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8. fejezet - Az önkormányzati 
térinformatika helyzete 
Magyarországon 

1. 8.1 Bevezetés 

A kilencvenes évek elején a Közép-Kelet -Európai országokban társadalmi változások következtek be. Ezek az 

országok a korábbinál nyitottabbá váltak. A nyitottság azt eredményezte, hogy egyrészt az egyes 

tudományterületek szorosabb kapcsolatba kerültek az Európai szervezetekkel, másrészt tömegesen jelentek meg 

a korszerű technológiák az élet minden területén. Ez a megállapítás igaz a Földrajzi Információs Rendszerek 

(Geographical Information Systems - GIS) területére is. Az önkormányzatok létrejöttével gyakorlati szükség 

merült fel a GIS alkalmazására. A modul elolvasása után Ön megismeri az önkormányzati térinformatika 

elindulásának problémáit, a Nemzeti Térinformatikai Projektet és példát kap néhány megvalósításra. 

2. 8.2 Az önkormányzati térinformatika helyzete 
Magyarországon 

2.1. 8.2.1 A társadalmi - gazdasági háttér 

A rendszerváltozás előtt az élet minden szintjén központi irányítás érvényesült. A rendszerváltozás után 

párhuzamos irányítás alakult ki. Minden településen megalakultak az önkormányzatok és létrejöttek a 

minisztériumok hatósági feladatait ellátó decentralizált szervezetek. A települések életének szervezéséért az 

önkormányzatok felelősek. Az önkormányzatok politikailag függetlenek az állami irányítástól, anyagilag 

azonban nem. Magyarországon több mint 3000 helyi önkormányzat van. A főváros, Budapest önkormányzata 

lényegében a kerületek önkormányzatainak szövetsége. A helyi önkormányzatok mellett működnek a megyei 

önkormányzatok. A helyi önkormányzatok nincsenek alárendelve a megyei önkormányzatoknak. A koordináció 

korábbi hiányát próbálja kiküszöbölni, hogy 1996-ban megalakultak a Regionális Fejlesztési Tanácsok, amelyek 

megpróbálják egy régió fejlesztési törekvéseit konszenzusos alapon harmonizálni. 

A legjelentősebb változást az önkormányzatok munkájában a korábbi rendszerhez képest az jelentette, hogy a 

területükön található korábban állami tulajdonú ingó és ingatlan vagyont megkapták. Emiatt a korábbi - főleg 

hatósági - feladatokhoz új feladat társult: a vagyonnal való gazdálkodás. Az önkormányzati vagyont három 

kategóriába sorolták az önkormányzatok: a törzsvagyon (pl. a közterületek, utak), a korlátozottan hasznosítható 

vagyon (pl. a közművek), és a vállalkozói vagyon (telkek, ipari területek). Ennek azért van jelentősége, mert az 

önkormányzati feladatok egy részének finanszírozását ennek a vagyonnak a hasznosításából kell megoldani. A 

vagyonnal való gazdálkodáson kívül nagy vonalakban az alábbi feladatai vannak a helyi önkormányzatoknak: 

• a helyi adók beszedése 

• az igazgatási és hatósági feladatok ellátása 

• a szociális és oktatási-kulturális feladatok ellátása. 

• közműszolgáltatások biztosítása 

Emiatt már korán megszületett a felismerés, hogy a naprakész nyilvántartást egy bizonyos településnagyság 

felett csak térinformatikai rendszerrel lehet gazdaságosan megoldani. 

A helyzet jobb megértése végett szólni kell néhány szót a magyarországi térképellátottságról. 

Az önkormányzatok szükségleteinek leginkább a nagyméretarányú kataszteri térképek felelnek meg. Ezek 

tulajdonosa az állam. A nagyméretarányú térképek majdnem 50%-a egységes vetületi rendszerben van és 

egységes szabvány alapján készült. A többi vegyes vetületi rendszerű, néha kissé eltérő tartalommal. A 

kataszteri térképek változásainak átvezetése nem éri el a kívánt gyorsaságot. Az önkormányzatok szempontjából 

lényeges térképsorozat a közműtérkép. Ez a kataszteri térkép nagyításával készül, attól eltérő tartalommal. 



 Az önkormányzati térinformatika 

helyzete Magyarországon 
 

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Frissessége nem éri el még a kataszteri térképét sem, tartalmát szintén szabvány szabályozza. Digitális kataszteri 

térkép csak kísérleti célból készült az országban, 1996-ig szabvány nélkül. 

Az önkormányzatok megalakulása után radikálisan nőtt az igény a digitális térképek iránt. Az a sajátos helyzet 

alakult ki, hogy a piaci igény megelőzte a jogilag hiteles digitális térképi alapok előállításának fázisát. Ezért az 

idők során két megoldás alakult ki: 

• az önkormányzat nem várta meg a digitális kataszteri térképet, hanem elkészíttette attól függetlenül 

• az önkormányzat és az állam közös finanszírozással (általában 50%-os arányban) készítteti el a digitális 

kataszteri térképet. 

Az eddig leírt problémák azzal fenyegettek, hogy az országban rendkívül heterogén rendszerek jönnek létre a 

tartalom és az adatformátum szempontjából, továbbá részben elválik egymástól a kataszteri és az önkormányzati 

térképrendszer. Mindkettőről tudjuk, hogy ezek egységesítése később vagy lehetetlen, vagy csak jelentős 

költségekkel lehetséges. Ezt felismerve, a magyar műszaki fejlesztés országos szerve az Országos Műszaki 

Fejlesztési Bizottság felvállalta a koordinációt, beindítva a Térinformatikai Nemzeti Projektet. 

2.1.1. 8.2.1.1 A Térinformatikai Nemzeti Projekt 

A Térinformatikai Nemzeti Projekt indulásakor (1992) a következő problémákkal kellett szembenézni: 

• a tágabb értelemben vett törvényi háttér hiánya 

• a szabványok hiánya illetve elavultsága 

• a szerzői jogok és az adattulajdonosok jogainak tisztázatlansága 

• a földhivatalok infrastruktúrájának elmaradottsága 

• a képzett szakemberek hiánya 

• inkompatibilitás az Európai rendszerekkel 

• a GIS által igényel hardverek és szoftverek magas árszintje 

A projekt két ágon indult el. Az egyik ág célja az volt, hogy támogassa az önkormányzati, településirányítási 

rendszerek kiépítését. Mivel az önkormányzatok autonóm szervezetek, ezért a befolyásolás módja a pályázati 

úton elnyerhető anyagi támogatás volt. 

A másik ágon a digitális térképi adatok megteremtését elősegítő projekt fut. Ennek négy alprogramja van: 

• A GPS technológia hazai infrastruktúrájának előkészítése 

• A távérzékelésen alapuló országos haszonnövény-felmérő és termésbecslő szolgáltatások beindítása 

• A Magyar Köztársaság 1: 50 000-es méretarányú topográfiai térképének létrehozásához szükséges 

technológia kidolgozása 

• A digitális alaptérképi termékszabványok és hitelesítési technológiák kidolgozása, szolgáltatása (beleértve a 

digitális adatcsere szabványt) 

Annak érdekében, hogy a térinformatikai rendszerek szervesen illeszkedjenek a környezetükbe, létrehozták a 

Térinformatikai Műszaki Bizottságot, amelyben az alábbi munkacsoportok működnek: 

1. Földrajzi névtár 

2. Nagyméretarányú digitális (kataszteri) térkép 

3. Közepes méretarányú digitális topográfiai térkép 

4. Nagyméretarányú digitális topográfiai térkép 
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5. Adatcsere 

6. Adatgazdák 

7. Felhasználók 

8. Jogszabályi kérdések: adatvédelem, szerzői jog, metaadatbázis, fogalomszótár, adatminőség 

9. Közúti közlekedés 

10. Postacím, közterületi kataszter 

11. Statisztika, közigazgatási határok 

12. Közművek 

13. Vízügy 

Mint már említettük, az önkormányzatok pályázat útján kaphattak támogatást térinformatikai rendszerük 

megvalósításához. 35 település pályázott, végül 24 kapott támogatást (1. ábra). 

 

Forrás: Térinformatika szaklap 

A pályázattal kapcsolatban meg kell említeni néhány, műszaki szempontból lényeges kikötést: 

• a digitális térkép alapja nem lehet rosszabb minőségű a kataszteri térképnél 

• a kevés pénzre való tekintettel a digitális alaptérkép elkészítése lépcsőzetes is lehet (pl. tömbhatáros felmérés, 

a belső részek digitalizálása) 

• a támogatás nem használható teljesen digitalizálásra, ki kell fejleszteni az önkormányzatot támogató 

térinformatikai rendszert is. 

Az OMFB felismerve a képzés fontosságát, a támogatás egy részét oktatásra fordította. Ennek keretében 

oktatóközpontok kerültek kialakításra, ahol egy időben 20-25 szakember tanulhat. Az oktatás fő témakörei: 

• Térinformatika 

• Általános informatika 

• Vezető-és közigazgatás-szervező képzés 

A tanfolyamok összhangban vannak az Országos Képzési Szabályzattal, és államilag elismert képesítést adnak. 
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A projekt későbbi sorsában vagy a további projektekben döntő változást hozhat, hogy 1994 végén elindult a 

Nemzeti Kataszteri Projekt. Ennek a programnak az az egyik célja, hogy a földhivatalok belátható időn belül 

naprakész, egységes adatszerkezetű, szabványos adatformátumú digitális kataszteri térképet és ingatlan-

nyilvántartást szolgáltathassanak többek között az önkormányzati GIS-ek számára. A tervek szerint a 200 millió 

DM hitelből az ország kb. 15%-án megvalósul a digitális kataszteri térkép. A Nemzeti Kataszteri Projektnek van 

oktatási modulja is (a teljes költség 2,5%-a). 

2.1.2. 8.2.1.2 Tipikus önkormányzati térinformatikai rendszerek 

A pályázaton nyertes önkormányzatok közel harmada kisebb fejlesztést valósít meg, a többiek nyilvános vagy 

meghívásos pályázaton hirdették meg a térinformatikai rendszer fejlesztését. A következő táblázat a nyertes 

pályázók, illetve az általuk alkalmazott szoftverek megoszlását mutatja: 

1. táblázat - 
 

Település neve Fejlesztő 

cég 
Szoftver Belterület 

(ha) 
Lakosság 

(fő) 

Békés Szirt Rt. n.a. 1002 21400 

Biatorbágy MÉRV Kft. Mapinfo 

Arc/Info 

448 7400 

Budapest-Zugló Geocomp 

Kft. 
Arc/Info 1813 144000 

Győr GEOVIEW 

Kft. 
Greenline 5024 140000 

Hajdúszoboszló GEOVIEW 

Kft. 
Greenline 1173 24700 

Hódmezővásár 

hely 

GEOVIEW 

Kft. 
Greenline 1913 20000 

Orosháza PolyGis Kft. Microstation 2317 36000 

Pilis Szövetség 

(4 település) 

GEOVIEW 

Kft. 
Greenline 2340 55000 

Pécs GEOVIEW 

Kft. 
Greenline, 

Arc/Info 

6261 180000 

Szeged GEOVIEW 

Kft. 
Greenline 5227 180000 

Szentlőrinc 

Hosszúhetény 

AGM Rt. 

Budata Kft. 

n.a. 383 10500 

Szolnok 
 

Microstation 3769 81000 

Szombathely GEOVIEW Greenline, 2829 
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Kft. ArcInfo 

Törökbálint Isis Kft. 
 

385 9600 

Törökszentmikl

ós 
Alföld Rt. Microstation 1247 

 

Vecsés Szirt Rt. 

Polygon Kft. 

n.a. 656 18000 

Mint láthatjuk, a fejlesztések nagy része, illetve a nagy volumenű fejlesztések két cégen és három 

szoftverrendszeren alapulnak, ami a homogenitás szempontjából kedvező. 

Az egyik résztvevő cég - a GEOVIEW Kft.- eddigi munkája alapján az alábbi becslést adta a költségekre és az 

időszükségletre. 

2. táblázat - A rendszerek költségeinek százalékos megoszlása 
 

Feladat Százalék 

Szervezés, szerződések, belső 

szabályozás 
7,5 

Hardverbeszerzés, hálózatépítés 13 

Szoftverbeszerzés, szoftverfejlesztés 25 

Adatfeltöltés (térképi és alfanumerikus 

adatok) 
50 

Beüzemelés 4,5 

3. táblázat - A rendszer létrehozásának időszükséglete 
 

Feladat Időszükséglet 

Projekt előkészítés 6-12 hónap 

Határozatok, rendeletek, szerződések 

előkészítése 
6-18 hónap 

Hardver 
 

Hálózat (tervezéssel) 5 hónap 

Szerverek beszerzése, telepítése 3 hónap 

Munkahelyek beszerzése, telepítése 3-4 hónap 

Szoftver 
 

Alapszoftverek beszerzése, telepítése 3-4 hónap 
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A rendszer megvalósítása 
 

Megvalósítási tanulmány 2 hónap 

A rendszer létrehozása 15-20 hónap 

Beüzemelés, oktatás, hibajavítás, etc. 5 hónap 

Adatbevitel ütemezése 
 

Alaptérképek és közműtérképek 2,5 év 

Közművek szakági adatai 2 év 

Egyéb - attribútum – adatok 1,5 év 

A következőkben két példán keresztül szemléltetjük, hogyan fest egy önkormányzati rendszer egy nagy és egy 

kis településen. 

2.1.3. 8.2.1.3 Esettanulmány 1: Pécs 

A pécsi rendszer célja a településirányítás teljes térinformatikai alapú megvalósítása. A rendszernek szervesen 

kell kapcsolódnia az önkormányzat információs rendszeréhez. 

A térinformatikai rendszer alapja terepi újfelméréssel készülő kataszteri térkép, amelyet a földhivatal fog 

kezelni és a változások átvezetése után a városnak periodikusan átadni. Mivel a munka a digitális kataszteri 

szabvány megjelenését megelőzte, rétegkiosztása nem teljesen felel meg a földhivatal számára. Ezért a munka 

végén konvertálásra lesz szükség. A digitális térkép 24 réteget tartalmaz, ezek egy része önkormányzati 

igényeket elégít ki. 

A hardvert SUN munkaállomás és a hozzá csatlakozó PC-k alkotják, kiegészítve a szükséges perifériákkal. A 

térinformatikai keretszoftver az Arc/Info 6.x, az adatbáziskezelő Oracle. 

A településirányítási rendszer a következő alrendszerekből épül fel: 

1. Csatornahálózati Nyilvántartási Alrendszer 

2. Elektromos Hálózati Nyilvántartási Alrendszer 

3. Gázhálózati Nyilvántartási Alrendszer 

4. Önkormányzati folyamatok alrendszer 

5. Önkormányzati Nyilvántartási Alrendszer 

• Ingatlan adatok 

• Közlekedési adatok 

• Lakossági alapadatok 

6. Távhő Ellátási Nyilvántartási Alrendszer 

7. Távközlési Nyilvántartási Alrendszer 

1. Vízhálózati Nyilvántartási Alrendszer 

Az önkormányzat a megvalósítás során a következő fő nehézségekkel találkozott: 

• az informatikai kultúra alacsony szintje 
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• belső és külső ellenállás a szervezetek és a dolgozók részéről 

• a szakképzettség alacsony szintje 

• a fokozat nélküli átmenet problémái 

• a hazai tapasztalatok hiánya 

2.1.4. 8.2.1.4 Esettanulmány 2: Orosházi Térinformatikai Rendszer 

Az orosházi rendszer célja az önkormányzati ingatlanok nyilvántartásának és az útnyilvántartásnak a 

megvalósítása. 

A digitális térképi alap a kataszteri térkép másolatainak digitalizálásával jött létre. Ezen kívül további rétegekbe 

bedigitalizálták az általános és a részletes rendezési terv vonalait. 

A rendszer hardver komponensei: IBM RS/6000 szerver, 4 db PC-s X-terminál. A fejlesztés alapjául az 

Intergraph Microstation szoftver és az Oracle adatbázis-kezelő szolgált. 

A kifejlesztett rendszer a következő funkciókkal rendelkezik: 

• az önkormányzati ingatlan nyilvántartás lekérdezése 

• tematikus térkép készítése az ingatlanok leválogatásával 

• térképi megjelenítő és kereső funkciók 

• az önkormányzati útnyilvántartás lekérdezése 

• a rendezési tervek vonalainak megjelenítése 

• légi fénykép illesztése a vektoros grafikához 

• a kialakított látvány kirajzolása 

2.1.5. 8.2.1.5 Esettanulmány 3: Szombathely Megyei Jogú Város 
Településirányítási Térinformatikai Rendszere 

Ez az önkormányzat úttörő szerepet játszott egy teljes körű önkormányzati térinformatikai projekt 

megvalósításában, ezzel utat mutatva a többi önkormányzatnak. A projekt történetét és műszaki adatait Keringer 

Zsolt anyaga alapján ismertetjük, aki a projektet az elejétől fogva gondozta és ma is irányítja a működését. 

A. Milyen előzményei voltak a térinformatikai projektnek, és milyen előkészítő lépések előzték meg a 

projekt indulását? 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1994 novemberében elindította a "Szombathely Város 

Komplex Térinformatikai Rendszerének" kialakítását célzó projektet. 

A projekt első lépéseként a város  egy műszaki alapokon nyugvó, komplex városi térinformatikai alaprendszer  

megvalósítását tűzte ki alapcélul. A projekt második fázisában pedig az önkormányzat egyéb, eddig még nem 

integrált szakterületeinek csatlakozása volt a cél. 

A projekt előkészítési szakaszában, amely már 1992-ben elkezdődött, az alábbi lépéssorozat előzte meg a 

térinformatikai fejlesztést: 

• 1992 júniusában megállapodás született a Földművelésügyi Minisztérium és az Önkormányzat között a 

belterületi digitális földmérési alaptérkép elkészítésére. 

• 1993 februárjában a SAVARIA GIS térinformatikai pályázat elnyerte az Országos Műszaki Fejlesztési 

Bizottság támogatását. 

• Az Önkormányzat együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a közművállalatokkal. 
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• Az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a közművállatokkal, a Földhivatallal, valamint a 

Városi Tűzoltó-parancsnoksággal. 

• 1995 márciusában életbe lépett a Városi Közmű-nyilvántartási Rendelet, mely egységes rendszerben 

szabályozza a közműnyilvántartást. 

A. Milyen célkitűzései, feladatai voltak a projektnek? 

Már a térinformatikai rendszer tervezési fázisában látszott, hogy a kialakítandó rendszer nem kizárólag a szoros 

értelemben vett önkormányzati feladatkörök ellátását hivatott segíteni, támogatni. Ennek megfelelően a rendszer 

tervezésekor három fő szakmai irányvonalat határoztak meg: 

• Önkormányzati térinformatikai rendszer 

• Közmű-nyilvántartási térinformatikai rendszer 

• Bevetésirányítási térinformatikai rendszer 

A célkitűzésnek megfelelő rendszerek kialakításához vezető fejlesztési lépéssorozat az alábbi fő elemekből 

tevődött össze: 

• Megfelelő hardver infrastruktúra kialakítása 

• Térinformatikai alkalmazások, szoftverek fejlesztése 

• Térképi és szöveges adatbázisok létrehozása 

• A felhasználói és rendszerüzemeltetői réteg oktatása 

• A rendszer bevezetése az önkormányzati munkába, beillesztése az önkormányzat struktúrájába 

• Adat-karbantartási feladatok folyamatos ellátása 

• Rendszerkövetés 

A fenti feladatok elvégzése alapvetően az önkormányzati munka megkönnyítését, ezen keresztül a lakosság 

életszínvonalának emelkedését szolgálta, amely célokat a fejlesztés az alábbi hármas célkitűzés megvalósításán 

keresztül kívánta elérni: 

• erőforrás-gazdálkodásban jelentkező haszon 

• csökken a ténylegesen elvégzendő munka mennyisége 

• csökken a manuális beavatkozást igénylő feladatok száma 

• olcsóbb adat-karbantartási módszerek alkalmazására nyílik lehetőség 

• nagyobb adatbiztonságot biztosít a rendszer 

• szolgáltatások minőségének javulása 

• hatékonyabb az információ-hozzáférés 

• nagyobb teljesítményű a munkavégzés 

• ugrásszerűen gyorsul az adatok feldolgozása 

• új termékek jönnek létre 

• megszűnik a hagyományos papír alapú adattárolás 

• alapos döntés-előkészítésre nyílik lehetőség 

• hivatali költségek csökkenése 
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• kisebb létszámú hivatalnokgárda 

• nagyobb teljesítmény 

• alacsonyabb üzemeltetési költségek 

I. Mi volt a megvalósítás technikája (fővállalkozó, alvállalkozó stb.) és milyen volt a megvalósítás időbeli 

ütemezése? 

A térinformatikai rendszer megvalósításáért felelős fővállalkozót pályázat alapján választotta ki az 

önkormányzat. A pályázatot a Geoview Systems Kft. nyerte meg. A fővállalkozó saját felelőségi körében 

alvállalkozókat is alkalmazhatott a munka elvégzésére. 

A célkitűzésben szereplő térinformatikai rendszerek az alábbi ütemezésben valósultak meg: 

• Globális rendszertervek kidolgozása 1995. február 

(logikai rendszerterv) 

• Alrendszerek rendszerterve 1995. május 

• Felhasználói rendszerek átadása három ütemben 

• I. ütem 1995. május 

• II. ütem 1995. június 

• III. ütem 1996. július 

• Adatfeltöltés négy ütemben 

• I. ütem 1995. május 

• II. ütem 1995. augusztus 

• III. ütem 1996. január 

• IV. ütem 1996. június 

A. Milyen együttműködés jött létre a Hivatal, és más külső szervezetek (Földhivatal, közmű vállalatok 

stb.) között? 

1992. júniusában megállapodás született a Földművelésügyi Minisztérium és az Önkormányzat között a 

belterületi digitális  földmérési alaptérkép elkészítésére  . A szakemberek egybehangzó véleménye alapján 

olyan technológiát kellett választani, amely hosszú távon biztosítani tudja a megfelelő pontosságot és 

megbízhatóságot. Ennek figyelembevételével a városról 1995. év decemberében elkészült szabatos földi új 

felmérési technológiával a digitális földmérési alaptérkép. E digitális alaptérkép képezi a városi térinformatikai 

rendszer alapját. Az államilag hiteles digitális alaptérkép létrehozásával lehetőség nyílik az új, korszerű 

ingatlan-nyilvántartási adatbázis használatára is. 

Az egységes  közműnyilvántartást  jelenleg a 3/1979/Ép.Ért.11/ÉVM sz. utasítás, valamint módosítása, a 

3/1984/Ép.Ért.26/ÉVM számú utasítás szabályozza. Szombathely város belterületére vonatkozóan 1995. 

március 31-én életbe lépett a helyi önkormányzati központi közmű-nyilvántartási rendelet. Az önkormányzat a 

rendelet bevezetésével a helyi, de talán országosan is problémát jelentő feladatokat szabályozta le. A rendelet 

szerint a központi közmű-nyilvántartási adatok vezetése a Polgármesteri Hivatal feladata, melyhez az adatokat a 

szakági nyilvántartók biztosítják. Ezért célszerű volt, hogy a térinformatikai közmű-nyilvántartási adatbázist az 

érintett szervekkel közösen töltsük fel. A rendszer fejlesztési és bevezetési stádiumában a közmű-

üzemeltetőkkel off-line kapcsolat alakult ki, viszont a végleges üzemeltetés on-line kapcsolaton keresztül fog 

megvalósulni. 

Az egységes közműnyilvántartó rendszer az alábbi közművek részvételével jött létre: 

• Vasi Vízmű Rt. 
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• ÉGÁZ Rt. 

• Közútkezelő Kht. 

• Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 

• MATÁV Rt. Soproni Igazgatóság 

• ÉDÁSZ Rt. Szombathelyi Üzletigazgatóság 

A  várostervezési, városüzemeltetési  feladatok ellátásának támogatására az önkormányzat elkészítteti 

Szombathely városrendezési tervét. A munka elvégzésére 1996-ban felkérték a Magyar Regionális Fejlesztési és 

Urbanisztikai Kht.-t, amely a rendezési terveket digitális formában készíti el. A fővállalkozó a területrendezési 

alrendszer adatbázisát oly módon alakította át, hogy az fogadni tudja az új szerkezetben érkező adatokat. 

A  város légifelvételeinek elkészítése  és folyamatos karbantartása nagy mértékben elősegíti a 

városüzemeltetési, helyszínelési feladatokat, továbbá pontos és valósághű képet kaphatunk a ténylegesen létező 

természetes és mesterséges létesítményekről. Ezen kívül az így nyert térkép megfelelő alapot ad a 

városrendezési és környezetvédelmi feladatok pontos és szakszerű ellátásához. Ennek figyelembevételével 

1993-ban fotogrammetriai technológiával a város közigazgatási területéről légifelvétel-sorozat készült, melynek 

felújítása 1996-ban történt meg. Ezen adatbázist mint raszteres formátumú légitérképet illesztettük a 

térinformatikai adatbázishoz. 

1997 második felére elkészült és a rendszerbe betöltésre került a város  külterületi digitális alaptérképe  is. 

A. Milyen személyi feltételei voltak a projekt sikerességének, és hogyan sikerült ezt megvalósítani. 

Hogyan épül be az elkészült rendszer az önkormányzat struktúrájába? 

A városi térinformatikai rendszer kialakítása a folyamatos projektvezetői tevékenység mellett az önkormányzat 

összes érintett dolgozójától megkövetelte, hogy a napi munka ellátása mellett informatikai képzésben vegyen 

részt. Ennek szellemében 1996. második felétől megkezdődtek az oktatások, melyek a napjainkban is 

folyamatosan zajlanak. 

Az  önkormányzat  szempontjából lényeges, hogy a rendszer bevezetési fázisában az oktatás differenciáltan, 

különböző szinteken valósuljon meg. Ennek megfelelően az önkormányzaton belül is többszintű oktatást 

tartottunk. A differenciálás alapjául a felhasználó rendszerben betöltött szerepköre szolgált. Ennek alapján 

három oktatási szint jött létre: 

• vezetői szint (alapvető lehetőségek ismertetése) 

• felhasználói szint 

• számítástechnikai alapismeretek 

• speciális szakterületre vonatkozó térinformatikai ismeretek 

• rendszergazdai szint 

• UNIX operációsrendszer-ismeret 

• Oracle adatbáziskezelő-ismeret 

• ARC/INFO szoftverismeretek 

• speciális rendszerismeretek 

A  közművállalatok és egyéb intézmények  részére az önkormányzati felhasználókhoz hasonlóan többszintű 

oktatást tartottunk. Itt az alábbi oktatási szinteket határoztuk meg: 

• számítástechnikai alapismeretek 

• speciális szakági térinformatikai ismeretek 
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A. Milyen eredmények születtek a projekt kapcsán? 

A projekt elsődleges eredménye a kialakult, adatokkal feltöltött, működő térinformatikai rendszer, mely SUN 

ULTRA 1 hardver, valamint Solaris 2.5, Arc/Info 7, Oracle 7 környezetben jött létre, és mára sikeresen beépült 

az önkormányzat életébe, vérkeringésébe. 

A rendszer funkcionálisan három nagy részre osztható, amelyek jól tükrözik a rendszerrel kapcsolatos 

munkafolyamatokat is. Ezen felosztás és az egyes modulokon belül megvalósított funkcionalitás az alábbiak 

szerint alakul: 

I. Rendszergazda felület (üzemeltetés) 

Általános hálózati alkalmazások:    itt kaptak helyet a felhasználókkal és a jogosultságkezeléssel kapcsolatos 

általános rendszeradminisztrátori funkciók 

Adatforgalmazás 

• Grafikus adatfeldolgozás import/export 

• Szöveges adatfeldolgozás import/export 

• Mentések 

Egyéb adminisztrátori funkciók 

II. Felhasználói lekérdező felület 

Általános térképkezelési funkciók:  területválasztás, térképi rétegek kijelölése, lekérdezett objektum kijelölése, 

zoom, jelmagyarázat stb. 

Grafikus és szöveges leválogatások:  logikai és/vagy grafikus feltétel alapján meghatározható a kiválasztottak 

halmaza. 

Adatlekérdező funkciók:  szöveges adatok táblázatos formában és formátumozottan is lekérdezhetők, nyomtatás 

(szabványos szelvény, normál képkivágat), egyéb kényelmi funkciók 

III. Karbantartói felület 

Karbantartási lehetőségek:  a grafikus objektum típusa szerint 

Beazonosítási lehetőségek:  grafika és szöveg kézi beazonosítása 

Képek betöltése és beazonosítása 

A fent leírt térinformatikai rendszer önkormányzati moduljának adatbázisa igen összetett, a különböző szakmák 

szerint eltérő adatokat is egységes formában tartja nyilván. 

• Műszaki alrendszerek 

1. Ingatlanvagyon-kataszter alrendszere 

2. Területrendezési alrendszer 

3. Közlekedési alrendszer 

4. Műszaki határozatok alrendszere 

5. Környezetvédelmi alrendszer 

6. Ingatlan-nyilvántartási alrendszer 

• Közmű-nyilvántartási alrendszerek 

1. Vízhálózat 
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2. Szennyvízhálózat 

3. Csapadékvíz-hálózat 

4. Elektromos hálózat 

5. Gázhálózat 

6. Távközlési hálózat 

7. Távhő hálózat 

8. Közúti jelzőlámpa-hálózat 

• Általános igazgatási alrendszerek 

1. Népesség-nyilvántartás 

2. Adónyilvántartás 

3. Népjóléti nyilvántartás 

4. Vállalkozói alrendszer 

A fenti adatbázissal bíró komplex rendszeren kívül az alábbi egyedi rendszereket alakítottuk ki, melyek a 

térinformatikai rendszerrel szoros együttműködésben dolgoznak: 

• Vezetői döntéstámogató térinformatikai rendszer GREEN LINE - KOLIBRI 2.0 

• 3D alkalmazása a városrendezési tervekhez ARCHICAD 4.55 

Az Önkormányzati alrendszerek rövid összefoglalása: 

Ingatlanvagyon-kataszter 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő földrészletek, ingatlanok, intézmények, közművek, köztemetők, lakások, 

lakóépületek, strandok, utak, vizek, zöldterületek, üzemek adatai találhatók, melyek alapján különböző típusú 

grafikus és alfanumerikus lekérdezéseket, tematikákat lehet összeállítani. 

Területrendezés 

Az alrendszer az építési tilalmakról, rendezési tervekről vezet nyilvántartást. Segíti a felhasználót a 

lekérdezésekben, megkönnyíti az építésügyi hatóság feladatait, szolgáltatja a várostervezési feladatok adatait, és 

segít a lakossági információszolgáltatásnál. 

Közlekedési alrendszer 

Tájékoztatást ad bizonyos területeken előforduló balesetek gyakoriságáról, körülményeiről. Segít a balesetek 

megelőzésében is. Segíti a tömegközlekedés fejlesztését, felújítását döntés-előkészítési, elemző funkciókkal. 

Konkrét információkat ad a tömegközlekedési eszközök útvonaláról, menetrendjéről. A parkolási problémák 

megoldásához a parkolók elhelyezkedésének, és egyéb adatainak nyilvántartásával nyújt támogatást. 

Műszaki határozatok alrendszere 

A műszaki határozatok alrendszere a polgármesteri hivatal építéshatósági feladatai során keletkezett különböző 

típusú határozatok nyilvántartását, lekérdezését támogatja. 

Környezetvédelmi alrendszer 

A környezetvédelmi alrendszer a város környezetvédelmi adatainak, a légszennyezés adatainak, a 

hulladékkezelés, -tárolás adatainak, a vízminőség-mérés adatainak, zajtérképek adatainak, zöldterületek 

adatainak, talajminőség adatainak térképi elemzését biztosítja. 

Ingatlan-nyilvántartási alrendszer 



 Az önkormányzati térinformatika 

helyzete Magyarországon 
 

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Minden ingatlanról a területileg illetékes földhivatalnál vezetik a tulajdoni adatokat (helyrajzi szám, terület, 

művelési ág, tulajdonos stb.). 

Az alrendszer feladata a tulajdonok nyilvántartása és az alaptérképek közötti kapcsolat megteremtése. 

Közmű-nyilvántartási alrendszer 

Az integrált közműnyilvántartó alrendszer közműalaptérképek, az erre épülő szakági közműtérképek és 

alfanumerikus adatok kezelését végzi. 

Népesség-nyilvántartási alrendszer 

Az alrendszerben elsődlegesen megjelennek a népesség-nyilvántartásban tárolt adatok. Az önkormányzaton 

belüli hasznosítás megengedi, hogy ezek az adatok esetleg teljes részletességgel bekerüljenek a térinformatikai 

rendszerbe (kizárólag a népesség-nyilvántartás használatára). Ezenkívül a felsővezetői döntések elősegítésére, 

valamint a népjóléti, adó, vállalkozói alrendszer adataival való kapcsolatok elemzésére, a népesség-nyilvántartás 

adatainak aggregátumai (tömbökre, körzetekre vett összesítései) is szerepelnek a rendszerben. Természetesen az 

adatbiztonság és a jogosultságkezelés szempontjait elsődlegesen figyelembe kell venni: erre a rendszer 

többszörös, hierarchikus adatvédelmi és jogosultsági rendszere jelent garanciát. Az alrendszerben hangsúlyos 

szerepet kap a körzetesítés, a körzetekre vett összesítők képzése és tervezése. 

Népjóléti alrendszer 

A népjóléti alrendszer az adatait elsődlegesen a népjóléti nyilvántartásból nyeri. Az adatok részletessége a lehető 

legnagyobb: a térinformatikai rendszerben is megjelennek mind a személyek, mind pedig a folyamodványok, 

határozatok. Ezenfelül a rendszer lehetővé teszi a szociális segélyezéseknek nem csak önmagában való 

lekérdezését, hanem különböző feltételek megadásával többféle elemzés összeállítását is. Külön hangsúllyal kell 

megemlíteni, hogy lehetőség van a rendszerben összevetni a szociális segélyeket a vállalkozói nyilvántartással, 

vagy az adókkal, ingatlan- nyilvántartással is, ami számos visszaélésre rávilágíthat. 

Adó-nyilvántartási alrendszer 

Az alrendszer a térképi adatbázishoz köti a nyilvántartási rendszer összes adótípusát (gépjárműadó, helyi adó, 

iparűzési adó stb.), és lehetővé teszi, hogy a kivetett és befizetett adókat ne csak önmagukban lássuk, hanem 

esetleges kapcsolataikban is. 

Vállalkozói alrendszer 

Az előzőekben említett alrendszereket hatékonyan egészíti ki a vállalkozói alrendszer adatainak megjelenítése, 

ugyanis ezen adatokkal válik teljessé az összevetések, ellenőrzések rendszere. Természetesen az alrendszer ettől 

függetlenül önmagában is értékes tartalommal rendelkezik majd. 

Vezetői döntéstámogató térinformatikai rendszer 

Ezen rendszer kimondottan a vezetői feladatokat, valamint a döntés-előkészítésben nyújt közvetlenül gyors 

segítséget. 

A. Mik a további tervek? Hova szeretne a térinformatikával eljutni az önkormányzat? 

A közeljövőben megvalósul a térinformatikai rendszer harmadik nagy modulja, a bevetésirányítási rendszer. A 

rendszer fejlesztésénél a tűzoltóság, rendőrség, valamint a mentők feladatainak támogatására kívánunk 

létrehozni egy egységes rendszerfelületet. 

A város tervezi a közművek s az önkormányzat közötti térinformatikai kapcsolat kialakítását, melynek 

megvalósítására több megoldás is felmerült: 

• on-line kapcsolat 

• off-line kapcsolat 

Első esetben a térinformatikai rendszerhez kapcsolódó vállalatok között üvegszálas vagy modemes 

kapcsolatkiépítést tervezünk. Az off-line kapcsolatkialakítást az átmeneti időszakban fogjuk alkalmazni, 

ameddig a rendszer teljes beüzemelése véget nem ér. Várható, hogy a kisebb közművek (távhő, közúti 
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jelzőlámparendszer) a későbbiekben is csak off-line kapcsolatban lesznek a rendszerrel, a kis adattartalom miatt. 

A városi hálózat megvalósításánál egy kommunikációs kapcsolófelületet is ki kell alakítani a többi intézmény 

könnyebb csatlakozása érdekében. 

Szándékunkban áll egy olyan térinformatikai lekérdező felület kialakítása, amelyhez a város bármely 

intézménye hozzáférhet, és segítségével kapcsolódhat a városi adatbázishoz. 

A rendszer folyamatos fejlesztése mellett a rendszerből adatot is szeretnénk szolgáltatni az ügyfelek, 

vállalkozók számára. Ezen törekvéseink megvalósítása érdekében egy adatszolgáltató központot szeretnénk 

kialakítani az együttműködő partnereinkkel karöltve. Itt egy helyen lehetne különböző adatokhoz hozzáférni, 

természetesen szigorúan szabályozott adatvédelmi előírások betartásával. 
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