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Kivonat 

A közművek civilizációnk működésének alapjait jelentik. Nyilvántartásuk, karbantartásuk, működtetésük és 

hibáik elhárítása létfontosságú számunkra. Ráadásul a közművek többsége versenykörülmények között üzemel. 

Ezért a műszaki szempontokon túl fontos a vállalati hatékonyság, piackutatás, fogyasztókkal való 

kapcsolattartás. Az eddig leírtak megindokolják, miért nyer egyre nagyobb teret a térinformatika a közművek 

területén. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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. fejezet - Közmű térinformatikai 
rendszerek 

1. 5.1 Bevezetés 

A GIS alapon működő közmű-információs rendszerek célja az, hogy hatékonyan és minél olcsóbban szolgálják 

ki a fogyasztókat. Talán a közmű-információs rendszerek mutatják a legváltozatosabb formákat nemzetközi 

összehasonlításban. A hagyományok, a térképi alapok, az országos és helyi törvények mind befolyással vannak 

a hardver, szoftver, szervezet stb. kiválasztására és működésére. Általánosságban azonban elmondhatjuk, hogy 

minden közmű-információs rendszer valamilyen térképi háttérrel működtet egy átviteli-elosztó hálózatot. Egy 

ilyen rendszer lehetővé teszi a tervezést, a karbantartást és a többi közműhöz való kapcsolódást. A közmű-

információs rendszer az egyike azoknak a GIS-eknek, ahol nagyon lényeges a naprakész adatbázis, illetve a 

hálózatból érkező adatok alapján történő azonnali frissítés, hiba esetén a javítást végzők vezénylése. A modul 

elsajátítása után Ön megismeri a hálózatok típusait, a közműnyilvántartás fő részeit és ezek térinformatikai 

megfogalmazását. Képes lesz eligazodni a közmű alkalmazások között és részt annak megvalósításában. Mielőtt 

részletesen foglalkoznánk a GIS és a közművek kapcsolatával, tekintsük át a közműveket, mint a térinformatikai 

adatmodell részeit. 

2. 5.2 GIS és a közművek 

2.1. 5.2.1 A hálózatok jellemzői 

A hálózatot úgy szokták definiálni, mint olyan vonalak összességét, amelyeken át információ (energia) áramlik. 

A hálózatok logikailag gráfoknak is tekinthetők, mivel csomópontokat összekötő élekből állnak. Topológiailag 

jellemző a hálózatokra, hogy bár a csomópontok (pl. a szerelvények) önálló tulajdonságokkal rendelkeznek, 

földrajzi helyzetük szorosan kapcsolódik a hálózat éleihez, hiszen szerves részei az energia (információ) 

áramlásnak. Térinformatikai szempontból ez azt is jelenti, hogy a csomópontok és az élek egymáshoz való 

viszonya a hálózat szerkesztése során nem változhat. Emiatt a hálózatok kezelésére a fedvény szemléletű 

térinformatikai rendszereknél alkalmasabbak az objektum orientált adatbázissal működő térinformatikai 

rendszerek (pl. LASERSCAN vagy a GreenLine szoftver). 

A hálózatok fő jellemzői (Laurini és Thompson, 1992): 

• a hossz 

• az irány 

• a kapcsolódások, és 

• a szerkezet 

Bár a hálózatok háromdimenziósak is lehetnek, a ma használt rendszerek csak síkbeli elemzésre adnak 

lehetőséget. 

A hálózatok négy fő típusa különböztethető meg: 
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A hálózatelemzés sikerének titka, hogy hatékony és kellő részletességű hálózati modellt hozzunk létre a 

számítógépünkben. Elméletileg bármely valóságos hálózat besorolható a fentiek valamelyikébe. A gyakorlat 

azonban azt mutatja, hogy a hálózatok ritkán jeleníthetőek meg egy típusban, gyakoriak a kivételek (pl. a vasúti 

közlekedésben vannak-e hurkok?), a kevert típusú hálózatok és a közmű térinformatika megvalósításában ez 

okozza a leggyakoribb problémát. 

2.2. 5.2.2 A közmű térinformatika kialakulása, fejlődése és 
illeszkedése a vállalati keretekbe 

A közmű vállalatok az 1970-es években illetve az 1980-as évek elején kezdték alkalmazni munkájukban a 

számítógépes grafikus rendszereket. Ezeknek a korai rendszereknek az volt a feladatuk, hogy rögzítsék a 

földrajzilag szétszórt közművagyon és infrastruktúra helyzetét. Ezen rendszerek korai megvalósításának két 

teljesen elkülönült összetevője volt: a grafikus „motor” és a táblázatos állományok. Ezeket kizárólag a mérnöki 

és a tervező részlegek használták a vállalaton belül. A legtöbb ilyen korai rendszer olyan számítógépes 

rajzprogramon (CAD) alapult, amelyet összekapcsoltak egy különálló, a leíró (nem földrajzi) adatokat rögzítő 

adatbázissal. Mivel ekkor még nem volt általánosan elfogadott elnevezése ezeknek a rendszereknek, a 

felhasználó cégek csak számítógépes térképező rendszereknek hívták őket, és az ezeket létrehozó iparágak 

leginkább számítógépes grafikaként emlegették őket. Az 1980-as évek közepén kezdték ezeket a 

specializálódott számítógépes grafikai rendszereket AM/FM (Automated Mapping/Facilities Management) 

néven emlegetni, amit magyarul közmű térképezésnek/közműmenedzselésnek lehetne nevezni. Ez az elnevezés 

ma is uralkodó a közmű iparágban, napjainkban azonban az elnevezés tartalma inkább a térinformatikai 

alkalmazások funkcióihoz közelít. 

2.2.1. 5.2.2.1 Történeti áttekintés 

Noha az AM/FM rendszerek jellemzően CAD alapúak voltak, a grafikus alapelemeik (vezetékek nyomvonala, 

szerelvények elhelyezése stb.) mindig tartalmaztak matematikai szabályokat a közműhálózat megrajzolásához. 

Ezeknek a szabályoknak köszönhetően a közmű hálózat egyedeit program szinten kapcsolni lehetett a hálózat 

többi egyedéhez a szülő-gyermek kapcsolat vagy a hálózati adatmodell alapján. Ezért ezek a rendszerek 
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egyaránt jól modellezték az elektromos és a cső típusú közműveket. Amit nem jól modelleztek, azok a felületek 

vagy zárt poligonok, mivel fő feladatuk a hálózat elemeinek ábrázolása volt. Azok a rendszerek, amelyek 

támogatták a poligonok ábrázolását, a kérdéses elemeket nem logikai egységként, hanem élekből és 

töréspontokból álló rajzelemként kezelték. 

Ezzel egy időben kifejlődött egy olyan számítógépes grafikai szoftver, amelynek a földrajzi területek és rétegek 

kezelése alapelemnek számított. Ezeket a területeket hozzá lehetett kapcsolni adatbázisban tárolt leíró adatok 

rekordjaihoz. Ez a filozófia abban különbözik az AM/FM rendszerektől, hogy a földrajzi egyedeket logikailag is 

kezeli, nem csak a képernyőn való megjelenítés céljára használja azokat. Az új rendszerek pontokat, vonalakat 

és felületeket kezelnek, ezáltal összetett térbeli kapcsolatokat is képesek modellezni az említett egyedek között. 

Ezeket a rendszereket földrajzi információs rendszereknek nevezték. A földrajzi információs rendszerek 

pontokból, vonalakból és felületekből álló, topologikus adatmodellt alkalmaznak. Jól modellezik az egyedek 

közötti kapcsolatokat (kapcsolódás, szomszédság) és ezért képesek például megjeleníteni egy zárt poligonba eső 

pontok halmazát, vagy meghatározni az egyedek közötti legrövidebb utat. 
 

Különbségek a korai rendszerek között 

AM/FM GIS 

- hálózat/szerelvény kezelés - források/fedvények kezelése 

- kapcsolt hálózati adatmodell használata - topologikus adatmodell 

- erősség: hálózatkövetés és elemzés - erősség: felületek kezelése, tematikus 

térképezés 

- általában tervezői vagy ügyosztályi 

megoldások 
- általában ügyosztályi vagy vállalati 

megoldások 

Azok a közmű üzemeltetők, akik tiszta AM/FM rendszert használtak, azzal szembesültek, hogy rendszerük 

alkalmas ugyan a hálózati infrastruktúra kezelésére, de nem lehet velük környezeti elemzéseket elvégezni, 

szomszédsági vizsgálatokat végezni a nem közmű elemekkel (pl. földrészletek). Sok üzemeltető ezért két 

rendszert használt – az AM/FM technológiát a tervező és a mérnöki részlegeken és a GIS technológiát a 

marketing és a környezetvédelmi részlegeken. Az 1990-es évektől az AM/FM szoftvereket készítő cégek 

elkezdték kiegészíteni alapvető poligonkezelő funkciókkal szoftverüket. Másrészt, ugyanebben az időben a GIS 

szoftvereket készítő cégek elkezdték kiegészíteni szoftverüket hálózat követő és elemző képességekkel. A 

szoftverek tudásában meglévő átfedés oda vezetett, hogy kezdett elmosódni a különbség az AM/FM és a GIS 

rendszerek között. A valóságban a közmű iparág elkezdte AM/FM/GIS rendszereknek nevezni a hálózatkezelő 

és poligonkezelő szoftvereket függetlenül azok alapvető adatmodellbeli eltéréseitől. 

2.2.2. 5.2.2.2 Az AM/FM/GIS fejlődése 

Ahogyan az előző fejezet végén említettük, az 1990-es évek végén sok AM/FM/GIS kiterjesztette képességeit 

attól függően, hogy alapvetően milyen adatmodellt használt. Az alapvetően hálózati adatmodellt használó 

szoftverek azonban jellemzően a tervező részlegeken kerültek alkalmazásra, míg az alapvetően GIS adatmodellt 

használó szoftverek a vállalat részlegei közötti vagy a vállalati szintű munkában vettek részt. A két filozófia 

képességei (korlátai) egyre nyilvánvalóbbá lettek, ahogyan nőtt a vállalaton belüli szükséglet az összes részleg 

adatainak hatékony elérésére és elemzésére. Ez a tény szükségessé tette az AM//GIS rendszerek korlátainak 

csökkentését és nyitottságuk növelését a bennük tárolt adatok elérésében. 
 

Trendek az AM/FM/GIS technológiában 

AM/FM vagy GIS 
 
AM/FM/GIS 

Project/részleg szintű 

megoldások  
Vállalati szintű megoldások 
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Saját DBMS (adatbázis kezelő) 
 
Standard (kereskedelmi) RDBMS 

Saját programnyelv 
 
Standard (nyitott) programozhatóság 

Alkalmazói programok 
 
Modul rendszerű programok 

Működési szabályok 
 
Objektum szemlélet 

Felhasználói (egyedi) adatmodell 
 
Standard (szabványos) adatmodell 

Ha a szoftvergyártók termékeit nézzük, a GIS adatmodellt használó szoftverek közül az ESRI nevű cég termékei 

rendelkeznek a hálózatok terén a legfejlettebb funkciókkal. Az AM/FM funkciókat azon közmű üzemeltetők 

számára fejlesztették ki, amelyeknek szükségük volt összekapcsolt hálózati adatmodellre is. Az AM/FM és GIS 

rendszerek már említett korlátai abból adódtak, hogy a térbeli adatokat fájl alapú rendszerben tárolták, a leíró 

adatokat pedig ezekhez kapcsolva, de elkülönítetten, relációs adatbázisban tárolták. Ezt az adatszerkezetet 

nevezték idegen kifejezéssel georelációs adatmodellnek. Az elkülönült tárolás miatt ebben az adatmodellben 

csak korlátozottan voltak alkalmazhatók a relációs adatbázis kezelés fontos funkciói, mint a duplikálás, 

biztonsági mentés vagy a helyreállítás. 

2000-ben az ESRI ezért új adattárolási modellt vezetett be, amely egyszerre elégítette ki az AM/FM és a GIS 

használók igényeit. Ez a módszer szabványos hálózati felületen kliens/szerver (ügyfél/kiszolgáló) technológiát 

használt. Ennek a modellnek a szerver oldala kereskedelemben kapható relációs adatbázis kezelő szoftvert 

(RDBMS) használt az adattárolásra, amelyet kiegészítettek a térbeli adatok (földrajzi tartalom) tárolására 

alkalmas adattípussal. Az ügyfél oldalon Windows operációs rendszeren futó hagyományos AM/FM vagy GIS 

alkalmazás futott, kiegészítve olyan új funkciókkal, mint a térkép publikálás az Interneten, vagy az automatikus 

jármű követés. Ez az elképzelés lefedte a közmű üzemeltetők szükségleteit. Az így kialakított technológia 

objektum orientált, de nem használ különleges operációs rendszereket vagy egyedi fejlesztő környezetet. Mivel 

a legújabb szabványokon alapul, valódi nyitott rendszernek tekinthető. A nyitottság valójában abban nyilvánul 

meg, hogy a GIS képes adatokat fogadni nem térinformatikai rendszerektől és adatokat átadni nem 

térinformatikai rendszereknek. A nyitottság jelenti továbbá a méretezhetőséget (az adatbázis tartalmának és 

méretének változtathatóságát), a különböző operációs rendszerek használatát vagy eltérő adatbázis kezelők 

elérését. Végül, a nyitott GIS lehetővé teszi objektumainak testre szabását vagy képességeinek fejlesztését 

szabványos fejlesztő eszközök segítségével (a programozásban a Visual Basic, C++, NET, Java; a WEB 

alkalmazásban az XML, WFS, WMS, GML, Simple Object Access Protocol). 

A szoftvergyártók az említett szabványok és adatszerkezet segítségével kialakították a közmű iparág számára az 

alapvető adatmodellt, majd az érintettek közreműködésével továbbfejlesztették azt az elektromos, gáz, víz, 

távvezeték, távközlés stb. szakágak speciális szükségleteinek megfelelően. Ezek a fejlesztések jól szolgálják a 

nagytávolságú energia átvitel és elosztás vagy az önkormányzati kommunális ellátás céljait egyaránt. További 

fontos jellemzője a modul rendszerű alkalmazásnak, hogy objektumai beilleszthetőek a nem térinformatikai 

alkalmazásokba. Ha a modul rendszerű programozást például arra használjuk, hogy a GIS elemzések alapján 

készült térképeket beilleszthessük más (irodai) alkalmazásokba és a vállalat többi részlege számára elérhetővé 

tegyük, a GIS használatának előnyei jelentősen megnőnek. Az egyes vállalati részlegek munkájának összekötése 

ezen térképek alapján a hatékonyság minden korábbinál magasabb lesz. Ha a vállalat összes számítógépéről 

elérhetők ezek a térbeli elemzési lehetőségek és térképek, az a legtöbb felhasználó munkáját megváltoztathatja. 

Erre jó példa a „térbeli adatbázis motor”, amely lehetővé teszi a vállalati adatbázis több felhasználós (egyidejű) 

elérését, támogatja a verzióváltást adatkonvertálás és adatvesztés nélkül és támogatja a hosszú idejű változások 

kezelését. Ez utóbbi különösen fontos a közmű adatok tárolásában és a rendszeres felújítás megtervezésében és 

végrehajtásában. Ezek a fejlesztések egyben Internet térkép szerverek is, ami lehetővé teszi, hogy a vállalat 

dolgozói a világ bármely pontjáról egy szabványos böngészővel elérhessék a cég térinformatikai adatbázisát. 

2.2.3. 5.2.2.3 Út a vállalati térinformatikához 

Sok éven át az AM/FM/GIS technológiát arra használták, hogy csökkentsék a telephelyek kezelésének 

költségeit és növeljék a mérnöki munka hatékonyságát. A hagyományosan a telephelyek és az elosztással 

foglalkozó részlegek által használt AM/FM rendszerek képességeit olyan új GIS funkciókkal egészítették ki, 
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mint a mobil (helyszíni) ügyintézés, fogyasztó kiszolgálás, üzemzavar elhárítás és egyéb, az elosztást 

automatizáló funkciókkal mint a vállalati erőforrás tervezés. Az integrált objektum orientált közmű 

menedzsment, a hálózat elemzés, hálózat modellezés és munkafolyamat tervezés mind a hatékonyság növelését 

és a költségek csökkentését célozzák. 

Az igazi vállalati GIS alkalmazás a fenti integráción túl lehetővé teszi a cég minden alkalmazottja számára a 

térbeli elemzést és a grafikus megjelenítést. A közmű vállalatok helyi és távolsági hálózatai lehetővé teszik a 

vállalati térinformatikai adatbázis elérését a GIS ügyfélprogramot használó dolgozók számára. A hagyományos 

GIS klienseknél még hatékonyabb elérést tesz lehetővé az Internet bekapcsolódása ebbe a technológiába. 

Szabványos és ingyenes böngészők felhasználásával alkalmi (dedikált) felhasználók is elérhetik a vállalati 

térinformatikai adatbázist. 

A vállalati GIS a közmű vállalat elvileg valamennyi részlege számára lehetővé teszi a térinformatikai adatbázis 

elérését, és nem a térbeli alkalmazások elszigetelt működését jelenti. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a térbeli 

alkalmazásokat össze kell kapcsolni a cégen belül, a vállalati adatoknak egy közös adatbázisban kell lenniük 

úgy, hogy elérhetők legyenek a részlegben működő alkalmazások számára. Egy ilyen közös adatbázis egyrészt 

szabványos adatbázis kezelőt használ (pl. Oracle SQL szerver), másrészt képes tárolni járulékos térbeli adatokat, 

mint  Z  értékek, méretek, megírások, raszteres és terepi mérési adatok. Ahhoz, hogy egy GIS vállalati 

alkalmazássá válhasson, funkcionalitásában le kell fednie minden alkalmazás szükségleteit. 

2.2.4. 5.2.2.4 A megtérülés 

Minden vállalati GIS alkalmazásnak gazdaságosnak kell lennie, különösen a mai gazdasági környezetben. Sok 

technológia és projekt versenyez ugyanazokért a forrásokért. A tisztán AM/FM alkalmazások megvalósítása 

jelentősen lelassult az utóbbi időben a korábbi adatbázis konvertálásának magas költségei miatt. Más oldalról a 

részleg szintű GIS alkalmazások természetüknél fogva hamarabb megtérülnek különösen akkor, ha 

rendelkezésre állnak kereskedelmi térképforrások. Napjainkban sok közmű üzemeltető – amely eddig nem 

használt AM/FM/GIS rendszert – fontolóra veszi ennek a technológiának a bevezetését. Ennek okai a piaci 

verseny, a fogyasztók jobb kiszolgálása, a törvényi szabályozás, a hatósági adatszolgáltatás, amelyek 

természetüknél fogva földrajzi adatok elemzését igénylik. A GIS eszközt ad a közmű üzemeltetők kezébe a 

hatékony versenyzéshez vagy a szolgáltatási helyek és a bevételek kapcsolatának elemzéséhez. A fenti 

lehetőségek kombinálásával a közművállalatok növelhetik előnyüket a költségek szinten tartása vagy 

csökkentése mellett. 

A növekvő előny a megnövekedett képességektől vagy teljesen új funkcióktól várható. Sok GIS alkalmazás 

előnye más, járulékos alkalmazásokból származik. Amíg az alapvető GIS funkciók a termelékenységet és a 

vállalati adatok átláthatóságát szolgálják, a valódi megtérülések a járulékos alkalmazásokból származnak. Az 

alábbiakban részletezünk néhány járulékos alkalmazást. 

Tervezés 

A megtakarítások legnagyobb szelete valószínűleg a mérnöki munka hatékonyságának növekedéséből és a 

munkafolyamatok ütemezhetőségéből származik. A tervezési munka automatizálását és optimalizálását szolgáló 

alkalmazások alapvetően csökkentik az egy munkára eső költségeket. Az elemző és tervező eszközök használata 

csökkenti az anyagköltségeket és a terepi (laboratóriumi) munka költségeit és ezzel éves szinten 5 – 10%-os 

költség megtakarítás érhető el. Az AM/FM tervező rendszereknek a tervezésben/rajzolásban való 

alkalmazásával tipikusan 10 – 20% munkamegtakarítás érhető el. 

Befektetések/anyagköltségek 

A fent részletezett tervezési költség megtakarítás további megtakarítást eredményez a hálózatbővítési 

befektetésekben, anyagfelhasználásban és a kivitelezési költségben. A tipikus megtakarítás 8 – 10% százalék az 

aktuális anyagköltségekben. 

Szállítás és gépjármű navigáció 

A megtakarítások másik nagy területe az automatizált járműirányítás. A manuális irányítás vagy az olyan 

automatikus rendszerek, amelyek négyzetekre osztják a síkot, vagy légvonalban kezelik a távolságokat, nem 

jelentenek megtakarítást a valódi, utcaszintű hálózati irányító rendszerekhez képest. Az utóbbi rendszer 

használatával tipikusan 8 – 10% megtakarítás érhető el jármű-kilométerenként. Ehhez adódik még valószínűleg 
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1 – 2 % megtakarítás a teljes vezetési idő csökkenése miatt, a javító személyzet által megtett kevesebb út miatt, 

illetve a diszpécser munka hatékonyságának növekedése miatt. 

Földalatti vezetékek felmérése 

A földalatti vezetékek felmérésének technológiájától függően a GIS használata ezen a területen 

költségcsökkentést eredményezhet a munka folyamatosabbá tétele által. Mivel ez a feladat az egyik 

legköltségesebb része a közműnyilvántartásnak, kis megtakarítási ráta is nagy összeget jelent abszolút 

értelemben. 

Integráció az alrendszerekkel 

A költségcsökkentés egyik lehetséges területe a munkamennyiség csökkentése a GIS bekacsolásával a 

munkamenet ütemezésbe, a mobil (helyszíni) ügyintézésbe, az üzemzavar kezelésébe, a fogyasztói információs 

rendszerbe. Az integráció mértéke meghatározza az elérhető megtakarítások mennyiségét, de ha az egyik 

rendszer kimenete a másik, vagy több másik rendszer bemenetét képezi, akkor nyilvánvaló, hogy a kérdéses 

folyamat kiiktatható. 

Ingatlanok nyilvántartása 

A közmű ingatlanainak és a szolgalmi jogoknak a kezelése ijesztő feladat a közmű üzemeltetők számára. Az 

említett tulajdonok kezelése egy számítógépes munkahelyről, jelentősen csökkenti a költségeket. A GIS 

használata a változások kezelésében 10%-al csökkentheti a költségeket ezen a területen. 

Növényzet kezelése 

Az ingatlanok kezeléséhez hasonlóan ez egy újabb térinformatikai alkalmazás, amely csökkentheti a növényzet 

karbantartásának költségeit. Ez pedig nem más, mint a növényzet ütemezett karbantartása a közművek 

nyomvonalának tisztántartása végett. A GIS használata a növényzet növekedésének elemzésére és a 

karbantartók munkájának ütemezésére szemben a szükségletektől független periodikus karbantartással több, 

mint 10%-al csökkentheti a növényzet karbantartás költségeit. 

Közvilágítás karbantartás és korszerűsítés 

A térinformatikával támogatott ügyfél iroda számára a kiégett közvilágítás javítása könnyebbé válik. Ugyanígy 

könnyebb lesz a közvilágítás tervszerű felújítása. 

Fogyasztói kapcsolatok 

Az elektromos közművek egyik fő bevételi forrása a fogyasztás alapján beszedett díj. Sok esetben a 

szolgáltatónak nincs megbízható módszere annak megállapítására, hogy a beszedett díjak hogyan viszonyulnak 

a fogyasztási helyek számához. Térinformatikával ez a probléma könnyen kezelhető. Sok esetben már az is 

segít, ha a számlázó rendszer adatait összehasonlítják az áram átadó helyek számával, így nem fizető fogyasztók 

százainak vagy ezreinek lakcíme (térképi helye) állapítható meg. 

Üzletpolitika 

Nem sok hagyományos térinformatikai alkalmazásnak van hatása a könyvelés bevételi oldalára, ellentétben a 

demográfiai adatokkal megtámogatott marketing alkalmazásokkal. A törvényi szabályozást és a 

versenykörnyezetet figyelembe véve, napjainkban a legtöbb közműszolgáltató versenyre kényszerül. A legjobb 

fogyasztók megcélzásának hatékony eszköze a GIS. A GIS segítségével potenciális fogyasztókat találhatunk a 

meglévő hálózatuk közelében. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bár a GIS és az AM/FM rendszerek közös tőről erednek, a céljuk hasonló: 

segíteni a térképrajzolást és automatizálni korábban manuális munkákat a lehető legmagasabb megtakarítás 

elérése végett. A korai rendszerek egy – egy projekt vagy részleg keretein belül működtek. A mai rendszerek 

átnyúlnak a vállalat részlegei fölött és a felhasználók különböző csoportjait szolgálják ki. A térinformatikai 

rendszerek valódi megtakarításai a közművek térképezéséhez kapcsolódó alkalmazásokból erednek. A vállalati 

szintű megtérülés kulcsa a térbeli adatokhoz való vállalati szintű hozzáférés. A valódi vállalati térinformatikai 

alkalmazás azt jelenti, hogy elvileg minden alkalmazott hozzáfér minden vállalati információhoz, amely térbeli 

vonatkozással bír és a közmű infrastruktúrájára, vagy a fogyasztókra vonatkozik. 



 Közmű térinformatikai rendszerek  

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.3. 5.2.3 A közművek típusai, szerkezete, természete 

Mint már említettük, a közművek tulajdonjoga, állapota, kereskedelmi helyzete nagyon eltérő az egyes 

országokban. Ezek az eltérések természetes következményei az eltérő kulturális, történelmi fejlődésnek és az 

eltérő politikának (a közműszolgáltatások árának megállapításában sok helyen találunk szociális elemeket, 

hiszen e szolgáltatások többsége az életfeltételeket is befolyásolja). A közműszolgáltatók között van kis, 

magántulajdonú helyi szolgáltató éppúgy, mint egy egész országra kiterjedő állami tulajdonú szolgáltató. A 

szolgáltatók állhatnak éles versenyben egymással, de lehetnek monopolhelyzetben is. A GIS vonatkozásában 

elsősorban a szolgáltató által lefedett terület számít, hiszen erről a területről kell előállítani a digitális térképi 

alapot, amiről tudjuk, hogy a legköltségesebb része a GIS építésének. Gazdaságossági szempontból az a legjobb, 

ha az összes közmű egy tulajdonban van, mert a térképi alapot ebben az esetben csak egyszer kell előállítani. 

Ennek ellenkezőjére ki - ki saját környezetében is talál példát. 

A szolgáltatók számos adatot tartanak nyilván a fogyasztóikról. A hagyományos nyilvántartásokban ez elvált a 

hálózati nyilvántartástól. A GIS bevezetése lehetővé teszi a két adatrendszer összekapcsolását és így 

mindkettőnek a hatékonyabb menedzselését. A hagyományos nyilvántartások korszerű módon való megoldása a 

legtöbb helyen olyan rendszereket eredményezett, amelyek más szakmákban vagy más országokban is 

használhatók. A közművek típusa és elhelyezkedése alapvetően befolyásolja a közmű-információs rendszer 

funkcióit. Ezért lényegesnek tűnik megismerkedni a közművek alaptípusaival és ezek jellemzőivel, de előtte 

tekintsük át a közművek egy lehetséges csoportosítását. 

A közműveket sokféle módon lehet csoportosítani. Lehet kiterjedése, technológiája, térbeli elhelyezkedése és 

más egyéb szempont szerint. Néhány közmű csoportosítási szempontot szeretnék bemutatni. 

A kiszolgált létesítmények szükségleteinek gyakorisága alapján: 

- Törzsközművek (vízelvezetés, vízellátás, elektromos-energia ellátás) 

- Eseti közművek, pl. beruházás időtartamára, vagy katasztrófa esetén (távközlés, gázellátás, hőenergia-ellátás) 

A közműszolgáltatás kiterjedése szerint: 

- Egy települést szolgáló (kommunális) 

- Csoportos 

- Regionális 

- Országos 

- Kontinentális 

- Globális 

Közműhálózat technológiája szerint: 

- Gravitációs (vízelvezetés) 

- Félgravitációs (nyomás alatti víz-, gáz-, hőenergia-ellátás) 

- Gravitációmentes (elektromosenergia-ellátás, távközlés) 

Fajlagos hálózati költségek szerint: 

- Nehéz közművek (vízelvezetés, termálvíz- és hőellátás) 

- Közepes közművek (vízellátás, gázellátás, elektromosenergia-ellátás föld alatti kábeleken) 

- Könnyű közművek (elektromosenergia-ellátás szabad vezetéken, távközlés) 

Közművek által kielégített szükségletek szerint: 

- Közegészségügyi közművek (vízellátás és szennyvízelvezetés) 
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- Energiaszolgáltató közművek (elektromos energia-, gáz-, távhőellátás) 

- Hírközlő közművek (távközlés, kábelhálózatok, műsorszolgáltatás) 

Térbeli elhelyezkedésük alapján: 

- Föld alatti vezetékek 

- Föld feletti (lég vagy szabadvezetékek) 

Cső típusú közművek 

Ide tartozik a víz és a gáz. A csövekhez rendelt leíró adatok általában a következők: átmérő, anyag, kor, 

csatlakozók típusa, mélység, állapot, üzemi és próbanyomás. Sok módja van a cső helyzeti bemérésének: 

meglévő létesítményekhez való bemérés, alappont hálózatra való bemérés, grafikus vagy numerikus 

meghatározás. Az eredmény pontossága persze nem csak a mérési módszertől, hanem a viszonyítási alaptól is 

függ. Ahhoz, hogy a GIS-ben elemzéseket tudjunk végezni, fontos ábrázolni a hálózatban lévő csatlakozásokat 

az adatbázison belül. 

Csatornák 

Ez egy speciális változata a cső típusú közműveknek. Ez vezeti el a felszíni és a szennyvizeket egyaránt. Ez a 

közműtípus leginkább a nagyobb fizikai méreteiben tér el a többitől. A csatornarendszer elemzéséhez és a 

kockázatok kiszámításához számos segédadatbázist kell figyelembe vennünk (gondoljunk a csapadékvíz 

mennyiségét befolyásoló tényezőkre). 

Kábel közművek 

Ide sorolhatjuk az elektromos áramot, a távközlést és a kábeltelevíziót. Mivel ezeknek meglehetősen eltérő 

tulajdonságaik (szerelvények, hálózati kapcsolatok stb.) vannak, ezért külön tárgyaljuk őket. 

Elektromosság 

A nyilvántartás alapvetően a feszültség szerint tagozódik. Az áramtovábbító hálózatnak viszonylag kevés eleme 

van. Az elosztó hálózaton már sokkal több dolgot kell nyilvántartani: a vezeték átmérője, kora, mélysége, 

szigetelése, üzemi feszültsége stb. Nagy átlagban kétszer olyan hosszú az elektromos hálózat mint pl. a 

csőhálózat ugyanazon a földrajzi régión belül. 

Távközlés 

A távközlési közmű-információs rendszer adatigénye messze meghaladja az egyéb közművekét. Nem csak a 

szerelvényeket kell nyilvántartani, hanem az elosztók kapacitását, lekötöttségét, az érpárokat fogyasztónként stb. 

Ez nem csak megnövekedett adatmennyiséget jelent, hanem a GIS rendszertől is fokozott elemző képességet 

kíván. Mivel az Egyesült Államok és Európa kábelezési rendszere erősen eltér, nem lehetséges vagy 

gazdaságtalan a már elkészült rendszereket adaptálni. A távközlési térinformatikai alkalmazások egy új és 

dinamikusan fejlődő szelete a mobil távközlés. Ebben az esetben a térinformatikát tipikusan a lefedettségi 

térképek előállítására, kezelésére és a fogyasztók földrajzi helyzetének megállapítására használják. 

Kábeltelevízió 

Ez a szolgáltatás történhet föld feletti és földalatti vezetéken egyaránt. A nyilvántartandó adatok mennyisége 

elmarad a távközlési hálózathoz képest egyrészt a kevesebb fogyasztó, másrészt az egyszerűbb kábelezési séma 

miatt. 

Vezeték nélküli közművek 

Erre talán legjobb példa az internet vezeték nélküli elérése (WIFI). Sok településen, intézményben, 

szórakozóhelyen lehetséges ingyen vagy térítési díj ellenében rácsatlakozni a szolgáltatásra. Jellemzői: 

korlátozott hatótávolság (a jeladó teljesítményétől függ), adott adatátviteli sebesség, időben korlátozható elérés. 

Ezek a közművek is használnak vezetékes technológiát, általában a WIFI útválasztókig bezárólag. 

Felszín alatti és felszíni hálózatok 
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A közműszolgáltatásokat nem csak a továbbító közeg, hanem a vezeték térbeli helyzete szerint is 

osztályozhatjuk. A földalatti vezetékek beruházási költsége igen magas. A korábbi vezetékek helyének pontos 

nyilvántartása a földalatti vezetékek esetében kiemelt fontosságú. A nehézséget az okozza, hogy a manuális 

nyilvántartásban a legkülönfélébb helyzet-meghatározásokkal találkozunk (pl. a vezeték helyzetének leírása 

szavakkal valamely objektumhoz képest, vagy helyi rendszerben való bemérés). Speciális szakértelemre van 

szükség a vezetékek helyzetének újbóli meghatározásához. A föld alatti vezetékek helyzetének pontatlan 

nyilvántartása felesleges földmunkákhoz, esetenként súlyos károkhoz vezethet (más közművek rongálása, stb.). 

A föld feletti vezetékeknél ez nem olyan nagy probléma, mert az áthelyezés, javítás elvégezhető a helyszínen 

szemlélés során hozott döntések alapján is. A vezeték helyétől függetlenül, mindkét rendszerben kiemelt 

jelentőségük van azoknak a pontoknak, ahol a fogyasztó átveszi a szolgáltatott anyagot (energia, víz, 

telefonvonal stb.). Az ilyen pontokhoz jogi adatok is kapcsolódnak, hiszen általában az átadási pont utáni 

berendezésekért és eseményekért a fogyasztót terheli a felelősség. 

2.4. 5.2.4 A digitális alaptérkép, mint a közműtérkép alapja 

A térinformatikai rendszer működése során használt adatok átfogóan: 

Grafikus adatok 

• alaptérképek 

Földmérési Alaptérkép 

Közmű Alaptérkép 

• közmű szakági adatok (közműnyilvántartó alrendszerek) 

• digitális ortofotó 

• egyéb grafikus adatok 

Leíró adatok 

• közmű szakági adatok 

alfanumerikus adatok 

fényképek (raszteres állományok) 

rajzok (vektoros állományok) 

fényképek (raszteres állományok) 

rajzok (vektoros állományok) 

A következőkben tekintsük át részletesebben, hogy milyen adatok fordulnak elő a térinformatikai 

részrendszerben. 

Földmérési alaptérkép (FAT, DAT) 

Az Állami Földmérés által előírt pontossággal és tartalommal. A digitális földmérési alaptérkép az úgynevezett 

DAT szabvány szerinti formátumban van, ebben a formátumban tárolják és szolgáltatják belőle az adatokat. Ezt 

a formátumot egyetlen térinformatikai szoftver sem tudja közvetlenül értelmezni. Ma már minden komolyabb 

térinformatikai szoftverhez kifejlesztették a DAT konverter modult, amely lehetővé teszi a földmérési 

alaptérkép beolvasását a térinformatikai szoftver térképkezelő moduljába. 
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1. Ábra. Alaptérkép részlet 

Közmű alaptérkép /KAT/ 

A FAT-re épül az úgynevezett digitális közmű-alaptérkép, mely a FAT kiegészítése olyan elemekkel, 

objektumokkal (objektum alatt a térinformatikai részrendszerben található elemeket értjük pl. földrészlet, épület, 

gázcső, fa stb.), melyek a közművek pontos elhelyezkedéséhez és azok üzemeltetéséhez szükséges - a FAT által 

nem tartalmazott - többlet információt tartalmazzák (ilyen pl. a fa, járda, kapubejáró stb.). 

 
2. Ábra Közmű alaptérkép részlet 

Közmű szakági grafikus adatok 

A FAT-re és a KAT-re épül fel a közművek szakági nyilvántartása, amely a település területén lévő közművek 

(gáz, elektromos, víz és csatorna, telefon, távhő, kábel televízió, forgalomirányítás) hálózatának szakági 

információit tartalmazza. Az összes szakág együttes adatbázisát nevezzük összközmű - térképnek. 

A fenti alapnyilvántartások (FAT, KAT, közmű szakágak) képezik az alapját a városirányítási 

nyilvántartásoknak. 
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Az alaptérkép 

Az alaptérkép létrehozása hozzávetőleg a közmű-információs rendszer költségeinek 10-25%-át teszi ki (ez nem 

azt jelenti, hogy ebben az esetben olcsóbb az adatgyűjtés, hanem azt, hogy ezen kívül jelentős mennyiségű plusz 

adat kerül a rendszerbe). Ahol a digitális térkép készen kapható, vagy kis területre terjed ki a nyilvántartás, ott 

az alaptérkép költsége az alsó határt közelíti. Figyelembe kell azonban venni, hogy a vásárolt térképek esetében 

az megvásárlás csak a licenc (használat) jogát jelenti, ehhez járul sok országban egy időszakosan ismétlődő 

költség. 

Az alaptérképet nem csak mint a nyilvántartás hátterét kell tekintenünk, hanem mint a fejlesztés és a tervezés 

alapját. Ez azt jelenti, hogy egyrészt folyamatosan kell tágítani az ábrázolt terület határát, másrészt olyan 

témákat is fel kell venni, amelyek az eredeti felmérésben nem szerepeltek (környezetvédelmi adatok). A 

nyilvántartások nem korlátozódhatnak a látható szerkezetekre. Mint már említettük a sikeres menedzseléshez 

szükség van a föld alatt elhelyezkedő egyéb szerkezetek ábrázolására is. Ilyen összefüggésben szükség lehet 

„történelmi” adatokra is, amelyeket a felmérő szervek általában nem tartanak nyilván. A fentiek miatt szükség 

van a közmű-információs rendszerek fedvényeinek idő szerinti strukturálására is, ahol eltérő fedvényben 

ábrázolják a múltat, a jelenlegi állapotot és a tervezett közműveket. 

A közműveket üzemeltetők eltérő részletességet várnak el az alaptérképtől. A tervezőt sokszor csak a hálózat 

sematikus vázlata érdekli (mondjuk egy új szivattyú tervezéséhez), a karbantartók viszont a vezeték és a 

szerelvények egészen pontos helyét kívánják meghatározni a térkép alapján. Az alaptérkép az előbb mondottak 

miatt sokszor csak háttérként szolgál. Emiatt sok esetben alkalmaznak vektoros-topologikus térképek helyett 

rasztertérképeket, amelyeknek az előállítása nagyságrendekkel olcsóbb. A rasztertéképeket viszont változás 

esetén újra elő kell állítani, ezért ott előnyös a használatuk, ahol a környezet és a hálózat nem vagy alig változik 

(pl. külterületi nagyfeszültségű vezeték). Ésszerűnek látszik a raszteres anyag használata a vektorossal vegyesen 

is. Mindig oda kell figyelni az alaptérképek minőségére és pontosságára, mert ezek az információk a digitális 

átalakítás során általában elvesznek. Ilyen problémák kezelésére ideális a metaadatbázis. 

A legtöbb közműtérkép kétdimenziós. Ahol valamit ki kell fejezni a harmadik dimenzióban (a vezeték 

mélysége, a nyomás nagysága), a síkbeli adatokhoz leíró adatként rendelik hozzá. Ez csökkenti a költségeket a 

valódi három dimenziós ábrázoláshoz képest. Az egyéb térbeli információkat is hasonlóképpen szokták kezelni. 

A talajminőség, a geológia stb. adatait vagy hozzárendelik az őket ábrázoló poligonhoz, vagy raszteres foltként 

vetítik a háttérbe a tervező számára. 

A forrástérképek méretaránya 

A forrástérképek méretaránya a nagy méretarányon belül változik. Tipikus az 1:200-tól az 1:1000-ig terjedő 

méretarány a beépített területeken. Mivel a települések közötti közművek nem olyan bonyolultak, itt elég a 

közepes vagy kis méretarányú forrástérkép. Ugyanez igaz a föld feletti vezetékekkel dolgozó közművekre. 

Európában általában az állami földmérés vagy az önkormányzatok által készíttetett térképek képezik a közmű-

információs rendszer alapját. Általában nagy a kísértés a közműtérképek előállítására a hagyományos vagy a 

digitális térképek nagyításával. Ilyen esetben mindig figyelembe kell venni a felmérési módszerből származó 

pontosságot és a közműveket kezelő személyzet nem földmérő szakembereinek figyelmét fel kell hívni az ilyen 

térképről lemért adatok használhatóságának korlátaira. 

A változásvezetés 

A digitális térképezés bevezetése előtt a közműtervezéshez általában át kellett vezetni az elmaradt változásokat, 

vagy az adott részen teljes körű felmérést kellett végezni. Ennek az is oka, hogy a terveket általában új 

környezet számára készítik. Gyakran előfordul, hogy a tervezési adatok hamarabb megvannak, mint azoknak az 

objektumoknak az ábrázolása amelyek a területen vannak. A digitális térképek frissítésének sűrűsége függ a 

változások mértékétől és a tervezés céljától. Az ilyen és hasonló problémák miatt sok országban egyeztető 

fórumok alakulnak ki a közműtársaságok és az állami földmérés között. Így megoldható, hogy ne legyen 

„felesleges” térképfelújítás és a szükséges adatok a kívánt részletességgel álljanak rendelkezésre. Van, ahol ezt a 

szerepet az állami földmérés és a közműtulajdonosok közé ékelődő magánvállalkozások töltik be. A fenti elvek 

megvalósulását Magyarországon jelenleg jogszabályi hiányosságok gátolják. 

A GIS másik előnye, hogy be tud fogadni különböző forrásokból származó adatokat, ide értve az állami 

földmérés, a magán földmérők vagy az önkormányzatok adatait. Ez elsősorban nem technológiai előny, hanem 

arról van szó, hogy a GIS ez által integráló szerepet tölthet be. 
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Ahol adatokat kell cserélni az egyes közművek között, fontos, hogy az alaptérkép forrása ugyanaz legyen 

ugyanabból az időből. A közművezetékek ugyanis rendszerint a térkép objektumokhoz képest vannak bemérve, 

nem pedig az országos koordinátájukkal. Ez akkor nagyon előnyös, ha a tervek eltérő koordináta rendszerű 

térképeken készülnek. A fenti szituáció akkor változhat meg, ha a GPS készülékek árának csökkenésével az 

abszolút koordináta meghatározás olcsóbb lesz a relatívnál (Goodchild, 1991). 

A közművek bemérése 

A közművek bemérési módja függ a hagyományoktól, az alaptérkép készítési módjától, a közmű típusától, a 

rendelkezésre álló pénz mennyiségétől. A mérés módja a meglévő objektumokhoz való mérőszalagos 

beméréstől az elektronikus tachimetrián át a GPS-el való bemérésig terjedhet. Ha meglévő objektumhoz mérjük 

be a közművet, akkor olyat kell választani, ami nemigen változik. A leggyakoribb pontok az útkereszteződések, 

kerítések, épületek, stb. Ha nincs a közelben ilyen, akkor valamilyen geodéziai módszerrel kell megközelíteni a 

bemérendő objektumot. 

A bemérés pontossága 

A közművek bemérési módja azonos szinte minden típusnál: a vezeték középvonalát regisztrálják. A mélységet 

- amelyet leíró adatként használnak - a terepszinttől a vezeték tetejéig mérik. A földalatti vezetékeket általában 

+/- 0.1 m pontossággal, míg a föld felettieket nem ritkán +/- 15 m pontossággal mérik be. Szélső esetben mérés 

nélkül vázolják fel a vezeték helyét a környező tereptárgyakhoz viszonyítva. 

Adatbiztonság 

Az adatbiztonság igénye konfliktusokat okoz a szabad adatcsere, a törvényes adathasználat és a téves 

adathasználat területén. Rossz esetben a téves értelmezés anyagi károkat okozhat és emberéleteket követelhet. 

A belső adatbiztonság a közmű-információs rendszereknél ugyanazokat az eljárásokat követi mint az általános 

számítógépes adatbiztonság (legális hozzáférés, módosítási jogok elrendezése, stb.). Az adatbiztonság sokkal 

inkább arra vonatkozik ebben az esetben, hogy szükség esetén a szükséges információk a hibaelhárítók 

rendelkezésére álljanak. Ennek fontossága miatt gyakran tartanak fenn nem mágneses párhuzamos 

archívumokat is (mikrofilm). Szerencsére ma már egyre terjednek azok a biztonsági technikák - elosztott 

adattárolás, hibatűrő számítógép, automatikus merevlemez tükrözés, stb. - amelyek feleslegessé teszik a 

párhuzamos adatbázisok fenntartását. 

2.5. 5.2.5 Tipikus közmű alkalmazások 

A közmű-információs rendszerek mint GIS alkalmazások széles skálán helyezkednek el. Egy részük egyszerű 

lekérdező rendszer, de van közöttük döntéstámogatásra képes analizáló rendszer is. 

2.5.1. 5.2.5.1 Hálózatelemzési műveletek 

Az útvonalkeresés csak egy, de talán a legismertebb és a legjellemzőbb a hálózatelemzési eljárások közül. A 

forráselosztás, a zóna kialakítás és egyéb műveletek szintén a hálózatelemzés kategóriájába tartoznak. Az 

alábbiakban ezekről ejtünk néhány szót. 

2.5.2. 5.2.5.2 Útvonalkeresés 

A legrövidebb (leggyorsabb) út megtalálása talán a leggyakrabban alkalmazott művelet a hálózati GIS-ben. 

Használják a mentőszolgálatok és az üzleti utazók egyaránt. A legrövidebb út megtalálásához azonban hosszú út 

vezet. A hálózatnak minden olyan elemét le kell írnunk az adatbázisban, amely az útvonalkeresés eredményét 

befolyásolhatja. Az útvonalkereső adatbázisok az utakat, mint vonalakat ábrázolják, amelyek csomópontokban 

találkoznak. Ezen kívül ábrázolni kell az adatbázisban az egyirányú utakat, az utak átbocsátó képességét, a 

kereszteződésekben a bekanyarodási lehetőségeket, a sebességkorlátozásokat, a lezárásokat és a tereléseket, stb. 

Ebből látható, hogy az ilyen típusú adatbázis dinamikus, folyamatos frissítést kíván. Az alapprobléma általában 

az, hogy az utakat egy vonallal ábrázoljuk-e az adatbázisban, vagy kettővel (netán többel)? A legáltalánosabb az 

egy vonallal való ábrázolás, ez azonban csak egy határig elegendő. Ha az út sávjainak eltérő tulajdonságokat 

akarunk adni, vagy az út két oldalán lévő jelenségeket elemezni akarjuk, át kell térni a kétvonalas ábrázolásra. 

Külön megemlítjük az útvonalkeresés egyik gyakori esetét, a postacímre való keresést (address matching). 

Ennek lényege, hogy a hálózathoz kapcsolt postacím adatbázis alapján adott címen lakó embereket 

megtaláljunk, vagy adott címtartományba eső személyeket kigyűjthessünk. 
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A mindennapi gyakorlatban talán a turisztikai célú útvonalkereső programok terjedtek el. Ezek fő funkciói: a 

legrövidebb út megtalálása, a leggyorsabb út megtalálása, a választott útvonal elágazási naplójának és 

időtervének elkészítése, stb. A fejlettebb változatok esetében peremfeltételeket is megadhatunk: érintendő 

települések, használatból kizárandó utak, adópálya-díj limit figyelése, stb. 

2.5.3. 5.2.5.3 Erőforrás elosztás 

A hálózati műveletek másik gyakori formája az erőforrás elosztás. A probléma általánosságban: van valahol egy 

kapacitás (víztorony, iskola, raktár stb.) és vannak körülötte felvevő helyek (vízcsapok, iskolások, boltok stb.). 

Az erőforrás elosztó algoritmusok megpróbálják meghatározni, hogy az adott kapacitással mekkora felvevő 

mennyiséget lehet kielégíteni, figyelembe véve a megközelítési lehetőségeket is. Az eredmény egy olyan térkép, 

amely megmutatja, hogy a forrás „meddig elegendő”. A forráselosztás egy speciális esete, amikor azt a 

körzethatárt próbáljuk meghatározni, amit az adott hálózaton egyenlő idő alatt vagy egyenlő költséggel lehet 

elérni. Tipikus esetek: azon övezetek megrajzolása, ahonnan egyforma idő alatt lehet elérni a városközpontot, 

vagy a házhozszállítási körzetek kialakítása. Természetesen ezekben az esetekben is tartalmaznia kell az 

adatbázisnak mindazokat az adatokat, amelyek a hálózaton való közlekedést befolyásolják, különben a 

valóságtól igencsak távol álló eredményt kaphatunk. 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy az egyes alkalmazástípusok milyen kiépítettségű adatbázisokat 

kívánnak. 
 

Feladat Közmű 

 
Elektr Gáz Távk Víz 

Térképi megjelenítés 1 1 1 1 

Szolgalmi jog 

nyilvántartása 
1 1 1 1 

Vezeték karbantartás 1 1 1 1 

Belépés a rendszerbe 1 1 1 1 

Mérnöki lekérdezés 

(elemzés) 
1 1 1 1 

Vezeték építés 2 1 2 1 

Vázlatkészítés 1 1 2 2 

Tervezés 2 2 2 2 

Hálózatelemzés 1 1 1 1 

Adatcsere 1 1 1 1 

Szolgáltatásbővítés 3 3 
 

3 

Piackutatás 3 3 3 3 

Valós idejű hálózat 

felügyelet 
2 2 

 
2 

Hálózati veszteség 

figyelése 

 
1 
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Hibahely megkeresése 2 
 

2 
 

Szabad kapacitás 

keresése 

  
2 

 

Vízmennyiség 

menedzselése 

   
2 

Vízminőség figyelése 
   

2 

Mentés tervezése 3 3 3 3 

Szállítás tervezése 3 3 3 3 

1 a rendszer kezdeti állapotában lehetséges 

2 a rendszer kiépítése után lehetséges 

3 a rendszer továbbfejlesztése után lehetséges 

A továbbiakban részletezzük, hogy a fenti feladatok - mint tipikus alkalmazások - mit is takarnak a közmű-

információs rendszerek esetében. 

2.5.4. 5.2.5.4 Egyéb tipikus közműalkalmazások 

Mérnöki lekérdezés (elemzések) 

A leggyakoribb keresés a közmű-információs rendszerben valamely terület megkeresése az utcanév, a 

tulajdonos fogyasztó stb. nevének megadása után (a használat kb. 80-90%-át a lekérdezés teszi ki). A szokásos 

kérdések: „ hol van közmű az adott területen?”, „ hogyan kapcsolódnak a vezetékek?”, „ milyen egyéb közmű 

van az adott területen?”. Az ilyen keresések célja általában a kérdéses helyszín rajzának elkészítése, a munkások 

vázlattal való ellátása. 

Vezeték felújítása 

A közművek vezetékeit megelőző jelleggel periodikusan karban kell tartani. A karbantartás ütemezését és 

végrehajtását szabályok sora szabja meg. Ezek a szabályok általában nem csak a vezetékre, hanem a 

környezetére, az építményekre, utak felületére is vonatkoznak (bontás). Ha az ezekre vonatkozó adatok benne 

vannak a rendszerben, akkor lehetségessé válik a karbantartás gazdaságos, a környezetét kevésbé zavaró és a 

szolgáltatás folyamatosságát fenntartó megszervezése. Tovább menve, lehetségessé válik a hibák előrejelzése. 

Vázlatkészítés 

Itt most számítógépes vázlatra kell gondolni. Sokszor előfordul, hogy a hiba kijavítását akkor kell elkezdeni, 

amikor a közmű üzemeltetőnél nincs éppen munkaidő. Ilyen esetben a személyzetnek szüksége van egy olyan 

vázlatra, amely alapján maga is megtalálja a kérdéses vezetéket. Ez számítástechnikai szempontból egy rajzfájl 

elkészítését igényli, amit a brigád magával tud vinni a terepre és a hordozható számítógépén használni tudja. Így 

a központi adatbázisban lévő minden információ a rendelkezésükre áll. 

Tervezés 

A tervezéshez a közmű-információs rendszerben lévő minden adatot felhasználnak. Egy interaktív eljárás során 

a mérnökök kiválasztják az új vezetékek minden szempontból optimális helyét. Az egyes közműtípusok 

természetesen eltérő szoftvereket használnak az optimalizálásra tekintettel a közmű igényeire. A vízvezetéket és 

a telefonhálózatot eltérő szempontok alapján kell tervezni. Ezek a szoftverek mintegy kiegészítésként készülnek 

el a közmű-információs rendszer adatbázisa „fölé”. 

Hálózatelemzés 
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Ennek a feladatnak a megoldásához feltétlenül szükség van a hálózat elemei között meglévő kapcsolatok 

nyilvántartására. További szükséges adatok a vezetékre vonatkozó kérdések: nyomás, folyásirány, földelés vagy 

feszültségesés stb. Szükség van továbbá a csatlakozási, elágazási pontok adataira. A további adatszükséglet 

szorosan összefügg a közmű típusával. A leggyakrabban elemzett kérdés a hálózat viselkedése különböző 

szituációkban: túlterhelés, vezeték kiesése, stb. A hálózatelemzést célszerű elvégezni a terjeszkedési stratégia 

megválasztása előtt is. Ha a valóságot jól közelítő eredményt akarunk elérni, akkor a GIS-nek kapcsolatban kell 

állni a hálózat állapotát figyelő berendezésekkel (nyomásmérő, feszültségmérő, frekvenciaszámláló stb.). 

Adatcsere 

Gyakran szükség van adatcserére a közmű-információs rendszerek között, vagy a közmű-információs 

rendszerek és egyéb rendszerek között. A csere formája alapvetően kétféle lehet: egy kvázi szabvánnyá vált 

grafikus és karakteres csereformátum útján (DXF, dBase); vagy ha van ilyen akkor nemzeti adatcsere formátum 

útján (nemzeti digitális térkép szabvány). 

Piackutatás 

Mivel a közműszolgáltatások egy részét (amelyek nem részei a létszükségletnek) el kell tudni adni, vagy a 

hasonló szolgáltatókat meg kell előzni, egyre nagyobb szerepet kap a piackutatás a közmű-információs 

rendszerek lehetséges funkciói között. Ez gazdasági és szociális adatok adatbázisba vitelét követeli meg. 

Szükség van az önálló ingatlanok geokódjára és megfelelő statisztikai adatokra, amelyek az esetek többségében 

népszámlálásból vagy piackutatásból nyerhetők. 

Valós idejű hálózat-felügyelet 

A víz, gáz, elektromos szolgáltatóknak állandóan figyelniük kell a hálózatot. Ez már jóval a GIS előtt megvolt, 

és az üzemeltetés egy elkülönített részét képezte. A kezelők elé általában a hálózat sematikus rajzát helyezték el 

az állapotot jelző lámpácskákkal. A GIS bevezetésével lehetővé vált a helyszín térképének mint háttérnek a 

felhasználása. Így baj esetén könnyebben meg lehet szervezni a beavatkozást, hiszen a diszpécser azonnal látja a 

megközelítési lehetőségeket. 

Hálózati veszteség figyelése 

A hálózati veszteségeket sok esetben mozgó mérőkocsikkal próbálják bemérni. A GIS-nek nagy szerepe van a 

mérőkocsik optimális útvonalának megtervezésében. A fejlettebb rendszerek képesek fogadni a mérőkocsiban 

mért adatokat, amelyek a karbantartás szervezésében nagyon hasznosak lehetnek. Továbbmenve, kiszűrhetők 

azok a területek ahol valamilyen okból a hálózati veszteségek az átlagosnál gyakrabban lépnek fel. 

Hibahelyek behatárolása 

Főleg a távközlésben segíthet a GIS - a hálózat bonyolultsága miatt - a hibahelyek gyors behatárolásában. Erre a 

célra már speciális programokat is írtak, amelyek a kapcsolásokat kezelő szoftver jelzései alapján elkezdik 

keresni a hiba logikai helyét a hálózaton, majd ezt a meghibásodott egység környékének térképével együtt 

kijelzi a karbantartók számára. 

Vízmennyiség menedzselése 

Sok országban a vízszolgáltató felelős a vízgyűjtő állapotának megfigyeléséért. Ezek nagy része (lefolyási 

viszonyok, talajművelés, szennyezés stb.) földrajzi helyhez kötődő adat, amelyet célszerű földrajzi információs 

rendszer keretében ábrázolni és elemezni. 

Mentés tervezés 

Az egyik leggyakoribb feladata a közmű-információs rendszereknek a kis és a nagy katasztrófák esetén a mentés 

és a kiesett szolgáltatás pótlásának megszervezése. A GIS már a katasztrófa bekövetkezés előtt lehetővé teszi 

annak modellezését, hatásainak becslését. Az elhárítás teendőinek nagy része szintén a földrajzi helyhez 

kapcsolódik: megközelítési és kitelepítési útvonalak, segélyhelyek kijelölése stb. 

2.6. 5.2.6 Önkormányzati Központi Közmű Nyilvántartás 

A hatályos rendeletek értelmében Magyarországon az Önkormányzatoknak központi közműnyilvántartást kell 

vezetni, ezért ezzel a kérdéssel külön foglalkozunk, annál is inkább, mivel a gyakorló mérnökök nagy része 
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előbb – utóbb kapcsolatba kerül ezzel a nyilvántartással. A központi közműnyilvántartás azt jelenti, hogy a 

településen működő közműszolgáltatók rendszeresen megküldik a szakági nyilvántartásukat a Polgármesteri 

Hivatal illetékes Irodájának. A Hivatal ezt az adatbázist a legkülönbözőbb célokra használja: kötelező 

kommunális ellátás biztosításához, építéssel kapcsolatos engedélyekhez, útfelbontások engedélyezéséhez, 

beruházók tájékoztatására a közmű ellátottságról stb. 

A térinformatika megjelenésével a Központi Közmű Nyilvántartás technikája változáson megy keresztül. 

Lehetőség van a nyilvántartás és a változások digitális kezelésére. Ezzel kapcsolatban a következő szituációk 

jöhetnek létre: 

• a közmű üzemeltetők és az Önkormányzat eltérő szoftvereket és ebből eredően eltérő állomány formátumokat 

használ. Ekkor minden adatcserénél konvertálásra van szükség, ami a logikai adatvesztés lehetősége miatt 

kedvezőtlen. 

• a közmű üzemeltetők és az Önkormányzat részben eltérő szoftvereket és adat állományokat használ. Itt csak a 

közművek egy részénél van szükség adatkonvertálásra. Ma a gyakorlatban ez a leggyakoribb eset. 

• a közmű üzemeltetők és az Önkormányzat nincs hálózatba kapcsolva. Ekkor a változásokat csak 

időszakonként és valamilyen fizikai adathordozón lehet közvetíteni. 

A fenti problémák kiküszöbölésére alkalmasnak látszik az Egységes Közmű Nyilvántartás (EKN) koncepciója, 

melynek kidolgozása a témában úttörő szerepet játszó Keringer Zsolt nevéhez fűződik (Polgármesteri Hivatal, 

Szombathely), a megvalósításban a magyar térinformatikai piac egyik fő szereplője, a GeoView Systems Kft. 

működött közre. 

Az EKN felépítése: 

 

Az EKN központi gondolatai: 

• a közműnyilvántartás minden szereplője lehetőleg ugyan azt a térinformatikai rendszert használja – így nem 

bomlik meg az adatbázis konzisztenciája 

• legyen közvetlen adatátviteli kapcsolat a közmű üzemeltetők és az Önkormányzat között – ezzel a változások 

azonnal beépülnek a központi nyilvántartásba 
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• az adatbázisok ne mozogjanak a hálózaton, csak a változások – ezzel csökken az adatforgalomhoz szükséges 

sávszélesség 

 

• ha van elegendő sávszélesség, akkor lehetővé válik a távoli adatkarbantartás – ez azt jelenti, hogy a központi 

adatbázist elegendő egy példányban tárolni, ami egyedüli biztosítéka annak, hogy az adatbázis integritása 

megmaradjon. 

Az önkormányzati központi közmű nyilvántartási alrendszer adattartalma: 

Az alábbi közmű szakágak nyilvántartása: 

• gáz szakág 

• elektromos szakág 

• víz szakág 

• szennyvízcsatorna 

• csapadék csatorna szakág 

• távközlési szakág 

• távhő szakág 
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• kábel TV szakág 

• közvilágítás szakág 

• stb 

Az alrendszer funkciói  : 

Meg kell jegyezni az alábbi felsoroláshoz, hogy az alrendszertől elvárt alapvető funkciókat tükrözi. A fejlődés 

során ezek közelítenek a teljes értékű térinformatikai funkciókhoz (pl. összetett térbeli műveletek). 

Lekérdezések 

• grafikus kiválasztás alapján (rámutatás, bekerítés körrel, négyszöggel, pligonnal) 

• szöveges kiválasztás (SQL) alapján a leíró adatok tetszőleges adatára 

• földmérési alaptérkép adatai 

• közműalaptérkép adatai 

• gáz hálózat adatai 

• elektromos hálózat adatai 

• víz hálózat adatai 

• csatorna hálózat adatai 

• csapadék hálózat adatai 

• távközlési hálózat adatai 

• távhő hálózat adatai 

• Kábel Tv hálózat adatai 

• stb. 

Karbantartás 

• grafikus adatok 

• leíró jellegű adatok 

• szöveges adatok 

• fotó 

• műszaki rajz 

• beazonosítás (térinformatikai objektum és leíró adat összerendelése) 

Mérések 

• koordináta lekérdezés 

• hosszmérés 

• terület mérés, köbtartalom mérés 

Adatcsere 

• Belső adatcsere a Szakági Közmű Nyilvántartási rendszeren belül 
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• Külső adatcsere DXF formátumban jellemzően adatszolgáltatás céljából 

• Adatmenedzser 

• Adatcsere felügyelete 

2.7. 5.2.7 A térinformatikai adatbázis felépítésének – 
karbantartásának szervezeti kérdései 

A Polgármesteri Hivatalnak munkája elvégzéséhez mindig a legfrissebb térképi állapotra van szüksége, 

ugyanakkor nincs berendezkedve arra (illetve idegen ez a funkció), hogy a földmérési alaptérképet, a közmű 

alaptérképet folyamatosan vezesse, illetve a közmű szakági térképeket figyelemmel kísérje. Ezért a 

gyakorlatban gyakran felmerül, hogy ezt a feladatot külső vállalkozó lássa el. A legelterjedtebb megoldás, hogy 

az Önkormányzat megbíz egy arra alkalmas céget, hogy a fenti feladatokat folyamatosan végezze (ezt nevezik 

ma divatos kifejezéssel forráskihelyezésnek – outsourcing-nak). A Hivatal munkája során keletkező 

változásokat össze kell gyűjteni és továbbítani az adatbázis karbantartója felé. Ennek legcélszerűbb módja, hogy 

az ügykezelésbe belső szabályozással olyan kényszereket iktatunk be, hogy a változások eljussanak az adatok 

kezelőjéhez. Az aktualizált adatokat ezután az adatkezelő már az illetékes irodá(k)hoz tudja visszajuttatni. 

Ennek több szintje lehet: 

• Hardverkihelyezés 

• Hardver – és szoftverkihelyezés 

• Hardver – szoftver- és adatbázis kihelyezés, 

• Feladatkihelyezés. 

Nagy előnye a megoldásnak, hogy a kihelyező szervezettől – jelen esetben a Polgármesteri Hivataltól – idegen 

feladatokat az ahhoz legjobban értő szervezet oldja meg. Így a Hivatalban költséghelyként jelentkező feladatból 

profitközpontot lehet képezni, például a keletkezett adatok, vagy az adatokból levezetett elemzések 

értékesítésével. 

Ennek azonban az eddigiek alapján az a következménye, hogy hálózati kapcsolatot kell kiépíteni az adatkezelő 

cég és a Polgármesteri Hivatal térinformatikai szervere között. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy – 

ahogyan azt az előző fejezetben láttuk – a forráskihelyezésnek adatáramlási vonatkozásai is vannak. 

2.8. 5.2.8 A közműalkalmazások hardver - szoftver szükséglete 

A hardverszükséglet folyamatosan változik a közmű-információs rendszer kiépítése során. A kezdeti 

stádiumban (digitalizálás, leíró adatok bevitele) elegendő egy önálló PC is, később szükség van hálózatba 

kapcsolt munkaállomásokra is a lefedett terület nagyságától és az adatbázis összetettségétől függően. A 

funkciók szerint vannak az adatbázis kezelésére és elemzésekre kialakított teljes jogú munkahelyek és vannak a 

korlátozott jogú „megtekintő” munkahelyek (pl. ügyfélszolgálat). A perifériákat tekintve a digitális térképek 

sokasodásával a digitalizáló táblák száma csökkenni fog. Nőni fog viszont a korszerű és egyre olcsóbb rajzoló 

berendezések szerepe. 

A számítógépek kiépítettsége gyorsan változik, ezért itt szerver illetve számítógép konfigurációt nem adunk 

meg. Inkább kiemeljük, hogy a térinformatikai rendszerek az átlagos irodai rendszereken túl milyen 

követelményeket állítanak a hardverek elé: 

Számítógép 

Az átlagosnál nagyobb memória, háttértár és a lehető leggyorsabb processzor szükséges, mert főleg a raszter 

állományok feldolgozása nagyon háttértár - és processzor igényes. 

Grafikus kártya:  a térinformatikai alkalmazások az átlagos alkalmazásoknál nagyobb felbontást igényelnek, 

ezért célszerű, hogy a grafikus kártya felbontása minimum az 1024*768-as felbontást tudja minimum 256 

színnel és tartalmazzon video gyorsító funkciókat. A ma kapható grafikus kártyák felülmúlják ezeket a 

követelményeket. 
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Monitorok:  a grafikus kártyáknál felsorolt jellemzőket a monitornak is biztosítania kell. Célszerű, hogy a 

monitor 20” képátmérőjű legyen, a grafikus alkalmazás miatt. Az az ideális, ha minél több 20” képátmérőjű 

monitor van, de esetleg kisebb (17”) képátmérőjű monitorok is megfelelőek. A 14 és 15"-os monitorok 

térinformatikai alkalmazásokhoz nem javasolhatók. 

Számítógépes hálózati csatlakozás:  a cégen vagy szervezeten belül vékony Ethernet kábel, rövid távolságra 

üvegszálas kábel, nagyobb távolságra (városon belül) bérelt ISDN, ADSL vonal vagy optikai kábel szükséges. 

Kiegészítő eszközök 

A rendszer üzemeltetésénél jelentkező speciális funkciókhoz további kiegészítő berendezésekre lehet szükség. 

Ezek a berendezések: 

• A3 szkenner – a vázlatok, fényképek, kisebb műszaki rajzok digitalizálására 

• A0 szürketónusos szkenner – a nagyobb térképek, műszaki rajzok digitalizálására 

• A3-A4-es színes tintasugaras nyomtató a kisebb dokumentumok, térképek kinyomtatásához 

• A/0 színes raszter plotter (térképszelvények kirajzolásához, lehetőleg hálózati eléréssel 

• Digitalizáló tábla a nagyobb dokumentumok digitalizálásához (meg kell jegyezni, hogy ezek szerepét szinte 

teljesen átvették a nagy formátumú szkennerek) 

• Digitális fényképezőgép a térképhez csatolható képek készítéséhez (hatósági eljárásokról, ingatlanokról, 

szobrokról stb.) 

• Szünetmentes tápegység a zavartalan áramellátáshoz 

Itt megjegyezzük, hogy a nagy értékű, ritkán használt eszközöket, mint a szkenner vagy digitalizáló tábla, 

érdemesebb bérmunka keretében használni. 

A közmű-információs rendszerek változatossága a programozókat az objektum-orientált, szabály alapú 

programozásra ösztönözte. Az már kiépült rendszerek átültethetőségét azonban nagyban korlátozza az egyes 

országokban eltérő hagyományok és szabványok rendszere. A GIS adatbázis költségessége arra ösztönzi a 

programozókat, hogy újabb és újabb elemző szoftverek írásával minél jobban kiaknázhatóvá váljanak az 

adatbázisban rejlő információk. A világon ma több tucat térinformatikai szoftver létezik, ezeknek azonban csak 

töredéke alkalmas olyan összetett feladatok megoldására, mint amit egy közmű térinformatikai rendszer 

üzemeltetése jelent. A térinformatikai alapszoftverekkel kapcsolatban kialakult néhány olyan szempont, amely 

megkönnyíti a kiválasztást. A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat: 

• Fogadja be a legelterjedtebb digitális térképformátumokat (DXF, DGN stb.) 

• Csatlakozni lehessen vele SQL alapú adatbázis kezelőhöz 

• A térinformatikai adatbázist lehetőleg relációs adatbázisban tárolja 

• Támogassa a kliens - szerver működési módot 

• Legyen teljes (az adatok teljes körű beviteléhez, kezeléséhez és elemzéséhez szükséges) és olcsó, az adatok 

lekérdezéséhez való változata 

• Fusson az összes elterjedt processzoron és operációs rendszeren 

• A térinformatikai adatbázis rétegeit állományként kezelje, lehetőleg objektum orientált megközelítésben 

• Legyen lehetőség magyar nyelvű kezelő felület kidolgozására, saját parancsok definiálására stb. (testre 

szabás) 

• Legyen lehetőség a térinformatikai adatbázis Interneten való publikálására és ezáltal böngészőn keresztül 

történő elérésére (MapServer támogatás) 
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Magyarországon a piac kis méretei miatt úgy tűnik, három szoftver uralja az önkormányzati térinformatika 

piacát. Ezeket ismertetjük röviden a következőkben. 

Az egyik ilyen program az ARC/INFO nevű szoftver. Ez világviszonylatban az egyik legnagyobb tudású, 

legelterjedtebben használt térinformatikai eszköz. A szoftver kifejlesztője és forgalmazója az amerikai 

Environmental Systems Research Institute (ESRI) cég, amely mintegy 20 éve foglalkozik GIS alapszoftver-

fejlesztéssel. Az alapszoftver modulokból épül fel, ami lehetővé teszi, hogy csak az adott alkalmazáshoz 

szükséges modulokat kelljen megvásárolni. A felhasználók száma szerinti licence-jogok rugalmasan 

változhatnak; ezzel elérhető, hogy az alkalmazás fokozatos elterjesztéséhez lehessen igazítani a kiadásokat. 

Kisebb feladatok megoldására létezik az ArcView nevű szoftverváltozat, amely az ArcInfo „kistestvére”. 

Alapfunkcióiban megfelel egyszerűbb térinformatikai rendszerek kiépítéséhez, funkcionalitása a felhasználó 

szükségleteitől függően modulárisan bővíthető. Napjainkban jelent meg a cég skálázható terméke, az ArcGIS 

moduláris szoftver az ArcView kiváltására. Ingyenesen használható az ArcExplorer, amellyel az adatbázis nem 

módosítható, viszont alkalmas információszerzésre, tematikus térképek készítésére és nyomtatására. A sort az 

Internetes publikációt lehetővé tevő ARC IMS Internet Map Szerver zárja. További ismeretek és referenciák 

találhatók a  http://www.geocomp.hu  és a  http://www.esri.com  címen. 

A második alapszoftver a Geoview Systems Kft. GreenLine nevű terméke. Ennek a szoftvernek az 5.2 változata 

többéves tapasztalatot magába ötvöző, de új, rendkívül korszerű rendszer, amelynek legjellemzőbb tulajdonsága 

az információs rendszer objektumorientált megközelítése. A szoftver futtató (run-time) modulja külön is 

megvásárolható, így olyan felhasználó, amely nem kíván saját fejlesztést végezni, olcsón hozzájuthat a számára 

szükséges funkciókhoz. A GreenLine számára az adatbázist a GisTools szoftverrel építhetjük fel. Aki csak 

használni akarja annak rendelkezésére áll a GreenLine Viewer. A konzisztens adatbázis létrehozását támogatja a 

GreenLine DataControll szoftvermodul. Itt is megtaláljuk az Internetes publikációt támogató GreenLine 

MAPSzerver. További ismeretek és referenciák találhatók a  http://www.geoview.hu  címen. 

A harmadik alapszoftver a MicroStation-ra épülő GISPÁN rendszer, a Rudas&Karig Kft fejlesztéseként készült. 

A rendszer grafikus alapszoftvere a MicroStation, az alkalmazás a Microstation elválaszthatatlan, integráns 

részét képező MDL fejlesztő nyelven készült. Az alfanumerikus adatok tárolását és tranzakció szemléletű 

kezelését az ORACLE RDBMS 7 biztosítja, a kiszolgáló munkahelyek kapcsolatát az operációs rendszer és az 

ORACLE hálózati eszközei biztosítják. 

További ismeretek és referenciák találhatók a  http://www.rudaskarig.hu  címen. 

Az alfejezet végén említsük meg, hogy minden térinformatikai rendszer más szoftverek környezetébe 

integrálódik. Működéséhez és képességeinek kihasználáshoz az alábbi szoftverek szükségesek: 

• operációs rendszer. Alapvetően MSWindows vagy UNIX lehet, az ablakos működés alapkövetelmény 

• irodai szoftverek 

• szövegszerkesztő 

• táblázatkezelő 

• adatbázis kezelő 

melyekkel adatcsere útján tud érintkezni a közmű térinformatikai rendszer. 

2.9. 5.2.9 A szakember szükséglet 

A közmű térinformatikai rendszer lényeges alapeleme a rendszert működtető  szakember  , akinek megfelelő 

ismeretekkel kell rendelkeznie a rendszer használatára, karbantartására vonatkozóan. Fontos, hogy az esetleg 

előforduló szakmai szempontból hibás adatokat, eredményeket, elemzésekből levont hamis következtetéseket ki 

tudja szűrni. Az üzemeltetéshez számítógépes alapismeretekkel is rendelkeznie kell a felhasználónak. A 

rendszer sikeres bevezetéséhez elengedhetetlen, hogy a szervezet magáénak érezze a rendszert, a rendszer pedig 

optimálisan közelítse az addig megszokott ügymenetet. A rendszer működtetéséhez a szervezeten belül a kezelő 

személyzetet be kell tanítani, a rendszer működtetésének személyi feltételeit is létre kell hozni: a feladatkörök és 

illetékességek meghatározásával. 

Valószínűsíthető, hogy a rendszer jövendőbeli felhasználóit képzettség és elvégzendő feladat szerint három 

csoportra lehet osztani. Az első csoport a rendszer felügyeletét ellátó térinformatikus és az informatikus, akinek 

http://www.geocomp.hu/
http://www.esri.com/
http://www.geoview.hu/
http://www.rudaskarig.hu/
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a felhasználói rendszer mellett ismernie kell az alkalmazott operációs rendszereket és adatbázis-kezelőket, hogy 

a feladataként meghatározott mentéseket el tudja végezni. A második csoport minden szervezeti egység egy-egy 

munkatársát jelenti, aki az általuk felügyelt alrendszerekért a felelősek. A harmadik csoport pedig a rendszer 

felhasználói. 

Az eddig leírtak mellett bizonyos szervezeti (munkaköri) változtatásokat igényel a térinformatikai rendszer 

megvalósítása úgy a kialakítás, mint a működtetés időszakában. A hierarchia csúcsára szükséges egy 

térinformatikai felelős, aki koordinálja az egyes tevékenységeket, valamint tartja a kapcsolatot a belső és külső 

résztvevőkkel. Nélkülözhetetlen a térinformatikai „felelős” felsővezetői szintű kapcsolata vagy beosztása (pl. 

vezetői értekezleteken való részvétel joga). 

2.10. 5.2.10 A működés biztonsága és az adatvédelem biztosítása 

A közmű nyilvántartási térinformatikai rendszer keretében tárolt adatok mennyisége és fontossága és nem utolsó 

sorban az értéke megkívánja az alapszoftverektől és végfelhasználói rendszerektől azt, hogy a tárolt adatok 

biztonságát, titkosságát szavatolni lehessen. Biztonság alatt a következő követelmények értendők: 

• az adathordozók fizikai sérüléstől, természeti csapástól való védelmét; 

• az adatok helyreállíthatóságának érdekében végzett duplikálásokról, a változó adatok időnkénti mentéséről 

való gondoskodást; 

• minősített adatkörökre vonatkozó bármilyen számítógépes művelet feljegyzését, hatásuk nyomon 

követhetőségét; 

• a védelmet biztosító biztonsági rendszer kikerülésének megakadályozását; 

• a felhasználók azonosíthatóságát, munkavégzési kontrollját. 

2.11. 5.2.11 A bevezetés ütemezése 

Az alábbiakban közreadunk egy táblázatot arról, hogy nagy vonalakban hogyan ütemezhető egy közmű 

térinformatikai rendszer bevezetése (a Geoview Kft. becslése alapján). Itt a két év nem mérvadó, ez függ a 

település méretétől. Inkább azt figyeljük meg, hogy egyes feladatok párhuzamosan indíthatók, ami lényeges az 

egyenletes finanszírozás és a rendszer komponenseinek egyidejű befejezhetősége szempontjából egyaránt. 
 

Feladat 1. év 2. év 

Negyedévek I II III IV I II III IV 

         

Szervezeti 

előkészítés 

        

Hardver 
        

Hálózat 

(tervezéssel) 

        

Szerverek 

beszerzése, 

telepítése 

        

Munkahelyek 

beszerzése, 

telepítése 
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Szoftver 
        

Alapszoftverek 

beszerzése, 

telepítése 

        

A rendszer 

megvalósítása 

        

Rendszerterv 
        

A rendszer 

létrehozása 

        

Beüzemelés, 

oktatás, 

hibajavítás, stb. 

        

Adatbevitel 

ütemezése 

        

Alaptérképek és 

közműtérképek 

        

Közművek 

szakági adatai 

        

Egyéb – 

attribútum – 

adatok 
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