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Kivonat 

A földbirtokok nyilvántartása az egyik legrégibb szakma a világon. A társadalmak fejlődése elérte azt a fokot, 

amikor a papír alapú nyilvántartások már nem felelnek meg a kor igényeinek. A világ országai egymás után 

térnek át a térképek és az ingatlan-nyilvántartási adatok digitális kezelésére. A térinformatika kézenfekvő 

technológia ennek a problémának a megoldására. A földinformációs rendszerek többsége országos kiterjedésű, 

ezért megvalósításuk mindig rendszertervezési alapokon, országos projekt keretében történik. 

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



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

4. Földinformációs rendszerek (LIS)   .................................................................................................  1 
1. 4.1 Bevezetés   .......................................................................................................................  1 
2. 4.2 Földinformációs rendszerek (LIS)  ..................................................................................  1 

2.1. 4.2.1 A LIS eredete   ..................................................................................................  1 
2.2. 4.2.2 A LIS szükségessége   ......................................................................................  2 
2.3. 4.2.3 Adatminőség   ...................................................................................................  3 
2.4. 4.2.4 Földrészlet alapú LIS   ......................................................................................  3 
2.5. 4.2.5 A LIS létrehozásának kérdései   .......................................................................  4 

2.5.1. 4.2.5.1 Szervezeti kérdések   .........................................................................  4 
2.5.2. 4.2.5.2 Rendszerspecifikáció   .......................................................................  4 
2.5.3. 4.2.5.3 Rendszerkiválasztás és testre szabás   ...............................................  4 
2.5.4. 4.2.5.4 Adat átalakítás   .................................................................................  5 
2.5.5. 4.2.5.5 Karbantartás   ....................................................................................  5 





   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. fejezet - Földinformációs 
rendszerek (LIS) 

1. 4.1 Bevezetés 

„A föld a forrása minden vagyonnak. A földből származik minden ami számunkra értéket jelent: az élelem, a 

ruházat, az üzemanyag, az óvóhely, a fém, a kőzetek. A földön és a földből élünk, és a föld fogad be minket, ha 

meghalunk. Az ember létezésének kulcsfontosságú eleme a föld tulajdonlása. A földek regisztrálása ezért 

minden országban alapvető kérdés. A földdel kapcsolatos politikát és annak végrehajtását alapvetően 

befolyásolja a földnyilvántartás minősége. Ennek nem kielégítő megoldása idő- és pénzveszteséghez 

vezet.”(Simpson, 1976). A földinformációs rendszerek – Land Information Systems - az angolszász 

nyelvterületen jelentek meg fogalomként, ezért a jegyzetben gyakran fogjuk használni a LIS rövidítést. A 

földinformációs rendszert (FIR) az különbözteti meg a többi térinformatikai alkalmazástól, hogy legkisebb 

egysége a mi fogalmaink szerinti földrészlet és mindig országos kiterjedésű. Általában is elmondhatjuk, hogy az 

ingatlan-nyilvántartás csak egy - de talán a legfontosabb - vonatkozása a földdel kapcsolatos problémák 

kezelésének. A modul elolvasása után Ön megismeri a földrészlet információs rendszer lényegét, 

megvalósításának menetét, képes lesz részt venni egy hasonló rendszer egy részének megvalósításában. 

2. 4.2 Földinformációs rendszerek (LIS) 

2.1. 4.2.1 A LIS eredete 

A földek nyilvántartása az ókorba nyúlik vissza. Már Krisztus előtt 4000-ből is vannak a földdel kapcsolatos 

adatok nyilvántartásának nyomai. Babilóniában már ábrázolták a telkek csoportjait, ahol a rajz csak jelképes 

volt viszont a méreteket ráírták. A rajz felső része méretarány nélküli és egy 12x11 cm-es kőtáblán ábrázolták. 

Az ábra alsó részén ugyanennek a rajznak a méretarányos változata látható. 

 

Forrás: GIS 
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A Krisztus előtt 1000-ből származó egyiptomi nyilvántartásokban szerepel a telkek mérete, területe, a tulajdonos 

neve és a befizetett adó mértéke. A korai Egyiptomban két párhuzamos nyilvántartást vezetett a Kincstár (PM) 

és a Királyi Magtár (FM). Körülbelül 3000 évvel ezelőtt ismerték fel a nyilvántartások archiválásának 

szükségességét, vagyis az éves nyilvántartások egy másolatát félretették. 

A rómaiak szintén jól ismertek földmérési tevékenységükről. Sok irodalmi anyag szerint a „kataszter” és a 

„kataszteri felmérés” kifejezés a latin  capiastrum  szóra vezethető vissza, ami a területek és az adózási helyzet 

nyilvántartása volt. A kataszter tehát egy olyan információs rendszer, amelyiknek a térbeli alapegysége a telek. 

Az első országos kataszteri nyilvántartást Dániában fektették fel 1660-ban (Trollegaard 1985), míg a kataszter 

kifejezés korszerű értelemben vett használata a tizenkilencedik századi Ausztriából származik. Még ismertebb 

lett ez a kifejezés, amikor Napóleon Franciaországban is bevezette és az akkori francia birodalomban 

elterjesztette. A kataszteri felmérés, a kataszteri térkép - bár a világban sok helyen „jogi kataszter”-nek nevezik- 

ma már nem kizárólag pénzügyi és adózási célokat szolgál. Olyan országokban is használják, ahol a földhöz 

jelenleg még nem kapcsolódik adózási kötelezettség. Az 1950-es évektől kezdték használni a „többcélú 

kataszter” kifejezést a földhöz szélesebb értelemben kapcsolódó adatok kifejezésére, mind például a közművek. 

1970 óta - főleg az Egyesült Államokban - a „Földinformációs rendszer” és a „Többcélú kataszter” kifejezéseket 

egymás szinonimáiként kezdték használni. Később olyan megkülönböztetést tettek, hogy a kimondottan 

földrészlethez kapcsolódó információs rendszereket nevezték többcélú kataszternek és ezt a földinformációs 

rendszer egy speciális esetének tekintik. A földinformációs rendszer nem feltétlenül földrészleteken, mint elemi 

egységeken alapul. 

Az alábbi felsorolás mutatja, hogy milyen típusú adatok fordulnak elő leggyakrabban a többcélú kataszterben: 

1. a földrészlet geometriai adatai - határpontok, méretek, mérési jegyzetre, vázlatra való utalás 

2. a földrészlet tulajdoni adatai - a tulajdonlás jogcíme, korlátozások, terhelések, határozatok, a tulajdonosok 

személyi adatai 

3. a földrészlet értéke - földérték, adó mértéke stb. 

4. földhasználat - mezőgazdasági vagy egyéb használat, geológiai és geofizikai adatok, vízügyi adatok, 

növényzet és állatvilág, fölhasználati zónák, a földhasználat korlátozásai 

5. épületek és építmények - építmény alapterülete (szintenként), bérelhető terület, szobák száma, az épület 

magassága és a szintek száma, építészeti stílus, az építőanyag típusa, az építés éve 

6. közművek - víz, csatorna, gáz, elektromosság, telefonvonal 

7. népszámlálási adatok - a lakó(k) életkora és száma, szociális helyzete, foglalkoztatottsági adatok 

8. igazgatás - egészségügyi adatok, biztonság és mentőszolgálati adatok, önkormányzati adatok 

A földinformációs rendszer lényegében abban különbözik a többcélú katasztertől, hogy az adatait nem csak 

helyi szinten, hanem megyei vagy országos szinten kezeli. 

2.2. 4.2.2 A LIS szükségessége 

Az 1960-as években a fejlesztések még a digitális térképezés körül folytak. Az 1971-es FIG kongresszuson 

merült fel először a Földinformációs rendszer fogalma. A későbbiekben olyan témák kerültek kutatásra és 

kidolgozásra, mint az adatgyűjtés, adatfeldolgozás, földrendezés, városfejlesztés, környezetvédelem. Ebben az 

időben még nem használták a „Földrajzi Információs Rendszer” kifejezést. 

1981-ben a FIG-en belül definiálták a Földinformációs Rendszer fogalmát: 

„A Földinformációs Rendszer a jogi, igazgatási és gazdasági döntéshozatal eszköze és segíti a tervezést és 

fejlesztést egyrészről az adatbázisával amely a földhöz kapcsolódó térbeli adatokat tartalmaz; másrészről 

eljárásaival, amelyek lehetővé teszik a rendszeres adatgyűjtést, változásvezetést, feldolgozást és az adatok 

terjesztését. A Földinformációs rendszer alapja egységes vetületi rendszer, amely lehetővé teszi a földre 

vonatkozó adatok összekapcsolását más térbeli információs rendszerek adataival.” 
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A definíció természetesen meglehetősen általános és más nyelvekre lefordítva mást is jelenthet. Sok támadás 

érte az „eszköz” kifejezést, mert sokan inkább „forrás”-nak tekintik a Földinformációs rendszereket. Abban 

egyetértés van, hogy a definíció utolsó mondata a leglényegesebb. 

Az utóbbi időkben a Földinformációs rendszer elemeit kiegészítik a humán vonatkozások, mint pl. a szervezési 

eljárások, a kezelő személyzet stb. Miden esetre a konkrét rendszerek megjelenését mindig befolyásolja az a 

döntéshozói környezet, amelyben kiépült. Ez a környezet lényegében a rendszer szerves részévé válik. Ez azt is 

jelenti, hogy hiányos vagy alkalmatlan intézményi és szervezeti hátérrel a Földinformációs rendszer egy sor 

olyan feladat megoldására nem képes, amire egyébként potenciálisan képes lenne. 

Szakmai körökben vita van arról, hogy Fölrajzi Információs Rendszer csak egy része-e a Földinformációs 

rendszernek vagy fordítva. Van, aki a FIR-t csak hardver és szoftver eszközök összességének tekinti, míg a 

Földinformációs rendszert elsősorban szervezeti kérdésnek, amely hagyományos módon is működik, csak a 

kezelendő adatmennyiség és a hatékonyság fokozása teszi szükségessé a számítógépes módszerek bevezetését. 

Mások a Földinformációs rendszert a Földrajzi Információs Rendszer speciális esetének tekintik. A gyakorlat 

szempontjából természetesen nincs túl nagy jelentőségük ezeknek a vitáknak. Annyi hasonlóság mégis van, 

hogy a számítógépesített Földinformációs rendszer is az alulról fölfelé való építkezés elvét követi. A kezdeti 

időszakban minden ilyen rendszer két függetlennek látszó részre bomlik. Az egyik az alfanumerikus vagy leíró 

adatok kezelése és ettől elválasztva a grafikus adatok kezelése. Az első tipikusan szekvenciális adatkezelést 

kíván (lista a tulajdoni lap adatairól), a másik kétdimenziós adatkezelést kíván (térképmásolat készítése). Ebben 

az időszakban a három dimenziós adatkezelés (ebben az esetben több fedvény kezelését értve ez alatt) a 

Földinformációs rendszerekben még nem bírt nagy jelentőséggel, viszont ekkor vált a FIR-ek fontos részévé. A 

Földinformációs rendszerek legnagyobb problémája kezdetben a nagy mennyiségű leíró adat kezelése és nagy 

mennyiségű digitális térképanyag előállítása valamint a két adatrendszer összekapcsolása volt (Magyarország 

most körülbelül ebben a fázisban van). Az általános cél mindenhol az ingatlan-nyilvántartás hatékonyságának 

fokozása volt. Csak kevés helyen gyűlt össze annyi adat, hogy tovább lehessen lépni a változások elemzése és a 

trendek megállapítása felé. Ez nem is meglepő, ha megnézzük, hogy mekkora adatmennyiségekről van szó. 

Angliában például 12 millió földrészlet regisztrálásáról volt szó, amelyekről évente 6.4 millió alkalommal 

kellett adatot szolgáltatni. Az ottani áramszolgáltatók 22 millió fogyasztót szolgálnak ki 100 millió 

csatlakozóponton keresztül, 1.6 millió km föld alatti és 300000 km föld feletti vezetéket tartanak nyilván. 

Évente mintegy 19 000 km vezetékkel kell foglalkozniuk és 1.7 millió darab változás van a fogyasztói oldal 

adataiban. Az utakba évente több mint 2 millió lukat fúrnak közműépítés miatt és naponta több mint százezer 

irat, vázlat keletkezik a munkákkal kapcsolatban. Világos, hogy ilyen esetekben csak a számítógépes 

megoldások jelentenek kiutat az adatkezelési problémákból. 

2.3. 4.2.3 Adatminőség 

A Földinformációs rendszernek az adatokat bizonyítható pontossággal kell tartalmaznia, ezért minden műveletet 

minőségellenőrzésnek kell alávetni. Jellemző, hogy a rendszerben tárolt adatoknak saját pontossági jellemzői 

vannak. Bármely adat logikai vagy geometriai hibája pénzügyi problémákhoz, jogvitákhoz vagy 

törvénysértéshez vezethet. Ráadásul az adatok minőségét nem könnyű definiálni és nyomon követni a 

minőségromlást. 

2.4. 4.2.4 Földrészlet alapú LIS 

A legtöbb Földinformációs rendszer térbeli alapegysége a földrészlet. A földrészlet a helyszíni lehatárolás után a 

határpontok bemérése és térképezése után születik. A felmérés ára sok esetben magas a földrészlet értékéhez 

képest, sőt egyes esetekben meg is haladhatja azt. A teljes költségbe beleszámít a mérési és térképezési folyamat 

által okozott késés is. Sok országban az erőforrások szűkössége és/vagy szervezési problémák miatt ez a késés 

elérheti a több hónapot, esetleg az egy évet is. Ez nem csak anyagi veszteséggel jár, hanem annak a veszélye is 

fennáll, hogy az adott térségben lejátszódó folyamatok kikerülnek a központi kontroll alól. Ez a mérték elérheti 

a 75%-ot is. Ilyenkor nagy esély van helytelen központi, kormányzati döntések megszületésére. A városi 

területek fejlődése elérheti a 4-6%-ot, ami azt jelenti, tíz-tizenöt évenként megduplázódhat egy város területe. A 

Földinformációs rendszerek szerepe nem merül ki az események regisztrálásában, hanem a városfejlesztéshez is 

adatokat kell szolgáltatnia. A fejlődő országok példája azt mutatja, hogy ilyen és ehhez hasonló feladatokat nem 

lehet a források minimális szinten tartása mellett megoldani. 

A Földinformációs rendszerek egyik legfontosabb alkalmazása a földrészletekkel kapcsolatos jogok rögzítése. 

Az alábbiakban megpróbáljuk összefoglalni, hogy a Földinformációs rendszerek milyen előnyökkel és 

biztonsági funkciókkal rendelkeznek ezen a területen: 
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• a tulajdonlás megfelelősége 

• a tulajdonlás biztonsága 

• a területi viták csökkenése 

• a tulajdonjog cseréjének felgyorsulása 

• az ingatlanpiac élénkítése 

• a befektetések biztonsága 

• az ingatlanpiac megfigyelése 

• a földreformok kiszolgálása 

• az állami területek kezelése 

• az adózás hatékonyságának növelése 

• a mérnöki tervezés támogatása 

• a természetes erőforrásokkal való gazdálkodás segítése. 

2.5. 4.2.5 A LIS létrehozásának kérdései 

A számítógépesített Földinformációs rendszer létrehozása általában ugyanazt a sémát követi. Az alábbiakban 

ennek a folyamatnak a lépéseit tekintjük át. 

Sok ország a Földinformációs rendszer tervezésének és fejlesztésének időszakát éli. Az első lépés általában 

mindenhol a meglévő rendszer elemzése, az adatmennyiség becslése és az új rendszerre való áttérés várható 

problémáinak bemutatása. Már ebben a fázisban kiderülhet, hogy számítógépesítés nélkül is növelni lehetne a 

hagyományos rendszer hatékonyságát. A számítógépesítés inkább a katalizátor szerepét tölti be az új 

munkamódszerekre való áttérés során. 

2.5.1. 4.2.5.1 Szervezeti kérdések 

Amennyiben megegyezés születik a számítógépes Földinformációs rendszer bevezetéséről, általában 

munkacsoportok jönnek létre a részletek kidolgozása és a javaslatok megtétele végett. Az ilyen csoportokban 

egyensúlyra kell törekedni az egyes szakmák (számítástechnikusok, rendszerszervezők, földmérők, 

nyilvántartók stb. ) között. Mivel a rendszer adatait meg kell osztani a felhasználókkal, ki kell térni intézményi 

kérdésekre is. Sok esetben új szabályozást kell felállítani az adatok gyűjtésével, szolgáltatásával kapcsolatban. 

2.5.2. 4.2.5.2 Rendszerspecifikáció 

Országos kiterjedésű rendszerek kialakítását általában mintarendszer kialakítása előzi meg. Ebben a rendszerben 

modellezni lehet a működést és viszonylag kis költséggel kijavíthatók a hibák. Mód nyílik bizonyos sebességi 

tesztek elvégzésére is, bár ezek pontosan a mintarendszer kis adatmennyisége miatt nem minden tekintetben 

mérvadóak. A mintarendszer tapasztalatai alapján lehet megadni a szállítók felé a részletes 

rendszerszükségleteket, a megkívánt teljesítményszinteket. A specifikációkat erősen befolyásolhatják az egyes 

nemzeti információ technológiai stratégiák, hiszen a Földinformációs rendszernek célszerű szervesen illeszkedni 

az egyéb szakmai információs rendszerekhez. 

2.5.3. 4.2.5.3 Rendszerkiválasztás és testre szabás 

A mintarendszer kiépítésének és tesztelésének közvetett előnye, hogy a Földinformációs rendszerért felelős 

csoport közelebbről megismeri a szállító cégeket és tapasztalatokat szerez a legújabb technológiák területén. 

A rendszerkiválasztásnál a következő tényezőket szokták figyelembe venni: 

• a hardver és a szoftver minősége, 
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• a támogatás minősége, 

• a hibaelhárítás ígért határideje, 

• a rendszer sebessége akkor, amikor a lehetséges legtöbb felhasználó bekapcsolódik, 

• az adatmodell szerkezete, 

• a rendszer adatintegráló képessége (különböző adatok elérése a főprogram elhagyása nélkül), 

• a több felhasználós alkalmazások kifejleszthetősége, 

• a rendszer biztonsága és stabilitása, 

• más rendszereken futó adatbázisok elérése, 

• a keresőnyelv könnyű használata, 

• felhasználóbarát kezelői felület, 

• a felhasználó igényeinek figyelembe vétele, 

• a teljes rendszer általános költségei. 

Ha úgy döntünk, hogy minden adatot gépre viszünk, gondoskodni kell a katasztrófák kezeléséről. Ez nem csak 

az adatok mentését jelenti, hanem esetenként egy párhuzamos rendszer készenlétben tartását is. Az adatigénylőt 

nem érdeklik a szolgáltató technikai problémái. 

2.5.4. 4.2.5.4 Adat átalakítás 

Mint már említettük, az adat átalakítás és a digitális térkép valamint a leíró adatok karbantartása a legfontosabb 

és a legköltségesebb művelet. A számítógépesítés költségeinek 80%-a vagy még több lehet a fenti műveletekre 

szánt hányada. Az adat átalakítás időben a leghosszabb folyamata a számítógépes Földinformációs rendszer 

létrehozásának, hiszen ma még ezt manuálisan kell elvégezni. Az adat átalakítás előre haladásával egyre több 

rekordot kell karban is tartani, ami lassíthatja a folyamatot főleg, ha ugyanazok a személyek végzik a munkát. 

Márpedig a legtöbb esetben élő, állandó változásban lévő adatokat kell digitális formába konvertálni. A 

várakozásokkal ellentétben a számítógépesítés nem csökkenti jelentősen a szükséges alkalmazotti létszámot 

(mint ahogy a papírfelhasználás radikális csökkenését jósolták a számítógépes korszak elején), inkább az 

alkalmazáshoz szükséges képzettség természetét változtatja meg. 

2.5.5. 4.2.5.5 Karbantartás 

A számítógépes technológiák gyors változása előre vetíti az erre alapozott rendszerek néhány éven belüli 

erkölcsi elavulását. Ebben az esetben a rendszert komplex módon meg kell újítani. A hardverek és a szoftverek 

cseréje nem olyan nagy probléma ahhoz képest, hogy meg kell őrizni az adatbázis egységességét. Bár a 

kataszteri adatok folyamatosan változnak, sok adatot akár száz évre visszamenőleg is célszerű megőrizni. A 

térképek felújítása pusztán műszaki kérdés, a tulajdonláshoz kapcsolódó jogi természetű adatok 

megváltoztatásához törvénymódosítási eljárás szükséges. Emiatt minden rendszerkarbantartásnak visszafelé és 

lehetőleg előrefelé is kompatibilisnek kell lennie. 
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