávszélesség függvényében azonnal 

lehetne a lekérdezést végző készülék felé továbbítani.  

 

Az adatszolgáltatási igényeket lefedő alkalmazás kliens-szerver rendszerben 

üzemelne, amelyhez okostelefonon és táblagépen is üzemelő kliens állna 

rendelkezésre, így az akár terepi viszonyok között is alkalmazható lenne kihasználva 

a készülékekbe épített helymeghatározó rendszert, így pontosan meghatározható 

lenne az a terület, amely adataira szüksége van a lekérdezést kezdeményező 

ügyfélnek, és azonnal hozzájuthatna a kért adatokhoz. Ezek az adatok a Közép-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság tulajdonát képezik, ezért csak az arra jogosultak 

juthatnak hozzá. A cél az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása az adatok 

épségének megőrzése és a szerzői jogok fenntartása. 

 

Dolgozatomban kitérek a Balaton körüli nádas világra természetvédelmi 

szemszögből is vizsgálva azt majd a tényleges adatszolgáltatási igényeket lefedő 

alkalmazás terveire, és megvalósításának módozataira. Egy jól strukturált 

rendszerterv, ami áttekintő képet a fejlesztést végző személynek/személyeknek a 

fejlesztés megkezdése előtt, elengedhetetlen mindezen célok eléréséhez. 
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Hazánk nádas világa, a nádak tulajdonságai 
  

Hazánk tavai mellett kivétel nélkül találhatunk nádasövet. Ez elsősorban a 

madaraknak nyújt fészkelési lehetőséget. A nádasok ugyanakkor fontos szerepet 

játszanak a vízminőség szempontjából is. Sajátos mikroklímát alakítanak ki a tó 

környezetében. A nádasok által kibocsátott szerves anyagok nagymennyiségben a 

mederben maradnak. Ez a víz alá kerülve biomasszaként lassan bomlik le, 

hozzájárulva a tó medrének feltöltéséhez. A nád a vízszükségletét elsősorban a 

borítóvízből fedezi, nem pedig a talajból. A nád kb 2 méteres vízmélység határáig 

képes fejlődni, 2 méter alatt már nem tud elegendő energia- és anyagigényt fedezni. 

Az iszapos talaj sem kedvez a nádak fejlődési folyamatainak, nem képesek az 

optimális táplálkozásra a fontos adventív gyökerek fejlődési képtelensége miatt. Az 

aszályos, feliszapolódott területek kialakulása a nád számára fontos vízkészlet tér- és 

időbeli eloszlásának hiányosságához vezet. Egy idő után pedig ez a nád teljes 

elpusztulásához vezet. 

 

1. ábra Szárazföld és a víz határa 

 

Természet- és vízminőség védelmi szempontból fontos figyelmet fordítani a 

nádállomány kezelésére. Két csoportra osztják a nádas állományok kezelésének 

módszereit. Az első csoportba a nádas állomány földfeletti vagy –alatti részét érintő 

módszerek tartoznak. Mint például a kézi- és gépi aratás és az égetés. A második 
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csoportra pedig a növényzet termőhelyére közvetlenül gyakorolt hatások kezelési 

módszere a jellemző, mint például az iszaprétegre ható kotrás, feltöltés, továbbá a 

vízszintszabályozása.  

 

Hazánk több területi egységre van felosztva ahol az illetékes Vízügyi 

Igazgatóságok más természetvédelmi szervekkel közösen képesek megfelelően eljárni 

a nádas állomány kezelése céljából.  

Balaton és az azt körülvevő nádasok 

  

Fontos megemlíteni néhány alapvető információt a Balatonról: 

 77 km hosszú 

 1,3-14 km széles 

 3-4 m az átlagos vízmélység 

 195 km a part teljes hossza 

 594 km2 felszíni terület 

 

A Déli parton alacsonyabb a vízmélység, mint az Északi parton. Átlagosan 2 

év alatt cserélődik ki a tó vize. Zala folyó tölti fel, de néhány kisebb patak is 

csatlakozik a Balatonba. A Sió csatornán keresztül történik meg a 

vízszintszabályozás. A Siófoki zsiliprendszer segítségével tartják a tengerszintfeletti 

104 méteres szint körül. A tó vize a nitrogén – és foszfor-koncentráció relatíve 

alacsony értékei miatt rendkívül tisztának mondható. A Balaton egész területén 

fontos szerepet játszik a parti öv és azon belül is a legfontosabb növényöve a 

nádasöv.  A parti öv, más néven litorális zóna átmenet a víz és a szárazföld között. (1. 

ábra)  

 

 A 22/1998 (II.I3.) Korm. rendelet a természetvédelmi szempontok előtérbe 

helyezésével a Balaton és a parti zóna védelméről, valamint a nádgazdálkodás 

szabályairól született meg. A kormányrendelet előírja a Balaton parti nádasok és 

növényzetek 5 évenkénti felmérését, és minősítését. Továbbá előírja, hogy a Balaton 
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medrében, parti zónájában, a biológiai sokféleség és a tó vízminőségének megőrzése 

céljából nádgazdálkodás történjen. 

Nádas nyilvántartás 

  

 A Balaton körüli nádas felmérések és minősítések több évszázadra 

visszamenő múlttal rendelkeznek. Az 1980-as évekig a gazdasági érdek dominált, a 

nádasok ipari célra való hasznosíthatósága. Az 1970-es évektől nagymértékben 

megfogyatkoztak a nádas területek, ezáltal előtérbe helyeződted a környezetvédelmi 

szempontok. A pusztulás összefüggésbe hozható a vízminőség romlásával illetve 

egyéb emberi rosszindulatú beavatkozásokkal. Ekkor született meg a 22/1998 (II.I3.) 

kormányrendeletet. A rendelet határozza meg a nádak minőségi osztályokba 

sorolásának kategóriáit és szempontjait, ötvözve a környezetvédelmi és a gazdasági 

szempontokat. A rendelet a Balaton a jogi partvonalon1 belüli nádasokra terjed ki.  

 

Nádgazdálkodást2 a környezet-, természeti-, vízminőség- védelmi követelményeknek 

eleget téve kell folytatni, és a nádasokat 5 évenként minősíteni kell. A nádasokat 5 

osztályba kategorizálják. A kategóriákban a hangsúly a természeti vonatkozáson van. 

Az 5 osztályon belül 2 csoportot különböztetünk meg. Az „A” csoportba a víz felöli, 

állandóan vízben levő állományt a másik, „B” csoportba pedig a szárazföldi, 

időszakosan vízben álló állományt sorolják. 

 

Nádak osztályok és kategóriákba sorolásának nagyvonalú áttekintése: 

I.A Egészséges állományok, egyéb 

fajok és tömegaránya <10%, alig 

találhatóak egyéb szubdomináns 

fajok 

I.B Nádas-magassás, nádas-láprét, 

nádas mocsárrét, amelyek nem 

gyomosodtak és a nád 

tömegaránya <20%. 

Ezen kategóriákba sorolt nádak gazdasági értéke kiválónak minősíthető. 

 

                                                 
1 „a siófoki vízmérce 0 pontjához képest plusz 1 méter, azaz 104,41 mBf vízszint által kimetszett 

szintvonal” [10] 
2 Nádasok fenntartása, kezelése, hasznosítása együttesen. 
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II.A Egészséges érett nádak, elöregedés 

jeleivel. 

II.B Elgyomosodott nád. 

Ezen kategóriákba sorolt nádak gazdasági értéke jónak minősíthető. 

 

III.A Elöregedő állományok, egyéb 

fajok 20-25% aránya, gyomos. 

III.B A nádak a kiszáradás hatására 

gyomosodtak. 

Ezen kategóriákba sorolt nádak gazdasági értéke közepesnek minősíthető. 

 

IV.A Jelentős vízfelületek látszanak, 

elöregedő, nagy területen egyéb 

növényekkel berakódott nádasok. 

IV.B Gyomok, amik a kiszáradást 

jelzik. 

Ezen kategóriákba sorolt nádak gazdasági értéke gyengének minősíthető. 

 

V.A Elpusztult, elöregedett nád, 

gyékény, káka, valamint sás a 

domináns növényzet.  

V.B A területen fajgazdaság megszűnt, 

gyomnövényzet uralkodik. 

Ezen kategóriákba sorolt nádaknak gazdasági értéke nincs. 

 

Nádas nyilvántartás napjainkban 

 

 A legpontosabb növényzettérkép készítéséhez digitális vegetációtérképezés 

módszerét használják a nádas minősítés során, amely alkalmas arra, hogy hatósági 

eljárás alapját képezze. A növényzettérképezéshez digitális ortofotót (DOF) 

készítenek, amely infravörös (IR) és valódi színes (COL) nagyfelbontású technológiát 

alkalmazásának segítségével készül. Miután a nagyfelbontású ortofotók3 elkészültek, 

a vegetációtérképezés kétfelé oszlik. 

                                                 
3  „A perspektivikus torzításoktól mentes képet ortofotónak, a digitális képet digitális ortofotónak 

nevezzük. Ha átalakítással párhuzamosan vetületi rendszerbe illesztés is megtörtént, akkor ortofotó-

térképről illetve digitális ortofotó-térképről beszélünk.” [12] 

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_terkep.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_terkep.html
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2. ábra Digitális ortofotó részlet [1] 

 

 Terep bejárási fázis: a szárazföldet gépkocsival illetve gyalogosan, a víz 

felöli részt pedig motorcsónakkal, mocsárjáróval járják be. 

Ortofotók segítségével történik a terepi beazonosítás, a terep bejárását 

segítették a már meglevő horgászbejárók és csónakkikötőkhöz vezető 

utak, amelyek által lehetőség nyílt a nádasok transzektek mentén való 

felvételek készítésére is. A bejárt és felmért helyeket GPS pontokkal 

rögzítik. 

 

 Irodai feldolgozási fázis: Az begyűjtött adatok feldolgozása ArcView 3.2 

és ArcGis 9.x térinformatikai szoftverek segítségével történik az alábbi 

módokon: 

o „a meglevő ArcView digitális vegetációtérképező-rendszer 

karbantartása, (adattisztítás, adatmentés, archiválás, rendszerezés) 

o a digitális ortofotók alapján projekt felépítése 

o a terepmunkák során készült fotók, jegyzőkönyvek utólagos 

feldolgozása 
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o a növényállományok közelítő lehatárolása, beazonosítása 

o a társulástani egységes kódolása, kódfejlesztése 

o a növényzetfoltok lehatárolásának finomítása, ellenőrzése 

o a növényzetet érintő stégek, feltöltések, bejárók, nyiladékok, stb. 

lehatárolása.” [2] 

Végezetül ezen eredmények összegzése, dokumentálása, értékelése következik, és a 

megfelelő következtetések levonása után a javaslatok megfogalmazása. 
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Napjaink terület- és nádas nyilvántartása geoinformatikai 

szoftverek segítségével 
 

  

 A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon az ESRI Magyarország Kft4 által 

nyújtott térinformatikai megoldásokat és eszközöket használják. A nádasminősítő 

adatok letárolására és megjelenítésére az ArcGIS termékcsalád szoftvereit használják. 

Azon belül is az ArcView-ot, mely egy teljes földrajzi információs rendszer (GIS5) az 

adatok megjelenítésére, lekérdezésére és elemzésére használható. Az adatok 

rendelkeznek földrajzi összetevőkkel, amelyeket valamilyen helyhez hozzá lehet 

rendelni körzetekhez, régiókhoz, országokhoz vagy GPS pontokhoz. Ez megkönnyíti 

az adatok vizuális megjelenítését térképszerűen, ami könnyedén szerkeszthető a 

program segítségével. Egy terület adatainak letárolásához majd ezek 

megjelenítéséhez 3 különböző formátumú fájlra van szükség. A program, amely 

ezeket képes kezelni beolvasásra egy .shp kiterjesztésű fájlt vár, amihez tartozik egy 

.shx kiterjesztésű segéd fájl, továbbá egy .dbf adatbázis tábla. Az adatbázis tábla 

bármilyen adatbázis kezelő segítségével olvasható, de ezek az adatok a poligon 

információk nélkül nem értékelhetők. (3.ábra) Ezt nevezik attribútum-táblázatnak. 

 

 

3. ábra .dbf fájl tartalma (részlet) 

  

                                                 
4  vegyes amerikai-horvát-magyar  tulajdonú cég, melynek térinformatikai szoftverek világpiacán 

vezető ESRI (Environmental Systems Research Institute) termékeinek terjesztése a feladatat 

5 Geographic Information System:  térinformatikai, geoinformációs rendszer 
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Az ArcView program ennek a három fájlnak a segítségével összeállítja a terület rajzát 

(4.ábra), megjeleníti az egyes területekhez rendelt értékeket. Különböző nézetek 

állíthatóak be a programban. A területek színezhetőek. 

 

 

4. ábra Adatok megjelenítése Ábrahámhegyről az ArcView segítségével 

 

Az attribútum-táblában (3. ábra) a jogi partvonalhoz viszonyított helyzet (jogi 

partvonalon belül/kívül), a minősítő kódok, az ÁNÉR, CNÉR kódok, ami a 

növénytársulás leíró kódját tartalmazza, illetve a megjegyzés rovatba a területhez 

tartozó releváns információkat, valamint a 2010-től bevezetett G-kategóriák tárolják. 

A 22/1998 (II.I3) kormányrendelet szerinti növényzetminősítési kódok megmutatják, 

hogy adott település mekkora területe esik adott minősítési kategóriákba. (5. ábra) 
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5. ábra Növényzetminősítési kódok 

 

A 2010-2011 évi növényzetfelmérés során 3450 db poligon lehatárolása, és az 

összegyűjtött adatok attribútum-táblába való bevitele történt meg. Az összesített 

adatok szerint 65753 hektárnyi feltérképezett területen 63023 hektár nem parti sáv, 

kultúrterület vagy vízfelület van. A fennmaradó területekből 2730 hektár a parti 

természeti területek növényzete, amiből 1443 hektár nádas, 211 hektár nem nádas 

minősített terület és 1088 hektár nem minősített természeti terület. 
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Online adatszolgáltatás lehetősége 
  

 Az Internet otthoni felhasználásának elterjedésével egy időben megjelentek a 

különböző elektronikus, online szolgáltatási lehetőségek, többek között az online 

vásárlás lehetőségek, online előfizetések teljes körű, naprakész információkért 

cserébe. Előnye az elektronikus adatszolgáltatásoknak, hogy bárhonnan, bármikor 

hozzájuthatunk – ha rendelkezünk megfelelő Internetkapcsolattal - ahhoz, amire 

szükségünk van. Nem szükséges felkeresnünk személyesen azokat a helyeket ahol a 

számunkra releváns információkat, adatokat fizikailag tárolják (könyvtár, hivatalok, 

cégek). Elterjedőben van az online könyvkölcsönzés és olvasás lehetősége, a hivatali 

ügyintézés ügyfélkapu segítségével bármikor intézhető, a cégek pedig interneten 

keresztül hirdetik magukat, és nyújtanak szolgáltatásokat profiljuknak megfelelően.  

  

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatbázisaiban tárolt nádasminősítési 

adatok az arra jogosult személyeknek, szervezeteknek elérhető. Az adatokhoz való 

hozzáféréseknek igényléséhez minden esetben személyesen kellett eljárni, a Közép-

dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz kérelmet benyújtani, és a megfelelő 

ellenszolgáltatások után az adatokat az igénylő rendelkezésére bocsátják. Ez a 

procedúra sok időt vehet igénybe, ezért felmerült az igény egy informatikai 

adatszolgáltató rendszer kiépítésére, melynek segítségével az adatokhoz a jogosultak 

bármikor és bárhonnan hozzá férhetnek. 

  

Kulcsfontosságú kérdés az adatszolgáltatásért való fizetési elvek és 

módszerek tisztázása. Az adatok karbantartásáért és rendezett leválogatásáért az 

adattulajdonos valamilyen díjat kérhet az adatokat igénybe vevőktől. A nádasok 

minősítését tartalmazó adatbázisból bármelyik adatot lehetséges lekérdezni. A 

lekérdezések számától függ a szolgáltatás díja. A szolgáltatás megfizetésének 

többféle módozata lehetséges. Az alábbi felsorolás tartalmazza a fizetési lehetőségek 

előnyeit és hátrányait. 
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Utólagos fizetés a szolgáltatásért: Havi bontásban forgalom alapján kiszámlázásra 

kerülne az adatbázis használata. Ez a módozat több technikai problémát is felvet. 

Fizetés a szolgáltatás használatakor: Emelt díjas sms-ként lehet a szolgáltatást 

igénybe venni. A módozat hátránya, hogy az sms díj kb. 50% -a a szolgáltatást 

biztosító céghez kerül. 

Előrefizetés a szolgáltatásért: Az egyes csomag típusok megvásárlásért kell fizetni. A 

szerverről - ahol az adatbázis is lesz – egy weboldalt üzemeltetnénk ahol ezeket a 

„csomagokat” ki lehetne választani és a vásárlás folyamatát biztosítani. Ugyanez 

telefonról is működhet. A szolgáltatás megfizetése bankkártyás átutalással történik. 

Talán ez a legcélszerűbb megoldás, gyors és biztonságos, mert egy banki felületen 

történik az tranzakció. Egyetlen feltétele, hogy előzetesen szerződést kell kötni a 

kiválasztott bankkal. 

A szolgáltatásnak lenne egy alap változata, ahol a vázlatos térképek, kiválasztott 

méretarányban ingyen is letölthetők, ezzel a rendszer működése is kipróbálható. 

Kvótázás 

 A demo lekérdezés díjmentes, ez szolgálja a rendszer technikai kipróbálását. 

Ez után minden további lekérdezésért előreutalással fizetni kell, amelyet 

„csomagokra” bontva határoznánk meg, a lekérdezések számával arányosan.  

 Használat alapú számlázás; havi bontásban kerülne számlázásra a 

felhasználó ténylegesen használt forgalma, ehhez sávos bontásban kellene 

meghatározni, hogy mettől meddig tartson egy sáv, és az abba a sávba tartozó 

lekérdezések ára. 

 Adatok típusa szerinti kvótázás. Az értékesebb adatok lekérdezése többe 

kerülne. 

 Adatforgalom szerinti kvótázás. A lekérdezett kB -ban mért 

adatmennyiséggel arányos kvótázás. Ez azt jelentené, hogy a térképek 

letöltése automatikusan drágább lenne, mint a szöveges típusú lekérdezések 

díja. 
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Globális helymeghatározásban rejlő lehetőségek  
 

Magyarországon több mint 1 millió ember rendelkezik helymeghatározásra is 

képes okostelefonnal [3], illetve táblagéppel. A mobiltelefonok és táblagépek 

elterjedésével párhuzamosan megnőtt a helymeghatározáson alapuló szolgáltatásokra 

való igény. Többféle megoldás született az elmúlt évek során a pontos helyzetünk 

meghatározására, van olyan megoldás, amely akár 1 méteres pontossággal be tudja 

határolni tartózkodási helyünk.  

 

Mobiltelefonos helymeghatározás alapelvei 

 

“A mobil helymeghatározó rendszerek lehetnek végberendezés alapúak, hálózat 

alapúak és alapulhatnak a végberendezés és hálózat együttműködésén is. A rádiós 

rendszereken alapuló helymeghatározásban alapkérdés, hogy fix elemek rádiójelét 

veszi a vándorló objektum és a fix résztől vett jeleket visszaküldi, vagy a vándorló 

objektum által kisugárzott jeleit veszi a fix rész több alkalmas eleme. ” [4] 

 

Leszármaztatott autonóm helymeghatározás (DR-Dead Reckoning) 

 

GPS segítségével meghatározzuk a kezdő pozíciót ahonnan az eszköz 

(mobiltelefon) indul és a kiinduló ponttól kezdve állandóan mérjük a mozgás 

pillanatnyi gyorsulását, annak nagyságát és az irányát. Ebből kiszámítható az aktuális 

helyzet az idő múlásával is. Előnye ennek a mérési módszernek, hogy akkor is képes 

kiszámolni a helyzetét, amikor már a GPS nem működik, vagy nincs mobil hálózat, a 

térerő korlátozott. Ilyen esetek, például amikor egy bányában, alagútban vagy jól 

szigetelt épületben tartózkodunk. Az okostelefonok többségében kikötés a 

szoftvergyártóktól, hogy olyan készüléket készítsenek, amelyek rendelkeznek 

gyorsulásmérővel és giroszkóppal ez által elvileg képesek ilyen módon is a 

helymeghatározásra. 
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Helymeghatározás bázisállomás-azonosítóik alapján (Cell-ID) 

  

Talán az egyik legismertebb megoldás, amikor a bázisállomások azonosítóját 

(Cella információk) az adótornyok sugározzák és a mobil készülékek pedig ezt 

érzékelik és ez által nagyságrendileg képesek behatárolni elhelyezkedésüket, hiszen 

csak egy adott sugarú körben képes a helyzetünket meghatározni, ami koránt sem 

pontos képet ad. Ezekhez a cellaazonosítókhoz hozzá rendelnek földrajzi 

koordinátákat, amely az adott települést elhelyezkedését határozza meg ahol az 

adótorony/adótornyok találhatóak. A helyzetváltoztatás során az adótornyokhoz 

képesti távolság változás következtében képes kiszámítani, hogy adott időpillanatban 

milyen mozgási sebességgel és iránnyal halad az eszköz.  

 

Helymeghatározás műholdas rendszerekkel (GPS, A-GPS) 

 

A GPS alapú rendszerek alapjait eredetileg az amerikai hadsereg 1973-ban 

fejlesztette ki hadászati célokra, de manapság már polgári felhasználásra is 

rendelkezésre áll 1 méteres pontossággal. Ha hadi helyzetet állna fent akkor képesek 

a polgári felhasználásra biztosított 1 méteres pontosságot körülbelül 10 méteres 

pontosságra növelni a pontatlanabb helymeghatározás miatt. Jelenleg a Föld körül 

több mint 30 GPS műhold kering. A meghatározás magasságtól és mozgástól 

függetlenül történik, bárhol, bármilyen magasságokban mérhetünk, viszont 

földfelszín alatt már nem. A helymeghatározáshoz szükséges legalább 4 műhold 

láthatósága, ismerni kell a műhold pontos távolságát, aktuális pályáját és kisugárzott 

jel megérkezésének idejét. Ezek meghatározására különböző eljárások állnak 

rendelkezésre. A GPS hátránya, hogy olyan helyeken ahol kedvezőtlenek a vételi 

viszonyok (alagutak, nagy épületek között, szűk utcákban stb.) a jel zavartan, sok 

visszaverődéssel érkezik. További hátrányok közé sorolható a lassú összekapcsolódás 

a vevő és a rendszer között, ez akár több percig is eltarthat, különösen ha a zavaró 

tényezők is jelen vannak. Ezen hátrányok kiküszöbölésére hozták létre az A-GPS 

(Assisted-GPS) rendszert (6. ábra), amiben az Assistance Server egysége segíti a 

helymeghatározást. A műholdak pontos helyzetének kiszámításához használják. A 
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szerver a cellainformációk alapján határozza meg az vevő helyzetét, amit elküld a 

mobilszolgáltató felé. A szolgáltatónak pedig stabil GPS vevője van nagy számítási 

kapacitással, amivel a telefontól kapott információk alapján képes kiszámítani a 

műholdak helyzetét, amit ezután továbbít a készülék felé és a szolgáltatótól kapott 

adatok alapján kiszámolja a helyzetét. Ezzel a módszerrel elég egy kisebb számítási 

kapacitású processzor és egy egyszerűbb GPS vevő a készülékbe (kifejezetten 

mobiltelefonoknál alkalmazzák), a lényegi számításokat pedig elvégzi a szolgáltató. 

 

 

6. ábra Assisted-GPS működés elve [5] 

 

IP alapú geolokáció (GEO-IP) 

 

Minden IP cím (tartomány) ami regisztrálva van egy szolgáltatónál, ahhoz 

tartoznak olyan adatok, mint például ország, város stb. Ezek az adatok nyilvánosak, 

és bárki számára lekérdezhetőek interneten keresztül. Ezzel a megoldással csak 

körülbelüli tartózkodási helyet lehetünk képesek meghatározni, de még az sem biztos, 

hogy a valóságot fedi, hiszen az IP tartomány, amelyről a kérést intézzük lehet, hogy 

épp az ország másik felében van hivatalosan beregisztrálva, és így azokat az adatokat 

kapjuk meg.  
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Az IP alapú helymeghatározást elsősorban marketing célokra használják leginkább a 

területileg célzott reklámok miatt.  

 

A fentebb leírt technológia megoldások közül jelen feladat ellátásához az Assisted-

GPS alapú helymeghatározást tartom előnyösnek, hiszen a Balaton körüli nádasöv 

egyes területeinek meghatározása méteres pontosságot kíván. A korszerű 

okostelefonok és táblagépek pedig szinte kivétel nélkül tartalmaznak Assisted-GPS 

lehetőséget. Egyes telefonok először a cellainformációkból, esetleg elérhető WI-FI 

pontok alapján határozza meg a helyzetét, a végső esetben használja a GPS-t. Ez a 

probléma áthidalható szoftveres megoldással. 
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Rendszer megvalósításához szükséges eszközök és 

technológiák 
 

A rendszer kiépítéséhez és stabil üzembe helyezéséhez elengedhetetlen, hogy 

a rendelkezésre álló eszközöket és technológiákat jól ismerjük, az elkészítendő 

szoftvert pedig annak függvényében készítsük el. A Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság eszközei, és szoftverei adottak, tehát a kiépítendő rendszert ahhoz kell 

igazítani.  

Szerver oldali eszközök és technológiák 

  

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon Microsoft SQL Server 2008 

Standard és Lotus Domino Server 8.5.3 is üzemel. Mindegyik szerver elérhető 

x86/x64 architektúrában. 

A Lotus Domino Server fő szolgáltatásai közé tartoznak: 

 Email szerver 

 Alkalmazás szerver 

 Webkiszolgáló 

 Adatbázis szerver 

 Címtár szerver (LDAP) 

 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon Lotus Domino Server elsősorban a belső 

és külső (e-mail) levelezésre használják, ezen felül webkiszolgálóként PHP oldalakat 

is képes kiszolgálni.  

 

Az alkalmazásfejlesztés a Domino saját alkalmazásfejlesztő eszközeivel is lehetséges: 

 Lotus Command „@command” (egyszerű parancsok, hasonlít a LISP 

programozási nyelvre), nem lehet benne komplex alkalmazást készíteni. 

 Lotus Script (nagyon hasonló a Microsoft Visual Basic nyelvéhez), tipikusan 

„Form”-ok létrehozásához használhatjuk. Hátránya: lassú a program 

végrehajtása. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=LDAP&action=edit&redlink=1
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 Java (elterjedt objektum-orientált programozási nyelv), szerver oldalon 

kifejezetten hasznos, gyors. Web fejlesztés során .JSP technológia is 

támogatott. 

 Domino XPages (web és mobil alkalmazás fejlesztő platform, XML fájlokban 

alakíthatjuk a felhasználói felületet)).  

 

A fejlesztés a Domino Designer fejlesztői felületen folytatható, de ez alól kivétel a 

Java ami az Eclipse fejlesztőkörnyezetben is programozható. A Java és Eclipse párost 

tanácsos választani a széleskörű elterjedtsége miatt. 

 

A Microsoft SQL Server 2008 Standard teljes adatbázis kezelési és üzleti 

intelligenciát megvalósító platform. Kifejezetten olyan helyeken használják, ahol 

korlátozott erőforrások állnak rendelkezésre. „A térinformatikai adatok új 

támogatásának köszönhetően a helyhez kötött információ kezelése is integrálható az 

alkalmazásokba. A beépített térbeli kódtár használatával térbeli adatok kezelésére 

szolgáló programok írhatók. A GEOGRAPHY és a GEOMETRY adattípusokkal 

földfelszíni gömbkoordinátákat és síkba kiterített térképeket kezelő megoldásokat 

valósíthat meg.” [6] Az SQL Serveren tárolt adatok könnyedén elérhetőek a .NET és 

PHP technológiával fejlesztett alkalmazásokból Visual Studio vagy Eclipse 

fejlesztőkörnyezet segítségével. 

Kliens oldali eszközök és technológiák 

 

 Kliensnek nevezzük azt az eszközt, programot, amely egy távoli szerver 

szolgáltatásait igénybe véve adatokat kér, fogad és dolgoz fel. Jelen esetben a kliens 

oldalon az okostelefon szerepel. Az ügyfél telefonján futó kliens oldali alkalmazás 

indítja a kérést az adatbázisszerver felé, ami visszaküldi a kliens által kért adatokat. 

Ahhoz, hogy a kliens oldali alkalmazás az adatok kérésére és fogadására képes 

legyen, fel kell készíteni ezen funkciók megvalósítására. 

 A kliens oldali alkalmazás fejlesztése során figyelembe kell venni az eszköz 

operációsrendszerét. Jelenleg minden rendszerre más és más technológiával, 
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eszközökkel és nyelven lehet fejleszteni. A világpiacon a három legelterjedtebb 

mobilpatform gyártója a Microsoft, Google és az Apple. 

 

Microsoft – Windows Phone 7, Windows Phone 8 

 

A Windows Mobile 6.5 – ami nem igazán örvendett népszerűségnek - után 

gyakorlatilag újra írták az operációsrendszer kerneljét, és egy sokkal stabilabb zárt 

rendszerű platformot sikerült létrehoznia a Microsoftnak, ezzel betörtek az 

okostelefonok piacára. Fejleszteni az alábbi konstrukciókkal lehet: 

 

Microsoft Windows Phone 7  

 Microsoft Windows 7 vagy Windows 8 operációsrendszer 

 Microsoft Visual Studio 2010 vagy későbbi verzió 

 Microsoft Expression Blend (grafikai szerkesztésekre) 

 Microsoft Windows Phone 7 SDK 

 Silverlight + XAML programozási nyelv támogatás 

 Windows Phone 7 készülék javasolt, de nem szükséges 

 Windows Phone fejlesztői licence a Piactérbe való feltöltéshez 

 

Microsoft Windows Phone 8  

 Microsoft Windows 8 x64 operációs rendszer 

o Windows 8 Pro szükséges az emulátor futtatásához a kliensoldali 

virtualizáció miatt 

o Extended Page Tables (EPT) Intel vagy Rapid Virtualization Indexing 

(RVI) támogatást tartalmazó AMD processzor 

 Microsoft Visual Studio 2012 

 Microsoft Windows Phone 8 SDK 

 C#, VB.NET, C++, JavaScript programozási nyelv támogatás 

 Windows Phone 8 készülék javasolt, de nem szükséges 

 Windows Phone fejlesztői licence a Piactérbe való feltöltéshez 
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Google – Android 

 

Linux kernelt használó mobil operációsrendszer. Igen nagy népszerűségnek 

örvend az okostelefonok piacán, nincs szigorú hardverkövetelménye, ezáltal nagyon 

sok telefonon elérhető az Android valamely verziója. Fejlesztéshez szükséges 

követelmények az alábbiakban felsorolás szerűen. 

 

 Sok kiadott verzió jelent meg (Android 1.1 – Android 4.2) 

 Bármilyen operációsrendszer alatt lehetőség van Android alkalmazás 

fejlesztésére 

 Eclipse fejlesztőkörnyezet 

 Android SDK 

 Java programozási nyelv 

 Androidot futtató készülék javasolt, de nem szükséges 

 Google Play Áruház az alkalmazások feltöltésére 

 

Apple - IPhone 

 

 Szintén rendkívül elterjedt mobilkészülék, minőségi termék, viszont ár/érték 

arányban nem a Magyarországi átlagkeresethez igazított, ezért hazánkban nincs 

annyira elterjedve. Kifejezetten nehézkes és sok feltételhez kötött az 

alkalmazásfejlesztés az iOS-t futtató készülékekre. 

 

 Fejlesztői regisztráció szükséges 

 iPhone SDK 

 A fejlesztés Intel alapú Machintos gépeken történhet kizárólag 

 Legfrissebb Mac OS X 

 IPhone készülék javasolt, de nem szükséges 

 iPhone SDK programozása Objective-C programozási nyelven 

 

Okostelefonra fejleszteni natívan illetve webes technológiákat kihasználva lehet. 

Natív alkalmazásfejlesztés során, a telefonon futtatható, a fentebb említett 
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paramétereknek megfelelő alkalmazás készül. Ha mindhárom platformon futtatatható 

alkalmazás igénye merül fel, és azt natív alkalmazásként kell elkészíteni, akkor 

mindhárom platformra ki kell fejleszteni külön-külön a programot. Ez nem igazán 

költség-, erőforrás- és időhatékony megoldás, viszont rendkívül széles körben 

használt termék készíthető. Ezen alkalmazások a gyártó Piacteréből érhetőek el. A 

másik megoldás, a manapság igen elterjedt mobilböngészőre optimalizált webes 

felület elkészítése. Ilyenkor egy egyszerű, telefonra telepített böngésző segítségével 

egy megjelenésében optimalizált weboldalt jelenít meg a készülék. Előnye, hogy 

minden készüléken ugyanaz a tartalom jelenik meg. Természetesen feladatfüggő, 

hogy melyik megoldást preferálják a fejlesztők.  

  

Jelen feladat, az adatszolgáltató információs rendszer kliens oldali 

megoldásához a natív és webes megoldás is egyaránt alkalmazható. A natív 

alkalmazás előnye, hogy internet kapcsolat nélkül is elérhető a már megvásárolt 

tartalom, mivel az a telefonban levő tárterületre menthető, ezért ebben a feladatban 

érdemes ezt a megoldást választani.  
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Adatbázis és funkciók megtervezése 
  

Az attribútum-tábla tartalmazza egyes területek minősítésének adatait.  

 

 FID: foltazonosító  

 JOGI: jogi partvonalon belüli vagy 

kívüli 

 KOD: térképezési kód 

 ANER: Á-NÉR kód 

 CNER: C-NÉR kód 

 MEGJ: megjegyzés 

 AREA: terület, négyzetméterben 

 PERIMETER: kerület, méterben 

 GKAT: gazdasági kategória

 

Az adatbázis 6 táblából áll, a konzisztencia miatt külön táblában tárolva a CNER, 

ANER, Minősítés, Kategória és Hely alá tartozó adatokat. Mindegyik tábla 

rendelkezik egy egyedi kulccsal, amit a Terület kapcsolótáblához egy- a többhöz 

kapcsolattal párosul. (7. ábra) Mindegyik tábla tartalmaz egy Tipus mezőt, amibe a 

mezőkben tárolt adatok jelentése adható meg. A FID szerint határozható meg a terület 

amelynek az adatai lekérdezésre kerülnek. A GPS tábla tartalmazza a területekhez 

rendelt GPS adatokat. 

 
7. ábra Adatbázis terv 
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Felhasználói felület 
 

 Egy okostelefonos, vagy táblagépes alkalmazás indításakor mindig az első 

benyomások azok amik meghatározzák a későbbi használatot. Fontos, hogy 

informatív, letisztult, egyszerű, felhasználóbarát alkalmazást álljon a felhasználó 

rendelkezésére. Az intuitív alkalmazásokat mindig gyakran és szívesen használják az 

emberek. Nem szabad felesleges dizájn elemekkel tele tűzdelni az alkalmazást, 

továbbá a túl sok információ is ronthat a kezelhetőségen. A színek harmóniája, 

kontrasztja is fontos a megjelenés szempontjából. A nem túlzottan hivalkodó színek, 

lágy átmenetek, kiemelések mind a releváns tartalomra terelik a felhasználó 

tekintetét. Ezáltal az alkalmazás használata minden további magyarázat, segítség 

nélkül is magától értetődő lesz. 

  

Egy adatbázis szerveren tárolt adatokat lekérdez és megjeleníteni tudó 

alkalmazás felhasználói felületének tervezése során a hangsúly az megjelenítendő 

adatokon van. Jól áttekinthető, nézetileg módosítható tartalommegjelenítés a cél. Az 

alábbi ábrákon egy nagyfelbontású mobiltelefonos kijelző (Microsoft Windows 

Phone 7, 800x480 pixel felbontású) méretre tervezett felhasználói felület nagyvonalú 

terve látható. A Google Android, és a Apple IPhone mobilkészülékei is hasonló 

felbontással rendelkeznek. Az adaptáció más platformokra könnyedén kivitelezhető, 

parányi módosítások igénybevételével. 
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Az alkalmazás indítása után egy bejeletkező képernyő fogadná a felhasználót. (8. 

ábra) Az előzőekben említett dizájn követelményeknek megfelelően egy letisztult,  

lényegretötő hitelesítési form jelenik meg. A kijelző felső részében az adattulajdonos 

és az alkalmazás funkciójának  megnevezése szerepelne. Egy felhasználónév és a 

hozzá tartozó jelszó párossal, a „Bejelentkezés” gombra kattintva, a sikeres 

authentikációt követően az alkalazás átnavigálna a tartalom megjelenítő és lekérdező 

felületre. Természetesen az új felhasználói regisztráció egy webes felületen történne, 

ami után a kliens oldali telefonos alkalmazásból lehetne authentikálni. Erről a 

későbbiekben még szó lesz. 

 

 

 

 

 

8. ábra Mobiltelefonos bejelentkező képernyő 
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A sikeres authentikációt követően a kijelzőn felső részén egy üdvözlő üzenet a 

bejelentkezett személy nevével, alatta a rendelkezésre álló egyenlege jelenne meg. (9. 

ábra) A háttérben pedig a bejelentkező képernyőn is már látott Balaton sziluett 

jelenne meg. A már előzőleg lekérdezett adatok megjelenítésére is lehetőség lenne 

táblázatos formában, a megjelenítendő oszlopokat pedig a választómezővel lehetne 

kijelölni. Ezáltal csak a szükséges információkat kapjuk meg. A telefonnak van 

„Portrait” és „Landscape” elforgatási lehetősége, amikor a tartalom követi a forgatás 

irányát. „Portré” módban kevesebb tartalom fér el a kijelzőn. „Táj” módban pedig 

szélesebb hely áll rendelkezésre, a tartalom könnyebben áttekinthető. Ez a funkció 

minden okostelefon platformon rendelkezésre áll. Viszont vannak platformfüggő 

megjelenítési módok is. Érdemes megemlíteni, hogy a Windows Phone 7 –nél három 

féle felület érhető el. A fejlesztő döntheti el, hogy az adott feladathoz melyik 

megjelenítési módot használja. További funkcióként a „Térképek” lekérdezése válna 

lehetségessé, amennyiben erre a szolgáltatásra is „elő lett fizetve”. 

 

 

 

  

9. ábra Bejelentkezés utáni képernyő 
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Új lekérdezés is kezdeményezhető, a lekérdezéshez pedig a település nevét szükséges 

elsősorban megadni (10. ábra), és a megjelenítendő oszlopok közül lehet választhatni. 

Az „OK” gombra kattintva történik meg a kérés a szerver felé. Válaszként pedig a 

sikeres lekérdezés után a településhez tartozó adok táblázatos formában jelennek 

meg, és bekerül a tárolt lekérdezések közé. 

  

10. ábra Új lekérdezés kezdeményezése 
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Szolgáltatások 

 

 A kiépítendő rendszer feladata a szöveges adatok lekérdezése a koordináták 

alapján, vagy egy egész adatrekord lekérdezése az attributum-táblákból. Ilyen adat 

lehet például a nádas gazdasági értéke, az összefüggő terület nagysága stb. Szöveges 

információ lekérdezése vázlatos térképnézet alapján a kérdéses terület 

kiválasztásával. Képi adatok lekérdezése, menüvezérelt térképletöltések segítségével, 

amelyeknél a helység, a térkép méretaránya listából kiválasztható. A szolgáltatás 

használatát segítő súgó, és a kvótázást segítő számlálórendszer megjelenítése. 

A szerveren futna egy programozott webes felület is ahova felhasználóként, vagy 

adminisztrátorként lehetne bejelentkezni. Az adminisztrátori felület csak az 

illetékesek számára lenne elérhető, akik módosítani tudják az adatbázist, ami a 

telefonos alkalmazás segítségével lekérdezhető. Így ez a rendszer az üzembe helyezés 

után is rutinszerűen karbantartható lesz. 

A webes felület a felhasználók számára is elérhető lenne, azon a felületen keresztül is 

intézhetik a kvóta vásárlást. Esetleg egyéb funkciókkal bővíthető lenne. (ugyanezek 

az információk a mobiltelefonon is elérhetőek lennének) 

A felhasználói authentikáció során a felhasználó telefon azonosítója használható az 

azonosításhoz a mobiltelefonos alkalmazásnál. Minden felhasználó rendelkezik egy 

egyéni azonosítóval, amely segítségével pontosan meghatározható a felhasználó 

személye. (Minden telefon amely a Piactérhez van csatlakoztatva rendelkezik ezzel az 

egyedi felhasználói azonosítóval.) 

A weboldalon a szokásos adatok (név, e-mail) azonosíthatják a felhasználót. 

SSL-el titkosított csatornán keresztül utazhatnak az adatok a telefon és a szerver 

között, minden adat és a letöltések számának ellenőrzése a szerveren lenne tárolva.  

A térképeket el kell látni elektronikus vízjellel, amelynek segítségével a kép eredete 

bizonyítható, így a szerzői jogok biztosíthatóak. 
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Összegzés 
  

 A dolgozatomból is jól látszik, hogy egy adatszolgáltató rendszer kiépítése 

komplex feladat. Figyelni kell az adattulajdonos jogainak megtartására, a 

térítésigényes adatok megfelelő kezelésére, a felhasználói hozzáférések kezelésére, és 

az állandó rendelkezésre állásra.  Mindezen feladatok ellátására a megfelelő eszközök 

kiválasztásakor figyelembe kell venni a rendelkezésre álló szoftvereket.  

 Ha natívan kívánunk fejleszteni bármelyik platformra, a fejlesztőkörnyezet és 

a programozási nyelv kiválasztása függ a platformtól. Ha web alkalmazást 

szeretnénk, akkor teljesen érdektelen, hogy milyen a telefonon futó operációs 

rendszer. A regisztrációs, adminisztrációs webes felülete készíthető nyílt forráskódú 

eszközökkel és technológiával (Eclipse, PHP), vagy egyéb, nem szabad szoftverek, 

technológiák segítségével (Visual Studio, asp.net). A rendszer kiépítésére számos 

lehetőség rendelkezésre áll. A választás pedig függ a személyes igényektől, a 

kihasználható lehetőségektől.   
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