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Kivonat 

A térinformatika egy technológia, amelyet mindenhol lehet alkalmazni, ahol fontos az adat földrajzi helyzete. A 

térinformatikai alkalmazások csoportosíthatók földrajzi kiterjedés és funkció szerint. A térinformatika 

polgárjogot nyert a földinformációs rendszerekben, közműveknél, államigazgatásban, önkormányzatoknál, 

marketingben, katasztrófa elhárításban stb. A térinformatikai alkalmazások párhuzamosan fejlődnek az 

informatikai technológia fejlődésével. 

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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1. fejezet - A térinformatikai 
alkalmazásokról általában, 
társadalmi, gazdasági alkalmazások 

1. 1.1 Bevezetés 

Sokunk számára a földrajzi tér csak tények gyűjteménye (Budapest Magyarország fővárosa, a Balaton Közép-

Európa legnagyobb tava stb.). Hacsak nem műveltségi vetélkedőre készülünk, nehéz átlátni ezeknek az 

információknak a fontosságát. De képzeljük el, hogy lakást ajánlanak nekünk megvételre egy látszólag jó 

helyen, jó áron. Viszont a közlekedési viszonyokat elemezve kiderül, hogy a környék elviselhetetlenül zajos, 

ami a térképen nem is látszik. Ezért lehet, hogy lemondunk a kedvező ajánlatról. Ezekben az esetekben – tehát 

amikor a térbeli információk a racionális döntést segítik – nagy szerepe van a térinformatikának. Mondhatjuk, 

hogy érdemes –e a fenti esetben egy bonyolult technológia eszköztárát bevetni? Hiszen egy ilyen egyszerű 

mérlegelést és döntést fejben is megoldhatunk. Vannak azonban olyan döntések, amelyek annyi szempont 

mérlegelését kívánják, hogy az emberi agy egy időben arra már nem képes. Például ilyen bonyolult probléma a 

térségfejlesztés megtervezése, a földhasználat optimalizálása, kistérségi tömegközlekedés megszervezése, vagy 

egy súlyponti kórház hatókörének ideális kijelölése. Az információk helyhez kapcsolása fontos momentum az 

üzleti és a közösségi döntéshozatal során. A telephely kiválasztás, piackutatás, konkurenciafigyelés, elosztási 

hálózat megtervezése, források biztosítása, vészhelyzetek kezelése – mind szükségessé teszi a földrajzi adatok 

bevonását. Hol vannak a jelenlegi és a jövőbeni vevőim? Hol helyezkednek el a versenytársaim? Melyik 

kereszteződésben történik a legtöbb baleset? A város melyik részét önti el rendszeresen az árvíz? Hol nő a város 

a leggyorsabban, hol kell bővíteni a vízhálózatot, az elektromos hálózatot és az információátviteli hálózatot? 

Gyakori, hogy a fentiekhez hasonló kérdések megválaszolása további kérdéseket vet fel: miért abban a 

kereszteződésben van a legtöbb baleset? Sok esetben a kérdések nagyon konkrétak és praktikusak: milyen 

messze van a legközelebbi autópálya lehajtó? Mely épületek vannak a belvárosban, megfizethető áron, és öt 

perc sétára a buszmegállótól? 

A GIS ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására való. Lehetővé teszi a gyors, pontos, választ, lehetővé teszi a 

térbeli összefüggések áttekintését, objektív elemzését. Nézzünk példákat a GIS alkalmazására a társadalommal 

és a természeti környezettel összefüggésben. 

2. 1.2 A GIS szerepe hétköznapjainkban 

2.1. 1.2.1 A GIS az üzleti életben 

A vállalkozások adatokat gyűjtenek és elemeznek az eladásokról, a vevőkről, befektetésekről, népesedési 

adatokról, levelezési listákról stb. Ezekben az adatokban mindig ott rejlik a földrajzi információ, mint a 

postacímek, értékesítési terület határa, házhozszállítás határa, amelyek potenciálisan mind alkalmasak térképi 

ábrázolásra és térinformatikai elemzésre. A GIS fokozatosan átalakítja az üzleti szféra működését (gondoljunk a 

rohamosan terjedő direkt értékesítésre). A multinacionális cégek, a kezdő vállalkozások, az építőanyag áruházak 

és éttermek sorra vezetik be és használják a térinformatikai alapú probléma megoldást. A térbeli elemzések által 

megalapozottabb döntéseket hoznak, jobb szolgáltatást nyújtanak és új piaci lehetőségeket tárnak fel. Az üzleti 

szféra felhasználja a GIS-t célzott reklámra, telephely kiválasztásra, vagyonkezelésre, kockázat elemzésre, a 

szabályozáshoz való alkalmazkodásra, házhozszállítás szervezésére, ügyfélszolgálatra, népességi adatok 

elemzésére és még sok minden másra. A GIS lehetővé teszi a vállalkozást érintő folyamatok jobb megértését az 

adatbázisukban lévő adatok grafikus megjelenítése és elemzése által. A térinformatika azonban több mint az 

adatok grafikus megjelenítése, lehetővé teszi a térbeli helyzethez köthető adatok és folyamatok dinamikus 

elemzését. Ráadásul, ha a térképhez kötődő adatokat frissítjük, a megjelenítés automatikusan igazodik az új 

helyzethez. Ez lehetővé teszi például annak eldöntését, hogy mikor és hol lesz szükség a közeljövőben új 

iskolára a jelenlegi születési adatok tükrében. A GIS lehetővé teszi a felhasználónak, hogy az információkat új 

módon elemezze, feltárhasson eddig rejtett kapcsolatokat, folyamatokat és trendeket. A reklám, a pénzügyi 

szolgáltatások, ingatlanforgalmazás terén a térinformatika lehetővé teszi a piacelemzést, célzott média 

kampányok végrehajtását, a legjobb eladási helyek kiválasztását és a demográfiai alapú piacmodellezést. Meg 

kell itt említeni az adatok eredetének, minőségének fontosságát. Mint az egyéb információs rendszerekre, a 

térinformatikára is igaz, hogy helytálló információkat csak valós adatokból lehet levezetni. A földrajzi 
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információs rendszerek esetében ráadásul nagyobb a döntések anyagi kockázata, mint a csak leíró adatokkal 

dolgozó információs rendszerek esetén, hiszen a döntés eredménye gyakran beruházás, hálózatbővítés, stb. 

A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány üzleti/ipari alkalmazást: pénzügyi szolgáltatás, kiskereskedelem, 

közvetlen értékesítés, egészségügy, biztosítás, ingatlan értékesítés/befektetés, étterem, kiskereskedelem, üzleti 

tanácsadás, adatbázis szolgáltatás, iparcikkgyártás, energiaszolgáltatás, utazás/turizmus. 

2.2. 1.2.2 Katasztrófakezelés 

A térinformatika fontos szerepet kaphat a katasztrófák előrejelzésében és a mentés megtervezésében. A 

vészhelyzetek jellemzője, hogy hatalmas mennyiségű adat zúdul az illetékesekre a legkülönbözőbb forrásokból. 

Az eredményes mentés kulcsa a beérkező információk gyors feldolgozása és elemzése. Országoktól függően 

állami és/vagy magánszervezetek fognak össze a GIS használatában, hogy valós idejű információkhoz 

juthassanak, jobb döntéseket hozzanak, és hatékonyan beavatkozhassanak. A következőkben sorra veszünk 

néhány területet, ahol a térinformatikai adatok jobb eredményeket hozhatnak. 

Katasztrófa elhárítás 

Hazánkban az országos és a helyi katasztrófa védelem felelős a vészhelyzetek kezeléséért. Ezen a szinten főleg 

az országos kiterjedésű katasztrófák rizikóját elemzik (pl. viharok, háttérsugárzás), de helyi szinten is 

eszközöket adnak a hatékonyabb munkához. A fő témák a mentés tervezés, kármérséklés, a katasztrófa helyzetre 

való felkészítés. 

Katasztrófamodellezés 

A GIS segítségével a legtöbb katasztrófa hatása modellezhető, úgymint földrengés, árvíz, szélvihar, 

tengerrengés, erdőtűz, olajszennyezés, vegyi katasztrófa és mások. Ha szükséges adatokat bevisszük a megfelelő 

modellezési alkalmazásba, a katasztrófa menete követhető a számítógéppel létrehozott térképeken. Ez 

lehetőséget ad a bevetés irányítóknak a katasztrófa helyzet bekövetkezése előtt a felkészülésre. Tapasztalt 

szakemberek már ekkor meg tudják jósolni a katasztrófák mozgási irányát. Erre az egyik legszemléletesebb 

példa az erdőtüzek kezelése. A tűzoltókra szerelt jeladók helyzetét folyamatosan számítógépre töltve jól 

követhető az erdőtűz terjedési iránya és sebessége. 

 
1-1. ábra Elöntés modellezése 

http://www.esri.com/industries/public-safety/fire-rescue-ems/index.html 

Járműirányítás 

A mentő szervezetek (tűzoltóság, mentők) felhasználják a földrajzi adatokat a mentés helyének 

optimális/leggyorsabb módon való megközelítésére, a tűz okozta kockázat becslésére és a károk mérséklésére. A 

járművek helyzetének folyamatos mérése és irányítása az egyik legújabb és gyorsan fejlődő online GIS 

alkalmazás. A diszpécser folyamatosan tudja követni a mentésben résztvevő járművek helyzetét. Még 

hasznosabb, ha sikerül más adatokat integrálni a követő/irányító rendszerbe (pl. aktuális forgalmi helyzet). 

Tűzoltóság 
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1-2. ábra A tűzesetek és a tűzoltó autók elhelyezkedésének vizsgálata http://www.esri.com/industries/public-

safety/fire-rescue-ems/index.html 
A tűzoltóság felelős az életek és az anyagi vagyon védelméért, de korlátozott erőforrásai vannak. Ezért fontos 

dolog a meglévő források hatékony felhasználása. A hatékonyságot befolyásolja a tűzesetek száma, a tűzoltóság 

létszáma, szakmai összetétele, a tűzesetek hely szerinti gyakorisága és a reagálási idő. Előfordulhat például, 

hogy idővel egy tűzoltó állomást közelebb kell telepíteni a gyakori tüzekhez, vagy a település fejlődésével 

hosszabb létrával rendelkező tűzoltó autókat kell vásárolni. A hagyományos tűzoltó munkához sokféle 

papírtérkép, jelentés, statisztika szükséges, amit gyakran különböző helyeken tárolnak. Ezeknek az adatoknak a 

digitalizálása és egy helyen való elérhetősége mindenképpen növeli a hatékonyságot. A GIS segítségével a 

térképeket folyamatosan lehet frissíteni, ezáltal a tervezési folyamat dinamikussá válik. A tűzoltók életének 

védelme a tűzoltás során fontos feladat. A térinformatika segítséget nyújt ehhez, mert nyilvántartja az épületek 

tervrajzait, főkapcsolók, elzárók helyét, tűzmegelőző terveket, veszélyes anyag tárolókat, légifotókat, 

tűzoltócsapok helyét. Ezeket az információkat már a kivonulás alatt lehet szemlélni és értékelni. 

2.3. 1.2.3 Közművek 

A közműszolgáltató iparág fokozatosan kerül ki a védett, szabályozott piaci környezetből a versenypiaci 

környezetbe (kivéve létfontosságú közműveket, mint pl. a víz). Ez drámaian megváltoztatta a szolgáltatók 

helyzetét a közmű infrastruktúrájának működtetésében és a fogyasztók kiszolgálása terén. A 

közműszolgáltatóknak mérettől és típustól függetlenül van közös vonásuk: több felhasználós, vállalati szintű 

technológia, ami megkönnyítheti a szervezeti változtatásokat és a szolgáltatás minőségének javítását. A GIS 

segítheti a közműszolgáltatót a költségek csökkentésében és a hatékonyság növelésében. A szolgáltató így a 

fogyasztóra összpontosíthat, jobban felkészülhet a versenyhelyzetből adódó kihívásokra. A közműszolgáltatók a 

térinformatikát széles körben használják a mérnöki munkában, az irányításban, a piacszerzésben és a 

finanszírozásban. 

A továbbiak jobb megértéséhez felsoroljuk a közművek néhány fajtáját: 

• gáz közmű 

• elektromos közmű 
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• víz közmű 

• szennyvízcsatorna közmű 

• csapadék csatorna közmű 

• távközlési közmű (vezeték nélküli is) 

• távhő közmű 

• TV közmű (vezeték nélküli is) 

• internet szolgáltatás (lehet vezeték nélküli is) 

• közvilágítás közmű 

• egyéb 

Meg kell jegyeznünk, hogy a távközlési, az internet – és a szórakoztató célú közmű napjainkban már gyakran 

fizikailag egy vezetéken jut el a fogyasztóhoz. 

Mérnöki feladatok 

A GIS segítségével a mérnöknek lehetősége van tervezésre, költségbecslésre, költségkímélő megoldás 

kidolgozására. A térinformatika lehetővé teszi a hálózat elemzését és optimalizálását a modellszámítások 

alapján. Lehetővé válik bizonyos feltételeknek megfelelő egyedek kiválasztása, az egyedek közötti kapcsolatok 

vizsgálata, adatok elemzése, gyors megjelenítése és visszakeresése mind térképi, mind táblázatos formában. A 

korszerű térinformatikai alkalmazások átjárást biztosítanak a statisztikákat profi módon megjelenítő 

rendszerekhez (excel, access stb.). 

Irányítás 

Ezen a területen két alapvető feladat van: a karbantartás és a javítás. A GIS hatékonyabbá teszi a karbantartást és 

térképi hátteret szolgáltat a végrehajtáshoz (pl. ütemezett karbantartás helyéről térképkivágat készítés). A 

karbantartás ideális esetben megelőző és ciklikus jellegű. A hibajavító csoport felelős azért, hogy a szolgáltatás 

kiesésben érintett fogyasztók időben és pontosan kapjanak tájékoztatást. A GIS segítségével támogatott értesítés 

és javítás támogatás lehetővé teszi a gyors és biztonságos hibaelhárítást. 

Piacszerzés 

A piacszerzéssel két téma függ össze: a népesedés figyelése és a szolgáltatási terület elemzése. A GIS 

segítségével megtalálhatók azok a fogyasztók, akik jelenleg nem veszik igénybe a szolgáltatást, illetve 

várhatóan nagyfogyasztók lesznek. Például, ha a szolgáltatási területen megjelenik egy nagy cég, a 

térinformatika segítségével tájékoztatni lehet, hol juthat a legjobb minőségű és megbízható szolgáltatáshoz. 

Finanszírozás 

A GIS eszközöket biztosít azoknak a területeknek a lehatárolására, amelyen belül rögzített áron lehet eladni a 

szolgáltatást a fogyasztóknak. Lehetővé válik az átadási pontok beruházási igényeinek kiszámítása (ezek olyan 

végpontok, ahonnan más szolgáltatók veszik meg a szolgáltatást), meg lehet határozni mennyit kell számlázni a 

továbbszolgáltató felé. 

2.4. 1.2.4 Egészségügy 

A térinformatika fontos szerepet játszik a veszélyhelyzetek kezelésében és az életmentésben. A mentés során 

sokféle információ fut be különböző intézményektől. Ezeknek az információknak a gyors elérése és 

feldolgozása a szükséges mentési kapacitás biztosítása szempontjából kritikus. A GIS szoftverek számítógépes 

térképeket generálnak amelyek gyűjtik és összegzik a helyfüggő adatok óriási halmazát. Sok intézmény igényli 

a GIS-től a valós idejű információk szolgáltatását. 

Mentés 
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A mentőcsapatok földrajzi adatbázist használnak arra, hogy optimális utat számoljanak a kórház, tűzoltó 

laktanya és a balest bejelentett helyszíne között. A mentő egységre szerelt GPS jeladók segítségével a bevetés 

irányító követni tudja a járművek pillanatnyi helyzetét, ami valós időben megjeleníthető a képernyőn a térképi 

háttér előtt. 

 
1-3. ábra A mentőautó helyzetének valós idejű figyelése 

http://www.esri.com/industries/public-safety/fire-rescue-ems/index.html 

Elemzés 

Ha a segélykérő hívások adatait rögzítjük, a hívásokat elemezhetjük és megjeleníthetjük típusuk, a hívás 

időpontja, a hívás helye vagy más szempontok szerint. Ez lehetőséget ad a trendek, a mennyiségek, a leginkább 

érintett területek megállapítására. A járványokat ábrázolni lehet térképen és vizsgálhatjuk a járvány terjedési 

irányát és sebességét. Ezzel párhuzamosan meg lehet tervezni a válaszintézkedéseket. A térinformatikai 

módszerek használata leginkább a mentési munka hatékonyságát és minőségét javítja. 

2.5. 1.2.5 Környezetvédelem 

A környezetvédelmi szakemberek a térinformatikai szoftvereket felhasználják a környezet védelmében, a 

hatósági munkában (engedélyezési eljárások), a környezeti károk becslésében, talajvíz helyzet modellezésében, 

a természeti erőforrások kezelésében, a nyilvánossággal való kapcsolattartásban. Naponta használják a GIS-t a 

környezet megóvásában, térképeket készítenek, a fajokat vizsgálják, nyomon követik a szennyezések terjedését, 

védik az élőhelyeket és tanulmányozzák a növényzetet. A térinformatika alkalmazásai ezekben a kérdésekben 

végtelenek. 

Ökoszisztémák tanulmányozása és kezelése 
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Megjeleníthető a teljes ökoszisztéma (pl. természetvédelmi terület) mint komplex egység és ezen belül 

ábrázolhatók az érzékeny területek. Értékelni lehet a környezeti hatásokat és védelmi stratégiákat lehet 

kidolgozni. 

Megvalósíthatósági tanulmány 

Bizonyos értéken felül kötelező a beruházásokhoz megvalósíthatósági tanulmányt készíteni. Ez a tanulmány 

feltárja a beruházással érintett terület természeti viszonyait és valószínűsíti a megvalósítás során várható 

környezeti károkat. Kitér az előkészítés, építés és üzemeltetés szakaszában várható környezeti hatások 

mértékére és várható időtartamára (közlekedés, zaj, por, vegetáció pusztulása, szennyező anyagok megjelenése, 

elektromos szmog stb.) 

A szennyezések terjedése 

A szennyezés terjedése és károkozása (mint például az olajszennyezés) követhető a GIS segítségével. Az így 

nyert információk alapján modellezhető a különböző területek szennyeződése és ki lehet alakítani a 

kármérséklés stratégiáját. Ki lehet jelölni a mentesítés sorrendjét, és azt, hol lehet visszatelepíteni a károsodott 

fajokat. Csak a térinformatika képes arra az összetett adatkezelésre, amely szükséges a környezet 

megfigyelésére és értékelésére. 

2.6. 1.2.6 Térinformatika az önkormányzatokban 

A rendszerváltás óta megnövekedtek az elvárások az önkormányzatokkal szemben úgy a lakosság, mint az üzleti 

szféra részéről. Ráadásul ezeknek az elvárásoknak egyre gyorsabban és hatékonyabban kell megfelelni egy 

összetett politikai és jogszabályi környezetben. Az önkormányzatoknak hatalmas mennyiségű információt kell 

megemésztenie, hogy feladatának korrekt módon eleget tehessen. Csak a térinformatika alkalmazása nyújt 

eléggé rugalmas megoldásokat az önkormányzat szerteágazó teendőinek megoldásához. Fontos vonatkozás, 

hogy lehetővé válik a polgármesteri hivatal részlegei között az adatmegosztás, így a hivatal képes – hatósági 

feladatai mellett - vállalatszerűen működni. A GIS leggyakoribb önkormányzati alkalmazásai: 

vagyonnyilvántartás - és gazdálkodás, építésigazgatás, központi közmű nyilvántartás, iskolai, választási 

körzetek kialakítása, városüzemeltetés, stb. Ezekről részletesen az önkormányzati térinformatikával foglalkozó 

fejezetben olvashatunk. 

Városüzemeltetés 

A városüzemeltetés foglalkozik a közterületekkel, köztisztasággal, a város zöldterületeivel, a közlekedéssel 

kapcsolatos problémákkal, közvilágítással, tömegközlekedés szervezésével és még sok – sok más mérnöki 

kérdéssel. A leggyakrabban alkalmazott GIS funkciók közül néhány: számítógépes térképezés, rajzolás, GPS 

helymeghatározás, dokumentumkezelés, projekt koordináció stb. Ezek a funkciók segítik a település szerkezet 

folyamatos alakítását, az ipari parkok létrehozását, a teljes település menedzselését. 

Építésigazgatás 

Nemzeti sajátosságoktól függően ide tartozik a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályok kezelése és 

alkalmazása, építési engedélyek kiadása és ellenőrzése, településfejlesztés és a települési erőforrások kezelése. 

A térinformatika hatékony eszközt nyújt a fenti változások elemzésére, a jövő modellezésére és a környezet 

állapot ábrázolására és a környezeti veszélyek feltárására. 

Közműnyilvántartás 

Ezen a szakterületen talán még inkább eltérőek a nemzeti sajátosságok. Magyarországon ráadásul a nemzeti 

sajátosságokat erőteljesen színezi a közmű privatizáció. Ennek során sok közmű multinacionális tulajdonba 

került, és ezek a vállalatok hajlamosak a vállalati szinten régóta alkalmazott megoldásokat erőltetni minden 

országban. Ettől függetlenül a térinformatika alkalmazható a közmű hálózat elemzésére, a lefolyási arányok 

modellezésére és egy új vízforrás hatókörzetének megállapítására. A GIS használható tervezésre, működtetésre 

és a karbantartás segítésére. A hálózatelemzési funkció segítségével hatékonyan tervezhetjük a 

csatornahálózatot. Segíthet a térinformatika a hulladék lerakó helyek kiválasztásában műszaki, 

környezetvédelmi és esztétikai szempontból egyaránt. 

Választási, iskolai, egészségügyi és egyéb körzetek 
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A GIS növekvő szerepet játszik a címben említett körzetek kialakításában. Ezekre a körzetekre jellemző, hogy 

határaik az idő folyamán változnak. A változások egy részét politikai döntések befolyásolják, például a 

választási körzeteknél. A választási körzetek lehatárolásában szerepet játszik a demográfiai helyzet (hogyan 

alakul a választásra jogosultak száma), a népsűrűség és az egy körzetbe felvehetők maximuma. Az iskolai 

körzetek kialakításánál dinamikusan változik az életkorfa ugyanakkor az iskolák kapacitása korlátozott. 

2.7. 1.2.7 A térinformatika és a reklám 

A reklámozás esetében gyakran találkozunk a világhálón publikált térinformatikai adatokkal, mint például az 

adott cég telephelyeinek, bolthálózatának földrajzi elhelyezkedése. Gyakran készítenek fogyasztói profilokat 

GIS segítségével a célzott reklámkampányok megtervezéséhez és lebonyolításához. A térinformatikai 

alkalmazása sokat javított az elemzési munka minőségén, ezáltal javult az áruelosztás koordinációja, jobb lett az 

ügyfelek kiszolgálása a kiszállítási időtartam megbízhatóbb becslése által, a kereskedő jobban tud 

alkalmazkodni a területén élő fogyasztók szokásaihoz. A kereskedelmi egységek és a fogyasztók földrajzi 

helyzetének ismerete megalapozza az üzleti térinformatikai alkalmazások széles skáláját: 

• telephely kiválasztás 

• ár-összehasonlító elemzés 

• teljesítmény/hatékonyság elemzés 

• szerződésállomány karbantartása 

• adatgyűjtés és jelentéskészítés 

• földrajzi alapon történő keresés 

• a fogyasztók és kiszolgálók geokódolása 

• fogyasztói profilok készítése 

• kereskedelmi terület fejlesztése 

• interaktív telephely – vagy bolt keresés az Interneten 

A GIS az üzlethez kapcsolódó adatok kezelésével (postacím, ellátási terület, elosztási útvonalak) szemléltetni 

tudja a változásokat és a trendeket. Ezekben az alkalmazásokban nagy szerepe van a térinformatikai szoftver 

testre szabhatóságának, vagyis új funkciók és felhasználói felületek kialakításának. A cégen belüli 

adatmegosztás lehetősége a fogyasztókat és az üzleti adatokat illetően, szintén növeli az üzleti munka 

hatékonyságát. 

2.8. 1.2.8 Közbiztonság 

A földrajz mindig is szerepet játszott a közbiztonsági munkában. A több forrásból érkező információ gyors 

feldolgozása és értékelése kritikus tényező ezen a területen, hiszen minden perc számíthat. A GIS programok 

megfelelő térképi felületet biztosítanak a helyfüggő információk tömegének integrálásához. A térinformatikából 

nyerhető valós idejű információ kulcsfontosságú a jó döntéshez és a hatékony intézkedéshez. 

Bűnelemzés 

A törvények alkalmazásához kapcsolódó információk nagy része térbeli helyhez kapcsolódik. Szükség van a 

bűnesetek helyének megjelenítésére (ezt régen papír térképen tették gombostűvel), a bűnesetek osztályozására 

típus, elkövetési idő és elkövetési mód szerint. Például készíthetünk autólopási térképet autótípus, elkövetési 

mód és elkövetési idő szerint. Így feltárhatók a bizonyos típusú bűnesetekkel fertőzött helyek, el lehet 

gondolkodni az okokon (hiányos közvilágítás, ritka járőrözés stb.) 

Az előfordulási gyakoriságokból izometrikus térkép készíthető, amellyel előre jelezhető az adott bűntett 

megjelenésének valószínűsége. 

Bevetés irányítás 
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Ezen a területen a térinformatikát GPS technikával kiegészítve baleset/bűntény helyének megállapítására, jármű 

irányításra használják. A GIS hálózatelemzési funkciói lehetőséget adnak a leggyorsabb megközelítési útvonal 

kiszámítására és megjelenítésére. A bűnüldöző szervek gyakran alkalmaznak térképi hátteret a diszpécserek és a 

járőrök munkájának segítésére. 

2.9. 1.2.9 Térinformatika az oktatásban 

A GIS – ha nem is mindig vesszük észre – az életünk része. Ennek része az a hely, amelyet otthonunknak, 

szomszédunknak, nemzetünknek vagy bolygónknak nevezünk. Naponta kerülünk kapcsolatba a földdel, a 

vízzel, a közlekedéssel, a gazdasággal. Az iskolában a földrajz helye nem igazán a tanteremben van, hanem a 

könyvtárban (illetve az elektronikus könyvtárban). A földrajz ugyanis sok alaptudományból áll össze, mint a 

geológia, biológia, környezettudomány, matematika, szociológia, közgazdaságtan, irodalom stb. A földrajz 

klasszikus felfogásban térképek, atlaszok és földgömbök használatát jelenti oktatási célból. Napjainkban ezek az 

analóg módszerek már nem jelentenek korlátot. Az új módszerek könnyebbé teszik tematikus térképek 

előállítását és a földrajz oktatását. Az eddig csak tervezők, kutatók, mérnökök által használt térinformatikai 

módszerek rendelkezésre állnak a tanároknak, hallgatóknak, könyvtárosoknak. 

A GIS (mely lényegében térképező szoftverből, földrajzi adatokból és földrajzi böngészőből áll), lehetővé teszi 

a tanulóknak, hallgatóknak, hogy térképi elemzés segítségével térbeli kérdéseket válaszoljanak meg. Ennek a 

folyamatnak a során a gyerekek (és a felnőttek) gyarapítják a világról való ismereteiket, újfajta készségeket és 

képesítéseket szerezhetnek. Mivel a GIS használata nem passzív, hanem aktív tevékenység a kreativitást is 

fejleszti. Aki használt már térinformatikát, az tudja, hogy egy térbeli kérdése megválaszolása azonnal több 

másikat is felvet (pl. egy városrészben megnőtt a betörések száma. Mikor kezdődött? Mi változott közben? 

Mennyivel nőtt? Egyenletesen oszlik el? Melyik napszakban nőtt, melyikben csökkent? Van-e közös jellemzője 

az áldozatoknak? stb.). A térinformatika használata az iskolákban és a könyvtárakban kinyithatja az intézményt 

a helyi közösség felé. Minél több információt kapnak az iskolások és a lakosok a településükről, annál inkább 

részesévé válnak a helyi közéletnek, növekedhet az aktivitásuk a helyi politikában. Ugyanez a hatás közelebb 

hozhatja egymáshoz a különböző szakmák művelőit. Ahogyan a GIS részévé válik a mindennapoknak, úgy 

gyarapodik a térinformatikát használó foglalkozások köre, mint például régészek, mezőgazdasági termelők, 

ingatlanügynökök, erdészek, geológusok, rendőrök, történészek, és még sokáig lehetne sorolni. 

2.10. 1.2.10 Térinformatika a közlekedésben és a szállításban 

A GIS három területen szolgálhatja a közlekedést és a szállítást: a szállítás infrastruktúrájának kezelése, 

járműpark kezelés és logisztika valamint a közlekedésszervezés (jármű navigáció). 

A szállítás infrastruktúrája 

A GIS-t ebben az összefüggésben az infrastruktúra földrajzi adatainak kezelésére használjuk. Funkcionálisan ez 

a tervezést, építést, működtetést és a fenntartást jelenti. Az utak, vasutak, kikötők stb. adatainak 80%-a tartalmaz 

helyhez köthető komponenst. A térinformatika kitűnően használható a közlekedésbe való beavatkozás 

hatásainak elemzésére a környék közlekedésével kapcsolatban. 

Járműpark kezelés és logisztika 

A hatékony működés feltétele a pontos, időben meghozott döntés. A GIS ezen a területen megoldásokat kínál az 

ügyfelek kiszolgálásában, a személyzet irányításában, az út – és vasúthálózat kezelésében, a jármű/raktár 

működtetés területén. Ha tudjuk, hol van a jármű, az árú felvétele vagy kiszállítása területén minden 

időmegtakarítás optimális kiszolgálást és költség megtakarítást eredményez. A vevői elégedettség, a 

versenyhelyzet javítása, az időben való reagálás, a hatékony fejlődés mind a profitot növelő tényező. 

Közlekedésszervezés (jármű navigáció) 

A megnövekedett közlekedési igények nagy kihívások elé állítják a közlekedésszervezőket. Az utóbbi időkben 

felgyorsult a városok növekedése és az intézmények, termelő vállalatok is decentralizálódtak (gondoljunk a 

városok szélén vagy azon kívül fekvő ipari parkokra, bevásárló központokra). Ezzel arányosan csökkent a 

belvárosok üzleti súlya. Az autók számának növekedés csökkentette a tömegközlekedés iránti igényt, egyben 

megnövelte az utak zsúfoltságát. Emiatt nehéz növelni a tömegközlekedés minőségét, mert akkor az üzemeltető 

a veszteséget kockáztatja. A közlekedésszervezők, az ügyfélszolgálatosok hasznosíthatják bővülő ismereteiket 

az útvonalválasztással, telephelyekkel stb. kapcsolatban. A járatokat közvetlenül lehet kezelni az úthálózati 

adatbázis alapján, és át lehet szervezni a munkahelyek vagy a demográfiai helyzet megváltozása esetén. Mivel 
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minden vállalati részleg ugyanazt a térinformatikai/térképi adatbázist használja a sajátjaival együtt, a szervezeti 

szintű döntéshozatal minősége javul. A GIS már bizonyított a busz – és vonatközlekedés szervezésében. A 

buszközlekedésben használják útvonal tervezésére, áttervezésére, a busz mindenkori helyzetének 

megállapítására (sok helyen a buszmegállóban közlik a busz érkezésének valódi időpontját és nem a menetrend 

szerintit), a buszmegállók nyilvántartására és karbantartásának megszervezésére. Az vasutak területén a GIS-t 

alkalmazzák a pályafenntartásban: sínek, kommunikáció, biztosító berendezések továbbá baleseti nyilvántartás 

és elemzés (pl. sorompóknál), demográfiai helyzet alakulásának elemzése és ennek nyomát kapacitásszervezés, 

áruszállítás tervezése, modellezése és szervezése. 

Végül megpróbáljuk felsorolni átfogóan a térinformatika felhasználási területeit. A lista biztosan kiegészíthető, 

differenciálható. Könnyebb azt mondani, hogy amelyik szakma térképet használ a munkájában, az potenciálisan 

a térinformatika felhasználója. 

• Államigazgatás 

• Önkormányzatok 

• Területfejlesztés, területi tervezés 

• Védelmi és katonai alkalmazások 

• Telekommunikáció 

• Közműnyilvántartás 

• Ingatlan nyilvántartás 

• Idegenforgalom 

• Környezet - és természetvédelem 

• Agrárgazdaság, precíziós mezőgazdaság 

• Erdészet és vadgazdálkodás 

• Szállítás-szervezés, logisztika 

• Pénzintézeti tevékenység 

• Térképészet (kataszteri, topográfiai, DDM) 

• Egészségügy 

• Üzleti tervezés (telephely kiválasztás, konkurenciafigyelés) 

• Geomarketing, értékesítés és ügyfélnyilvántartás 

• Katasztrófa menedzsment, kockázatelemzés 

• Oktatás, kutatás-fejlesztés 

3. 1.3 A korszerű térinformatikai alkalmazások 
jellemzői 

A térinformatika –az informatika fejlődésével párhuzamosan – folyamatosan fejlődik. Nézzük meg a korszerű 

térinformatika jellemzőit: 

• Kliens-szerver architektúra, minimalizált hálózati terheléssel, kérdésre koncentrált működéssel  – a mai 

alkalmazások már nem egy számítógépen találhatók. A hálózatok sebességének növekedése lehetővé tette a 

programok távoli futtatását, vagy – ami még fontosabb – a távoli adatbázisok elérését. Ez utóbbi nagyon 

fontos abból a szempontból, hogy elkerülhető az adatok másolása, ami mindig magában hordja a 

duplikálásból eredő hibákat. 
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• Több felhasználós (konkurens) térbeli adatkezelés  – a hálózaton zajló munka közben előfordulhat, hogy több 

felhasználó akarja olvasni vagy módosítani egy adatbázis tartalmát. Az alfanumerikus adatbázisoknál már 

régebben megoldották ezt a problémát. A térinformatika megjelenésével ugyanezt a kérdést meg kellett oldani 

a térképi adatbázisok esetében is. Azt a problémát is kezelni kell, amikor többen jelentkeznek be módosítási 

joggal. 

• Desktop GIS, - GIS az irodai alkalmazások között  – a térinformatika felhasználóinak tetemes része nem 

térinformatikai szakember. Őket nem a modellezés, adatbázis építés érdekli, hanem a kinyerhető információk. 

Számukra készültek azok a rendszerek, amelyek a GIS eszköztárából szinte csak az elemző és térképkészítő 

funkciókat tartják meg. Ezekre jellemző még a beszélt nyelvhez közel álló parancskészlet és a rajzos, ikonos 

menürendszer. 

• Nyitott adat (META, OPENGIS) és szoftver megoldások (API)  – a térinformatikában használt térbeli adatok 

előállítása nagyon költséges, kevés tere van még az automatizálásnak. Ezért fontos az adatbázisok 

hordozhatósága, vagyis – ideális esetben - az, hogy a felhasználók konvertálás nélkül legyenek képesek 

használni már meglévő, mások által előállított adatokat. A szoftverek terén felvetődik az a probléma, hogy 

egy kész rendszerből hiányzó funkciókat valahogyan elő kellene állítani. Korábban a legtöbb térinformatikai 

szoftvernek saját makro nyelve volt (pl. MapInfo - MapBasic). Az ilyen nyelvekre kiképzett emberek más 

helyen nem használható tudást szereztek. Ma a nyitott interfészek korában hordozhatóvá válnak a kész 

szoftverfunkciók. 

• Objektum orientált adatmodell, interfész és programnyelv (Visual Basic, C++)  – ma már maguk a 

felhasználói szoftverek is objektum orientált programnyelven íródnak. Ez durván azt jelenti, hogy a 

programozó nem programsorokat ír, hanem kész funkcionális modulokat rakosgat össze. A térinformatikai 

adatmodellnél – főként a szoftver korlátok és a CAD ősök miatt – máig a réteg szemlélet uralkodik. Vagyis a 

valóságot képzeletben felbontjuk logikailag homogén rétegekre és így visszük be a számítógépbe. Tudjuk 

azonban, hogy a valós világ nem rétegekből, hanem objektumokból épül fel. Az objektumok között 

kapcsolatok vannak, mint pl. a szülő – gyermek kapcsolat, vagy az öröklődés stb. A rétegszemlélet ezt a 

kapcsolatrendszert nem képes leírni, az objektum orientált viszont igen. A gyakorlatban ott mutatkozik meg a 

különbség, hogy a rétegszemlélet jól átlátható, rövid definiálási munka után már tölthetjük is fel az adatbázist. 

Az objektum szemléletű adatbázis esetében jelentős energiát emészt fel a kapcsolatrendszer definiálása, 

(látszólag nem halad a munka) viszont az adatbázis konzisztenciája és a az elemző munka hatékonysága 

jelentősen megnő. 

• Platform függetlenség (MS Windows, UNIX)  – ezt nem nagyon kell magyarázni, alapkövetelmény, hogy a 

felhasználói szoftver (jelen esetben a GIS) ne kösse meg a felhasználó kezét az operációs rendszer 

tekintetében. (A mobil GIS tekintetében ez a kívánalom még nem nagyon teljesül). 

• Skálázható, komponens alapú GIS  (Pl. ArcPad-ArcInfo-ArcView-ArcEditor-ArcIms-ArcSDE-ArcGIS 

Server) – a térinformatika hajnalán a szoftverek még nem differenciálódtak, a felhasználó megkapta az összes 

funkciót attól függetlenül, hogy használta-e vagy sem. Mivel a GIS szoftverek fejlesztési költsége és így az 

ára is nagyon magas, ma már rugalmasan rendelhető. Aki egész életében adatot gyűjt, annak ArcPad, 

ArcEditor kell, aki csak hasznosítani szeretné az adatokat, annak elég egy ArcView. A legtöbb GIS 

szoftvernek van ingyenes modulja a földrajzi adatok megjelenítésére korlátozott elemző képességgel, viszont 

nem tud az a adatokon módisítani (ArcExplorer). 

• Nyitott fejlesztői környezet  – ezt a kérdést már érintettük, egyik szélső példája ennek az olyan szoftver, amit 

egy lelkes közösség fejleszt úgy, hogy sokuk személyesen talán még nem is találkozott (pl. IDRISI). Fő 

előnye az olcsóság, ami által főleg az egyetemisták, kisebb oktatási intézmények kerülhetnek közel a 

térinformatikához, hiszen mint tudjuk, nekik mindig kevés a pénzük. 

• Minél több RDBMS támogatása  – a térinformatika megjelenése előtt a fejlett társadalmakban nagyon sok 

attribútum adatot tároltak már relációs adatbázis kezelő rendszerekben. Nagy kár lenne ezeket nem 

felhasználni a térinformatikában, vagy újra digitalizálni, konvertálni. Ha találunk valamilyen azonosítót a 

földrajzi hely és a meglévő adatbázisok között (postacím – geokód, postacím – helyrajzi szám), akkor az 

RDBMS interfészen keresztül elérjük a kérdéses adatokat, sőt térbeli elemzésekhez is felhasználhatjuk. 

• Vállalati és Internet GIS  – a térinformatika – mint oly sok tudományág – akadémiai, egyetemi, katonai 

kutatóhelyekről indult, ezért nem kellett szembenéznie a termelésbe illeszkedés kihívásaival. A GIS 

növekedésével vállalati környezetbe került, és olyan kihívásokkal szembesült, mint cégen belüli hierarchia, 

munkamegosztás, marketing stb., vagyis megjelentek a menedzsment szempontjai. 
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• Intranet térképszerverek  – ez a funkció az előbb taglalt helyzet egyenes folyománya, a térinformatikai 

részleg termelő egységgé vált, amelytől a többi elvárja a folyamatos, naprakész térbeli adatszolgáltatás 

biztosítását. 

• Vállalati illesztések (CAD, SAP)  – a termelésbe való illeszkedéskor kiderült, hogy a térinformatikai feladat 

bizonyos szempontokból semmivel sem különbözik az élet egyéb problémáitól: van limitált költsége, felelőse, 

határideje, erőforrás igénye, személyzet igénye stb. A vállalat, hivatal irányításának ezeket kézben kell 

tartania, ennek segítője például a SAP ügyvitel – és termelésirányítási rendszer. A GIS-nek képesnek kell 

lennie, hogy a térinformatikai projekt fent említett adatait továbbítani tudja a vállalatirányítási rendszer felé. 

Sok cégnél – ahol a térinformatika nem a fő profil - vegyesen használnak CAD és GIS rendszert. Szükség van 

tehát a két rendszer közötti oda – vissza adatcserére, amire a korszerű térinformatikai alkalmazások már fel 

vannak készítve. 
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