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XI. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS GEOINFORMATIKAI VONATKOZÁSÚ RENDSZEREI

A fejezet szerzője: Herczeg Ádám

1. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

A geoinformatikai rendszerek eleinte kizárólag a számítógépes térképezésre korlátozódtak, de mostanra jóval
szélesebb területet fednek le. Gyakorlatilag bármilyen földrajzi koordinátákhoz köthető kérdés megválaszolásakor
felhasználhatók. Különösen hasznos lehet, amikor terület- és településhálózati tervezés feladataira gondolunk. Ilyenkor
meg kell vizsgálnunk, hogy a települési- területfejlesztési döntést-előkésztő GIS hogyan épüljön fel és hogyan segítheti
a döntéshozó testület, és az állami, önkormányzati hivatalok munkáját. Megvizsgáljuk azt is, hogy a GIS hogyan lehet
hasznára a helyi rendvédelemnek, honvédelemnek, mennyit segíthet a katasztrófavédelem és elhárítás, a közüzemi
hálózatok fenntartói, valamint az építési hatóságok munkájában?

Elöljáróban tisztáznunk kell olyan alapfogalmakat is, melyek ismeretére szükség van a geoinformatika gyakorlati
problémákra történő helyes implementálásához. Tisztáznunk kell a terület- és településfejlesztés közti különbséget. A
területfejlesztés célja a település és térszerkezet optimális gazdasági, ipari, mezőgazdasági és környezeti fejlesztése,
a fenntartható fejlődés biztosítása, az országos erőforrások szabályozása. Ez elsősorban minisztériumi szinten
megvalósuló állami feladat, ezt szabályozza az Országos Területrendezési Terv (OTrT), amely az ország
térszerkezetét ábrázolja a térinformatika eszközeivel. Meghatározza az országos és regionális övezeteket és az azokra
vonatkozó előírásokat. A településfejlesztés ettől annyiban különbözik, hogy a fent említett célokat lokális
viszonylatban, az önkormányzatok szintjén kell megvalósítani. A két szint között szoros kapcsolatot kell fenntartani. A
fejlődés akkor biztosítható, ha az anyagi forrásokat a különböző szintek résztvevői megosztják, azonban az
identitástudatukat a kisebb, de összefogó közösségek mégis megtartják.

Az anyagi és emberi erőforrások összehangolására, nyilvántartására, a rendelkezésre álló rendszerek (együtt-)
működésének tervezésére használhatjuk a térinformatikát, mint segédeszközt. A térinformatikai alapú területi statisztika
foglalkozhat a népességre vonatkozó adatok térbeli ábrázolásával, a gazdasági tevékenységek adataival, a
vendéglátás, idegenforgalom jellemzőivel a műszaki infrastruktúra térbeli eloszlásával és fejlettségével, a
gépjárműpark és az általa okozott szennyező hatások felmérésével, valamint ezen tényezők összesített értékelésével.
Mindezek alapján eldönthető, hogy egy adott település fejlődő vagy lemaradó. A területfejlesztést pedig a lemaradó
térségekre kell koncentrálni.

2. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI RENDSZEREK

Ha GIS-t alkalmazunk a területrendezési tervezésben, elsősorban a szabályozási tervek készítésekor, céltámogatások
regionális szintű pályázatok készítésekor, továbbá a térinformatika által szolgáltatott regionális, országos, vagy uniós
statisztikai adatok előállításában vehetjük hasznát. Ehhez természetesen szükségesek a megfelelő adatbázisok,
melyeket szakterületi szinten (agrár, gazdasági, turisztikai, munkaerő piaci hogy csak néhány példát említsünk) kell
előállítani. A geoinformatikai alapú település irányítási rendszerek bevezetése általában ahhoz köthető, hogy az
ellátandó - helyhez köthető - feladatok mérete egyszerűen meghaladja a hagyományos módszerekkel való
gazdaságos, és gyors átláthatóság szintjét.

Az ilyen komplex település irányítási rendszereknek az alapját egy digitális alaptérkép (beszerezhető pl. a FÖMI-től)
jelenti, melyet kiegészítenek ingatlan és vagyon kataszterrel, valamint a közüzemi térképekkel. Az egymásra építkező
GIS modulok megvalósításával jól kezelhető, később is könnyen bővíthető rendszert kapunk, mely rengeteg feladat
megoldásában lehet az említett testületek hasznára. Magyarország legfontosabb ilyen jellegű rendszere a TeIR
(Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer), melyet az 1996. évi XXI. tv. alapján hoztak
létre, célja, hogy a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok, valamint természetes személyek számára lehetőséget biztosítson:

az ország népességének, gazdaságának, épített, táji  és természeti környezete állapotának, területi  jellemzőinek
megismerésére, változásainak figyelemmel kísérésére és európai uniós összehasonlítására,
 
információt szolgáltasson az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével, valamint
a területfejlesztési, területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tervek, szöveges és térképi
dokumentumok bemutatásával,
 
segítséget nyújtson a kormányzati, regionális, térségi, megyei, kistérségi, települési fejlesztési és rendezési, egyéb
térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és azt ellenőrző szervezetek számára a
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területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítéséhez és meghozatalához;
 
a társadalom, a gazdaság és a környezet területi  jellemzői változásának folyamatos figyelemmel kísérésével a
döntések hatásainak elemzéséhez, valamint a terület- és településfejlesztési, illetve a terület- és településrendezési
tervek készítéséhez,
 
információkat biztosítson a regionális, a térségi, a megyei és a kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik,
illetve a többcélú kistérségi társulások számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a
monitoring tevékenység ellátásához.

11.1.  ábra:  Réteges szerkezet [i]

 ANIMÁCIÓ - RÉTEGEK

Fontos elmondani, hogy az alábbiakban ismertetett rendszerek gyakran egymásra épülnek, a megismert térinformatikai
réteges szemlélet szellemében. Ez azt jelenti, hogy adott alaptérképekhez többféle fedvényt hozzárendelhetünk (11.1.
ábra), az aktuális kívánalmaknak megfelelőt kell csak megjelenítenünk, legyenek azok katasztrófaelhárításhoz
szükséges adatok, vagy éppen a villamosművek hálózatának modelljei.




11.2.  ábra:  A TEIR Kistérségi Információs Modul [ii ]

Települési rendszer

A földhivatallal közös, digitális alaptérképre épülő térinformatikai rendszerekben, az ingatlanok címregiszter vagy akár
helyrajzi szám alapján is beazonosíthatóak, valamint további adatokat is lehet hozzájuk rendelni. Ezeknek az
informatikai rendszereknek a komplexitása egyéb hatósági modulok kifejlesztésében nyilvánul meg (11.2. ábra). Van
bennük építéshatósági nyilvántartás, rendezési tervezés, vagyonkataszter, közüzemi nyilvántartás. Az említett GIS
funkciók mellett, léteznek olyan településirányítási rendszerek, melyek rendőrségi alrendszere zárt hálózaton keresztül
össze van kötve egy térfigyelő kamera hálózattal. A tömegközlekedési GIS-ek segítségével, az utazók
megállóhelyeken kihelyezett terminálokon keresztül információt kapnak a következő járat érkezésének időpontjáról, sőt
annak utastelítettségéről is. Emellett szociális, egészségügyi, kriminálföldrajzi, etnikai adatokat is tartalmazhatnak az
említett digitális alaptérképhez kötött adatbázisok.

A településrendezés, -szervezés törvényileg is szabályozott, az 1997. évi LXXVIII. törvény  szerint a
településrendezési terv 3 részből áll:

Településszerkezeti terv:  a település közigazgatási határán belül a vonalas infrastruktúra nyomvonalait és a
földhasznosítást ábrázolja térképen.
 
Településszabályozási terv:  a beépítésre szánt területen, térképen ábrázolja az összes ingatlant helyrajzi számmal
és postacímmel ellátva, valamint építési övezetekbe sorolva.
 
Helyi építési szabályzat :  részletesen meghatározza, hogy az egyes építési övezetekben milyen műszaki
paraméterekkel kell az építményeket kialakítani.

A rendezési tervezés, ma már nem létezik geoinformatikai rendszerek alkalmazása nélkül. Digitális alaptérképen
tüntetik fel a település egyes építési zónáit, az ingatlankatasztert. Az ingatlanokhoz több adat is hozzárendelhető, pl.:
tulajdonjog, közművesítettség, komfortfokozat, beépítettségi jellemzők, adók. A térinformatika leegyszerűsíti és
költséghatékonyabbá teszi a tervezést, a statisztikai, vagy ügyintézési okokból szükséges lekérdezéseket, valamint
meggyorsítja a területhasználati változások ledokumentálását is. Az építési hatóság a legfőbb hasznosítója a digitális
területrendezési térképnek a hozzá tartozó építési szabályzattal együtt.

A településrendezés korábban felsorolt három szakasza közül a település szerkezeti terv, valamint a települési
szabályozási terv a GIS alkalmazások tárgykörébe tartozik. A szerkezeti terv a vonalas, és poligonális objektumok
(utak, vasutak, víz- villanyvezetékek, telekhatárok) ábrázolása mellett területhasznosítási övezetekre (ipari-, lakó-,
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zöldövezetek) oszthatja a települést. Az építéshatósági térinformatikai eszközrendszer befolyásolja a várostervezési,
infrastruktúra-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, szociális ellátással kapcsolatos fejlesztési feladatok végrehajtását, az
ingatlan-nyilvántartás működtetését. A szabályozási terv, az egyes ingatlanok adatainak szintjén ill. a műszaki
infrastruktúra részletes közüzemi adataival ábrázolja a település beépítésre szánt zónáit. Fontos szerepe lehet még a
helyi adózásban is, amikor pl. ingatlanadózás esetén az építmények pontos dimenziójának az ismerete szükséges. Az
építési osztályok ingatlan-nyilvántartásának a valósággal minél pontosabban meg kell egyezniük, az esetlegesen
bekövetkező változásokat pedig pontosan és naprakészen nyomon kell tudni követni a nyilvántartásban, a kapcsolódó
engedélyek, eljárások elérését is biztosítani kell. Gyakran légi felvételekkel, ortofotókkal végzik a vektoros alaptérképek
ellenőrzését, frissítését. A térinformatikai modellek legfejlettebb változatai, ortofotó légi fényképen valósítják meg az
építmények háromdimenziós modellezését a magassági adatok hozzárendelésével. Így egy-egy épület a virtuális
térben forgatható, tanulmányozható a város esztétikai képe, valamint még meg nem épített objektumok elhelyezhetőek
a városképben. Ilyen rendszerben a földalatti infrastrukturális építmények is ábrázolhatók.

Érdekességként megemlítjük még, hogy a 3D-s városmodelleket alkalmazó játékprogramok (talán mindenkinek
ismerős a Sim City) tudományos és gyakorlati célra való továbbfejlesztésével térben szimulálni, modellezni lehet a
városvezetők döntéseit, ill. azok hatását a település arculatára. A szimulációs modellek segítségével előrejelzések
készíthetők az energiafogyasztásról, a zöldövezetek változásának következményeiről, a környezetszennyezés
hatásairól, azonban az ilyen funkciók alkalmazásának gátat szab a rendelkezésre álló, feltölthető információk hiánya.
(Tózsa I. 2008)

Népesség nyilvántartási rendszer

A népességnek a nem, kor, egészségügyi állapot szerinti elhelyezkedése, a nemzetiségek aránya, területi
elhelyezkedése a városokban és vonzáskörzetükben, a munkaerő képzettség szerinti elhelyezkedése, a nappali és az
éjszakai lakosság számának ismerete az ellátási szükséglet tervezésekor, a demográfiai adatok ábrázolása és
szolgáltatási, gazdasági adatokkal való összekötése tipikusan olyan adatok, amelyek térinformatika segítségével egy
csapásra könnyen értelmezhető, jól vizualizált információvá válnak, és segítik a településtervezést is.

A nyilvántartás legfontosabb eleme itt az adatnyerés, minden ilyen jellegű rendszer csak annyira pontos, mint a benne
található adatok. Ennek érdekében történt például az okmányirodák digitális technikával történő ellátása, egységes
telekommunikációs hálózatba kötése is, de végeznek adatgyűjtést iskolákban, egészségügyi intézményekben is. Az
ilyen rendszerek célja a nyilvántartáson felül az életmód viszonyok megértésének elősegítése, a meglévő szociális
problémák földrajzi okainak átlátása, az ellátásban, szociális és egészségügyi infrastruktúrában még meglévő
potenciál hatékonyabb kihasználása. Ennek végeredményeként javaslatok tehetők az említett rendszerek
átalakítására, és az adatok frissen tartásával a rendszerek működésének monitorozása, folyamatos kontrollja is
megvalósítható.

A GIS-nek a társadalomtudományokban is fontos szerepe van. A népszámlálási adatokat tetszőleges periódusokat
figyelembe véve, a kívánt időbeli, és területi keresztmetszetben, eloszlásban lehet tanulmányozni. A térinformatika
lehetővé teszi, hogy az egyes településekre vonatkoztatva a térkép színskáláin túl, még kördiagramok is segítsenek a
nemzetiség összetételének ábrázolásában. A népesség nyilvántartási rendszerek létrehozásakor alapfeladatként a
lakcímeket földrajzi koordinátákhoz rendelik (ezt nevezik address matching-nek) és a lakcímek, valamint
adminisztratív szempontok alapján körzeteket állítanak fel. Az adatbázisban a neveket lakcímekhez kötik, azokat a
geometriához, így az egyedek (az egyes objektumok, jelen esetben emberek) elhelyezhetők a térben, bevitt egyéb
adataik alapján (életkor, végzettség, kereset, gyermekek száma, etnikai hovatartozás stb.) pedig számtalan statisztikai
felmérésnek szolgálhat kiinduló pontjául a rendszer.

Közlekedési rendszer

A közlekedésben számtalan területen jelent meg a térinformatika. Elég csak a mindannyiunk által ismert, manapság
már egész olcsón megkapható mobil navigációs rendszerekre (PNA), vagy az interneten elérhető számtalan webes és
offline útvonaltervező alkalmazásra gondolnunk, melyekkel akár tömegközlekedési eszközzel, akár autóval utazzunk
is, percre és méterre pontosan megtervezhetjük utunkat, megválasztva a használni kívánt eszközöket, alternatív
(ingyenes, legrövidebb, leggyorsabb) útvonalat. Ezt a magán-, és a tömegközlekedésben, árufuvarozásban is
alkalmazott megjelenését a GIS rendszereknek navigáció orientált térinformatikának is szokás nevezni.

Azonban ha továbbgondoljuk a dolgot, egy adott útvonalon közlekedő GPS jelét felhasználva (koordináták és
időadatok birtokában a sebességet, átlagsebességet számolva) a közlekedés ritmusát meghatározó forgalmi helyzetek
(lámpás kereszteződések ütemezése, elterelések, dugók kialakulása) is megvizsgálhatók, és az így nyert adatok
felhasználhatók a közlekedésirányításban. Az úgynevezett automatizált térképezés is ezen a speciális területen
alakult ki. A geoinformatikai rendszer ekkor önállóan előállítja a koordinátahelyes térképi leképezését a megtett
útvonalnak, úgynevezett 3D szkennerekkel pedig lehetséges az útviszonyok, az úthálózat pontos felmérése, és a
felvett koordinátákhoz kapcsolása. Szállítmányozási cégeknél napjainkban már nélkülözhetetlenek az úgynevezett



flottakövető rendszerek használata, mely a gépjárművek helyének követésén kívül regisztrálják akár még a
gázpedálállást, az útszakaszokra eső átlagfogyasztást is, és ezek, valamint az említett ismert forgalmi helyzetek
figyelembevételével javasolnak a sofőröknek takarékosabb, gyorsabb útvonalat. Ezzel a módszerrel az autók
kihasználtsága, a szabad kapacitások gazdaságosabb elosztása is megoldható.

Az első alfejezetben már említettük a tömegközlekedési rendszerek utasok - és persze a forgalomirányító személyzet -
számára történő átláthatóbbá tételét is. Ekkor a GPS-el (mely önmagában csak vevőegység) és valamilyen jeladóval
(pl.: mobiltelefon GPRS vagy EDGE kapcsolattal) ellátott járművek pontos helyzete, telítettsége, sebessége is
megfigyelhető. Megtudhatjuk, hogy a busz, amire várunk, épp egy dugóban ácsorog-e kilométerekre a megállótól, ahol
tartózkodunk, vagy már csak egy saroknyira van tőlünk.

Legvégül említenénk meg az időrendben leghamarabb kialakult, de mára már szinte túlhaladottá vált közútkezelő
rendszert, ahol még statikus módszerrel frissítették az utak kezeléséért felelős cégek a felújítások, terelések,
átalakítások helyszíneit alaptérképeiken. Ezeken a térképeken a baleseti statisztikai adatok is ábrázolásra kerülhettek,
így egyes veszélyes útszakaszok megjelölése is lehetséges.

Közmű rendszerek

Magyarországon a közműnyilvántartásról szóló 3/1979. (Ép. Ért. 11.) ÉVM utasítás a mai napig hatályban van, az
adatok digitalizálása ennek alapján már az 1980-as években elindult, és mind a mai napig tart. A nyilvántartás orientált
GIS-ek legkorábban kialakult és egyik legjelentősebb alkalmazási területe tehát a közüzemi rendszereket (közmű,
energiaellátás és távközlés) fedi le. A lakosság ellátására szolgáló térbeli hálózatok - vízmű, villamos energiaellátás,
fűtés, gázellátás, posta - kataszteri nyilvántartására, felügyelésére szolgáló térinformatikai rendszereket a nemzetközi
nevezéktan FMIS-nek azaz Facility Managment Information System-nek nevezi.

Egy ilyen FMIS a közműhálózat térképén (11.3. ábra) felül tartalmazhat adatlekérdezési funkciókat az egyes
csomópontok (pl. transzformátorállomás vagy fűtőmű) pillanatnyi tulajdonságairól, ezzel monitoring funkciót is elláthat.
Ugyanígy köthetünk a végpontokról (ügyfelek, magánszemélyek, cégek) is adatbázist a hálózati térképhez, ezzel
figyelve a díjnemfizetést, vagy akár hibajelzéseket és a hibaelhárítást is regisztrálhatjuk. Kitűnő például szolgálhat a
mobiltávközlési cégek vételi lefedettségi térképe is, mely hegyvidéki tájakon történő településtervezésnél is figyelembe
vehető.

A bonyolult vezetékrendszerek tervezése, térképezése, ábrázolása ma már elképzelhetetlen térinformatika és a CAD
(Computer Aided Design = számítógéppel segített tervezés) rajzoló és digitálisan rögzítő programok nélkül. Ezeknek a
rendszereknek nem csak a hálózat elemeinek pontos helyét (felszín alatti hálózatoknál mélységét is) kell ábrázolniuk,
hanem a vezetékek és az ahhoz kapcsolódó műtárgyak pontos műszaki jellemzőit is. Mint minden GIS rendszer
tervezésekor és kivitelezésekor, itt is figyelembe kell venni az esetleges jövőbeni fejlesztéseket, akár objektum, akár a
teljes rendszer méretének növekedése szempontjából (hálózat kiépítettség növelése), és a rendszert ezek
implementálására kell felkészíteni.

Itt is érdemes megemlíteni az automatizált térképezést, mely jól kombinálható a közmű rendszerek térinformatikai
adatgyűjtésével, így a hagyományos papíralapú frissítéssel összehasonlíthatatlanul gyorsabb módszert kapunk.
Kiemelten fontos a pontos térképezés, mert adott esetben viszonylag kicsi objektumokat is tárolni kell a
közműtérképeken, ehhez megfelelő méretarányú (1:1000 körüli) alaptérképek szükségeltetnek.

A közüzemi térinformatika legjellemzőbb alkalmazási körei:

közmű/közüzem tervezés-üzemeltetés,
 
hibaelhárítás,
 
kiépítés közbeni állapotfelmérés,
 
lakossági tájékoztatás,
 
vezetői tájékoztatás,
 
meglévő vezetékekhez és más rendszerekhez csatlakozás,
 
régebbi közüzemi hálózatok felmérése és digitalizálása.

Üzemeltetés tervezési feladatok megoldására oly módon lehet alkalmas, hogy az esetleges szezonális fogyasztói
szokások regisztrálásával a rendszer felügyelői annak optimalizálásakor pontosabban számolhatnak. Ezzel a
karbantartási időszakok, az üzemeltetési és fogyasztói szempontból legkevésbé kihasznált időszakra ütemezhetőek.



11.3.  ábra:  Egy elektromos hálózat  ESRI ArcGIS-el készült térképrészlete [iii]

Katasztrófavédelmi rendszer

A település- vagy településhálózat irányítás fontos részterülete a katasztrófamenedzsment. A lakosság
vészhelyzetekre való felkészítését elősegítik a térinformatikai modelleken végzett vizsgálatok. A kitelepítés és az
evakuáció esetén szükséges annak ismerete, hogy egy feltételezett vészhelyzet (pl. árvízi gátszakadás) esetén, milyen
ütemben történik az egyes városrészek elöntése. A különböző földrajzi jellemzőkhöz köthető katasztrófahelyzetek
modellezésének adekvát eszköze a GIS. Az evakuálás megtervezésénél ismerni kell a lakossági csoportok számát és
összetételét (magatehetetlenek, betegek, idősek száma), az állatállomány nagyságát és összetételét, az igénybe
vehető járművek kapacitását és számát, valamint a védekezésben résztvevő személyek számát. A kitelepítési
célállomások kiválasztásához ismerni kell a befogadó épületek férőhelyét, minőségét, valamint az evakuáltak
ellátásának lehetőségeit is. A térinformatika három témakörben segítheti a katasztrófavédelem munkáját:

a vészhelyzet bekövetkezési valószínűségének számítása a rendelkezésre álló adatok feldolgozása útján (kockázat
számítás),
 
a kockázat kezelés feladatai (a vészhelyzet esetén végrehajtandó lépések modellezése),
 
a kockázati döntéshozatal (alternatíva kínálata, hogy az egyes óvintézkedéseket, ill. katasztrófa hatásának
mérséklését, kivédését jelentő lépések mikor és milyen sorrendben javasolt megtenni).

Például egy árvíz esetén problémát jelenthet az alacsony ártérre engedély nélkül épített ingatlanok védelme,
megsérülése, elöntése. Ebben az esetben is segítséget nyújthat a térinformatika, ha a kritikus területek légifotóit GIS
segítségével integrálják a tengerszint feletti magassággal, akkor szemléletes képet kaphatnak az alacsony és a magas
ártér határáról, a veszélyeztetett zóna kiterjedéséről, és a veszélyzónában elhelyezkedő ingatlanok helyzetéről.

De nem csak árvízi helyzet esetén jelenthet segítséget a térinformatika. Az erdőtüzek, szénhidrogén lelő- és
tárolóhelyek közelében bekövetkező talajszennyeződés, olajkút-robbanás, valamint a határon túlról érkező folyóvízi
szennyezés esetében is segítheti a katasztrófavédelem munkáját. Ezenkívül az ellátási útvonalak megszervezésében,
az emberi erőforrások és az anyagi javak hatékonyabb elosztásában is segíthet a térinformatika.



 

11.4.  ábra:  A New York-i katasztrófaelhárítás résztvevőinek készült térkép  [iv]

A New York-i katasztrófaelhárítás résztvevőinek 2001. 09. 11. után készült térkép látható a 11.4. ábrán, az ellenőrző
pontokkal, javasolt megközelítési útvonalakkal, a lezárt terület jelölésével.

Rendvédelem (rendőrség, polgárőrség és honvédelem)

A településirányítás egy másik szakterülete a rendvédelem. Ha végiggondoljuk, hogy a rendőrség és a polgárőrség
számára fontos adatok jelentős része helyhez köthető, máris számos térinformatikával egyszerűsíthető feladatot tudna
felsorolni bármelyikünk. A bűncselekmények, szabálysértések, térhez és időhöz köthetők, ezek tárolásával,
vizsgálatával a kriminalisztikai folyamatok megértésével, és átlátásával a jövőben bűnesetek előzhetők meg, és ezzel a
polgárok életkörülményei közvetlenül is javulnak.

A térinformatika egyik eszköze a navigációs rendszer már régóta a rendőrség szolgálatában áll oly módon, hogy a
nagy értékű autókba szerelt GPS, az autó lopása esetén térképen jelzi annak pontos helyét.

Klasszikusabb GIS alkalmazás a bűnügyi statisztikák térképi megjelenítése. Az ilyen térképeken az elkövetési
gyakoriság feltüntetésével láthatóvá válnak az ún. "forró pontok", melyek ellenőrzésére fokozottabban kell figyelni.
Ezek az adatok egyrészt tartalmazzák a bűncselekmények típusonkénti gyakoriságát (pl.: betörés, lopás,
rablótámadások, erőszakos cselekmények, kábítószer terjesztés), másrészt azokat az intézményeket, melyek
környezetében az említett cselekmények nagyobb valószínűséggel következnek be (bankok, szórakozóhelyek,
pályaudvarok). A rendőrségi munkában ezeket a térinformációkat a bűnesetek helyének tanulmányozása után az
akciók tervezésében hasznosítják. A GIS-ben nem csak a helyszínre vonatkozó információkat tárolják, hanem
hozzárendelhetik a bűncselekmény elkövetésének az időpontját és módját, mely segíthet a sorozatban elkövetett
bűncselekmények felderítésében.

Az ORFK Stratégiai Elemző Osztálya is alkalmaz térinformatikát a munkája során. Ebben a rendszerben a bűnesetek
regisztrációja mellett a társadalmi környezet területi statisztikai adatai is szerepelnek, így megvizsgálható, hogy egyes
bűnesetek, hol, milyen szociális helyzettel hozhatók kapcsolatba. Az ilyen információk fontosak lehetnek a rendőrségi
erők csoportosítása és rendelkezésre állása szempontjából a tervezés során. Alkalmazhatóak a térinformatika eszközei
egy bűneset elkövetése után a menekülő elkövető üldözésekor is, modellezhető a menekülés útvonala, kiszámítható,
hogy milyen távolságra érdemes keresni a gyanúsítottat. A tulajdon elleni bűncselekmények gyakorisága és térbeli
eloszlása szintén fontos lehet a járőr tevékenység útvonalának, időbeosztásának meghatározásakor.

Érdemes ellátogatnunk a San Diego-i rendőrség bűnözési térinformációs rendszerének weboldalára  ahol
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közelebbről is megismerkedhetünk a rendvédelem GIS-es vonatkozásaival. A statisztikai adatok tárolására remek
példa még a Transparency Internation on-line webes  korrupciós téradatbázisa (11.5. ábra).

11.5.  ábra:  A Föld országainak korrupciós indexe [v]

A település és településhálózat irányítás témaköreinek tárgyalásakor kell foglalkoznunk a honvédelem kérdésével is,
mivel a honvédelmi szempontokat jelenleg is nagyobb prioritással kezelik, és ez nagyban befolyásolja a civil irányítási
területeket. Térképeket - ami érthetően a térinformatika legfontosabb alapköve - talán itt használtak először a
történelem folyamán, és a térinformatika első megjelenése is a hadsereghez köthető. A saját és az ellenséges
csapatok helyzetének pontos meghatározásában, a mozgások nyomon követésében az előkészítő szerep mára már a
térinformatikáé. A hadszínterek megválasztásakor kulcsfontosságú a terep, az élő és élettelen környezet előzetes
ismerete.

A GIS legfontosabb megjelenési formái a honvédelemben: multimédiás felderítés, szimulációs rendszerek (ezekkel a
hadszíntér modellje alapján elsajátítható a döntő fontosságú helyismeret még az akció előtt), automatizálás és a robot-
technika irányításának navigációs térinformatikája. GIS rendszerek a döntéshozás támogatásában is szerepet
játszhatnak, átcsoportosításoknál védelem megtervezésekor, a kialakult harci helyzet értékelésekor is segíthet a
hadvezetésnek.

A NATO térinformatikai rendszere, az ADAMS, on-line műholdas kapcsolatban támogatja a hadműveleti felvonulást a
világ bármely pontjára a szállítási mód, a fegyverzet és az utánpótlás tekintetében is. A felvonulás megtervezésén kívül
továbbá a rendszer képes elvégezni a készletek optimalizálását is.

A modern katonai vezetés a térinformatikára épül. A katona és a harcálláspontok összeköttetését vezeték nélküli,
helyben generált hálózat biztosítja. A szenzorok jeleit hordozható számítógép dolgozza fel és alakítja képpé egy
szintén a sisakba szerelt nagyfelbontású monitoron. Itt egy GPS segítségével a saját pozíció is megjeleníthető, egy
egyszerűsített digitális térképi környezetben.

Ingatlan-nyilvántartási rendszer (GIS a lakás-, ingatlan és vagyongazdálkodásban)

Az ingatlan-nyilvántartás hosszú ideig papíralapon működött, a kataszteri térképek vezetésével párhuzamosan. Az
ingatlanokhoz fűződő jogok és törvényes érdekek védelmében a valóságos állapotnak megfelelően rögzíteni kell az
ország összes ingatlanának adatait, az ingatlanokhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, az
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvénynek megfelelően. Az eddigiek alapján az olvasó számára már
talán nyilvánvaló, hogy ez a térinformatika eszközeivel kiválóan felgyorsítható, egyszerűsíthető feladat.

Értelemszerűen nagy felbontású (1:500 - 1:5000 méretarány) alaptérképeket igényelnek. A Földhivatalok feladata ezek
frissen tartása, a geometriában történő változások átvezetése. Az ingatlanokhoz tartozó adatok tematikus
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adatbázisban, a térképi objektumokhoz kötve tárolhatók. Az intelligens város koncepció elterjedésével párhuzamosan
alakult ki az igény a közhivatalok, vállalkozások, magánszemélyek részéről arra, hogy az említett információk
egyszerűbben, sorban állás nélkül hozzáférhetővé is váljanak. Erre nyújt megoldást az Integrált Vagyonkataszteri és
Térinformatikai Rendszer (INVATER).

Az 1998 és 2007 közötti időszakban különböző földmérési cégek Magyarországról digitális alaptérképet (DAT)
készítettek. Ezeket aktualizálni és ellenőrizni kell. Ezt a munkát a GeoNet 2000 Kft. végezte a DataView nevű
megoldásával. Ez a rendszer egyszerre jeleníti meg az ingatlannyilvántartás teljes tartalmát (digitális alaptérképeket és
a tulajdoni lapot). A földhivatalok feladata a DAT (digitális alaptérkép) állományok karbantartása, frissítése, a
változások folyamatos átvezetése. Így a települési vagyonkataszterekhez, mind az építési igazgatási működéshez
naprakész, gyors és megbízható adatok állnak rendelkezésre. (Tózsa I. 2008.)

Az állami földügyi nyilvántartás legismertebb rendszerei a TAKAROS, BIIR, FÖNYIR, TAKARNET és a META. Ezek
fejlesztését részben, működtetését pedig teljesen a FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) látja el.

TAKAROS (Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítése):  a vidéki körzeti földhivatalok
teljes ingatlannyilvántartási és digitális kataszteri térképét kezeli.
 
BIIR:  a fővárosi kerületek földhivatali ingatlannyilvántartását oldja meg.
 
FÖNYI:  a főváros Földhasználati Nyilvántartását a FÖNYIR térinformatikai rendszer végzi.
 
TAKARNET:  feladata a TAKAROS és a BIIR közötti átjárhatóság biztosítása
 
META:  a MEgyei földhivatalok Takaros-szerű rendszere, amely a földügyi információs adatok értékesítését végzi,
valamint a TAKAROS támogatását látja el és vezető információs rendszert is tartalmaz.

A térinformatikai ábrázolást és nyilvántartást célzó ingatlan-, és vagyonkataszterek települési önkormányzati
nyilvántartását törvényileg 1993. jan. 1-től rendelte el a kormány. A törvény tartalmazza, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanvagyonról katasztert kell létrehozni, és azt folyamatosan vezetni kell. 2001-től módosították a
törvényt, melynek értelmében az ingatlan értékét is nyilván kell tartani, amennyiben ez az információ rendelkezésre áll.
Egy ilyen nyilvántartásnak csak abban az esetben van gyakorlati haszna és értelme, ha ennek adatai azonosak a DAT
alapú földhivatali nyilvántartással, és ezek egyúttal a települési vagyongazdálkodási információs rendszer részét is
képezik. Az elektronikus közigazgatás korában erre kizárólag a GIS nyújt megfelelő megoldást. Egy ilyen lehetséges
GIS alapú rendszer tervét láthatjuk a 11.1. táblázatban.
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11.1.  táblázat: A földhivatali nyilvántartás GIS rendszerterve

Környezet- és tájvédelmi rendszer

A természetvédelem Magyarországon törvényileg szabályozott tevékenység. A természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény Európa egyik legkorszerűbb ilyen jellegű törvénye. Rendelkezik a hazai természeti értékek, a biodiverzitás
megőrzéséről. Ez a törvény kötelezi az illetékes minisztériumot az Országos Környezetvédelmi Információs



Rendszer (OKIR ) létrehozására és fenntartására.

A rendszer központi magját a környezetvédelmi ügyfelek és objektumok alapadatait nyilvántartó Környezetvédelmi
Alapnyilvántartó Rendszer (KAR) alkotja. Ez tartalmazza a környezetvédelmi igazgatással kapcsolatba kerülő
ügyfelek és objektumok (pl. telephelyek, szennyezett területek stb.) törzsadatait - többek között azok elnevezését,
címét, helyrajzi számát és földrajzi koordinátáit. Az OKIR adatbázishoz egy időben számos adatrögzítő, feldolgozó és
lekérdező program is csatlakozik. Ennek a rendszernek bizonyos funkciói bárki számára szabadon hozzáférhetőek,
más funkciók csak a rendszerben szereplő szervezetek számára érhetőek el. Az internetes lekérdező segítségével
jelenleg az alábbi környezetvédelmi területekről érhetők el adatok:

Mi van a környezetemben? - Térképes lekérdező, a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerben nyilvántartott
objektumok és az azokról rendelkezésre álló környezetvédelmi adatok megjelenítése érdekében.
 
Hulladékgazdálkodási adatok a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerből (HIR).
 
Légszennyező anyag kibocsátások a Levegő-tisztaság Védelmi Információs Rendszerből (LAIR).
 
Felszíni vízminőségi mérési eredmények - a felügyelőségi laboratóriumok vízvizsgálatai mérései alapján a '60-as
évekig visszamenőleg (FEVI, 11.6. ábra).
 
Jogerős környezetvédelmi hatósági határozatok adatai,  amelyek a felügyelőségek által vezetett Hatósági
Nyilvántartó Rendszerből (HNYR) származnak.
 
Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére feljogosító engedélyek adatai,  beleértve a hulladékok
begyűjtésére és szállítására vonatkozó engedélyeket.

A Természetvédelmi Információs Rendszert (TIR ) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országos
Környezetvédelmi Információs Rendszer  önálló részeként működteti. Ez a GIS a nemzeti parkok, zöldhatóságok
munkáját segíti, adatbázisa országos kiterjedésű, elsődlegesen szakmai információs rendszer, emellett fontos
funkciója a lakosság tájékoztatása, a védett természeti területekhez kapcsolódó tudnivalókról. Működését különböző
forrásokból származó háttéradatok (topográfiai térképek, légifelvételek, műholdas felvételek, talaj térképek stb.), az
ingatlan-nyilvántartási és az erdészeti adatok biztosítják. Ezekre az adatokra épülnek rá a természetvédelem saját
forrásból származó adatai.

11.6.  ábra:  Egy lekérdezés eredménye a FEVI-ből [vi]

Ezeken a rendszereken kívül is használják természetesen a térinformatikát a környezetvédelem, tájvédelem
témakörében, elég ha csak például talajszennyeződés terjedési transzportmodellezésre, vagy különféle
szennyezettségi paramétereket figyelő monitoring rendszerekre gondolunk.

Ezenkívül a környzetemenedzsment témakörébe sorolhatjuk a környezeti kockázatelemzéssel foglalkozó
rendszereket is, mint például az erdőtűz, árvíz, vagy ipari szennyezés veszélyeztetettségi modellező rendszereket.
Ezek a szakadatok (domborzatmodell, éghető biomassza mennyisége, nem éghető tereptárgyak, vízforrások, mikro- és
makroklíma, ipartelepek) és egy belső intelligencia segítségével különböző fenyegetettségi osztályba sorolhatják egy
adott tájegység részeit. Felhasználható a térinformatika a hidrológiai, meteorológiai problémák (vízkörforgás,
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széljárások, viharzónák mozgása) modellezésekor is.

Ha településfejlesztési szemszögből nézzük, a hulladékgazdálkodás tervezési, felügyeleti feladatát is megkönnyítheti a
térinformatika. GPS alapú menetrögzítő berendezéssel tárolható, hogy mely útvonalak tisztaságának fenntartása
igényel fokozottabb erőfeszítéseket, folyamatosan ellenőrizhető, hogy a takarító járművek teljesítik-e az előírt
útvonalat, így lakossági panaszok ellenőrzésére is alkalmas. A hulladékszállító autók útvonalának megtervezése, az
üzemeltető számára további költségcsökkentést jelenthet. Ezenkívül új hulladéklerakók helyének kiválasztásakor a
környezeti adatokon (védő agyagréteg megléte, vízbázis, élővizek elhelyezkedése, országhatártól való távolság)
végzett lekérdezések segítségével a kijelölés folyamata meggyorsítható, és a gépjárművek útvonalának és közlekedési
paramétereinek ismeretében olyan lerakó helyszín jelölhető ki, mely környezetvédelmi, és költséghatékonysági
szempontokat figyelembe véve egyaránt optimális választás lehet. Ezenkívül az illegális szemétlerakók felderítésében,
felszámolásában, kialakulásuk megelőzésében is hasznát vehetjük a térinformatikának, léteznek rendszerek, ahol a
lakosság ezeket bejelentheti, és publikus adatbázisban ezek eltárolásra is kerülnek.

Egészségügyi és szociális ellátórendszer

A térinformatika felhasználási lehetősége az egészségügyben egy földtudományi szakember számára első hallásra
talán a környezeti kockázatok (talajszennyezett területek, légszennyezés források) kapcsán a megelőzés eszközeként
juthat eszébe. Ezzel rokoníthatjuk a járványok térbeli eloszlását, terjedési sebességét, a gócpontok kialakulását
vizsgáló statisztikai és modellező rendszereket. Ezek segítségével a korábbi járványügyi adatok (fertőzöttek száma,
terjedés módja, népsűrűség, betegség lefutási-, lappangási ideje, a betegek fertőzőképessége) ismeretében egy új
betegség feltűnésekor vagy egy ismert betegség szezonális kirobbanásakor kiszámítható a veszélyessége, és
megfelelő ellenlépések (közintézmények bezárása, oltópontok létrehozása) tehetők. A betegségek, kóroktani tényezők
térbeli eloszlása, az egészségügyi intézmények vonzáskörzete, kihasználtsága, a népesség eloszlása és
veszélyeztetettségi foka alapján az egészségügyi háló hatásfoka optimalizálható.

Az országos, és lokális adatbázisokon felül globális adatbázisok is léteznek, melyek a WHO (World Health
Organization) kezelésében vannak. Mindezek legfőbb célja az, hogy a területi eloszlásnak megfelelően nyújtson
megoldást helyi problémákra, a leghatékonyabban szolgálja a lakosság egészségének megőrzését. Ehhez az egyének
személyi adatainak és kórelőzményének (kartonjának) koordináták szerinti tárolása, valamint a rendelkezésre álló
orvosi erőforrások ismerete is szükséges.

A gyógyulás esélyeit általában a kórházba kerülés ideje is meghatározza, erre használható a mentőjárművek GPS-es
navigálása, az erőforráselosztásban is segíthet ez a rendszer. Az operátor tudhatja, hogy melyik jármű hol tartózkodik,
így elküldheti a közelebb tartózkodó, esetleg a távolabbi, de a szükséges felszereléssel ellátott mentőt is. A magyar
egészségügyi statisztikákról kitűnő szabadon felhasználható adatbázis található az Internetes Magyar Egészségügyi
Adattárban  melyben földrajzi paramétereknek megfelelően is végrehajthatunk lekérdezéseket.

Szociális és egészségügyi szempontból is fontos a szegénységtől sújtott régiók, településrészek folyamatos
nyilvántartása. Ezen területeken az egészségügyi ellátó szervezetek, a szociális és családsegítő szolgálatok jelenléte
fokozottan igényelt. A potenciális egészségügyi veszélyforrások (lég- és zajszennyezett körzetek, parlagfű veszélyes
területek, elektroszmog) felkutatása, adatbázisban történő tárolása is fontos (11.7. ábra).
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11.7.  ábra:  Törökbálint térinformatikai weboldala [vii ]

Egyéb fontos GIS alapú rendszerek

Röviden megemlítenénk még néhány fontosabb területet, ahol a térinformatika alkalmazást nyer. Ezek nem köthetőek
szigorúan a település, vagy területfejlesztés feladataihoz, de úgy éreztük említésre érdemesek.

Mezőgazdaság

Megfigyelhető, hogy a mezőgazdaságban még ma is működnek az évszázados beidegződések, de már léteznek 21.
századi megoldások, melyek segítségével a termelés hatékonysága javítható, állandósága fenntartható. Léteznek
térinformatikai eszközökkel támogatott aszályérzékenységi vizsgálatok, a helyi meteorológiai és talajtani adottságok,
valamint az egyes haszonnövények tulajdonságainak (vízigény, a kedvelt talaj ph értéke stb.) ismeretében a vetés,
ültetés jobban tervezhetővé válik.

Távérzékelési módszerekkel, műholdak hamis színes képeinek felhasználásával a haszonnövényeket tizedelő
betegségek is felfedezhetők.

Természetesen a település- és területfejlesztésnél, pályázatokkal kapcsolatban a mezőgazdaság mint szakterület
megjelenik az említett rendszerekben.

Vadgazdálkodás

A vadállomány paramétereinek ismeretében a művelés alá kerülő területek meghatározására, az értékes nagyvadak
területhasználati szokásainak vizsgálatára, a biodiverzitás időbeli és térbeli változásának követésére használnak
térinformatikát. Senkinek sem kell bemutatni, a nyakörv formájú GPS vevőt, és hozzátartozó jeladót, melyet az
elkábított nagyvadak nyakába rakva szereznek információt azok vándorlási szokásairól. Itt említhetjük meg az
erdőgazdálkodási vonatkozásokat is, ahol a telepítendő, irtandó területek nyilvántartására, de akár egy tarvágás
domborzati, vízrajzi hatásainak modellezésére is léteznek GIS alapú eszközök.

Régészet

Egy viszonylag új alkalmazási területe a térinformatikának, ahol mint eszköz számtalan lehetőséget rejt magában. A
légifotókon, fotogrammetriai módszerekkel készült képeken könnyebben észrevehetőek betemetett épületek. Ezekre
jellemző indikátorok, mint például az eltérő színű növényzet vagy a szántóföldön eltérő talajszín még a Google Earth
segítségével is észlelhetőek. Egy weboldal  szerint egy brit régész ennek az ingyenes rendszernek a használatával
körülbelül 100 lehetséges kutatási helyszínt választott ki, melyeknek egy része korábban soha nem volt régészeti
vizsgálatok tárgya.

Egy másik megnyilvánulási lehetősége a térinformatikának a régi romok háromdimenziós digitalizálása, melyek
segítségével a kor építészeti jellemzőinek ismeretében az eredeti állapotról is készíthetők modellek.

3. ÖSSZEGZÉS

Szinte a legtöbb eddig tárgyalt rendszerre kitűnő például szolgál Törökbálint Város Önkormányzatának környezeti
információs weboldala  (11.7. ábra), melyet érdemes megnézni, kipróbálni, itt láthatjuk a korábban említett
területhasznosítási csoportosítást vagy tömegközlekedési hálózatot, de szinte minden ismertetett rendszerre találunk
példát.

A fejezetben leírtakon kívül is számtalan lehetőség van, ahol a település és területrendezésben, -fejlesztésben
lehetőség nyílik a térinformatika alkalmazására. Az alkalmazások célja a polgárok mindennapi életének
megkönnyítése, az elérhető erőforrások jobb kihasználása, legyen szó civil, humán, katonai, vagy gazdasági
erőforrásokról. Az alkalmazási lehetőségeknek gyakorlatilag csak a képzelőerő szabhat határt, ezért is fontos, hogy a
jövőben az előzőekben bemutatott rendszerek szélesebb körben ismertté váljanak.

Egész biztos, hogy az Olvasó a saját munkáját megkönnyítő alkalmazásokat is találhat az internet segítségével, ez a
fejezet csak a jéghegy csúcsát érintette, érdemes keresni, böngészni a rendelkezésre álló alkalmazások között. Ahogy
láthatjuk, a GIS rendszerek - és most ne szoftver értelemben, hanem információs rendszer értelemben gondoljunk
rájuk - jelentős többsége ingyenesen, elérhető, a tárolt adatok szabad felhasználásúak, ezért olcsó, gyors, jelentős, és
egyszerű segítséget nyújthatnak pályázatírásokhoz, kutatásokhoz, TDK vagy diplomaterv dolgozatokhoz.

4. EllenőRző KÉRDÉSEK, FELADATOK
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11. LECKE - ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül! 

1. Válassza ki az igaz állítást:
 

 
 

A településrendezési terv minisztériumi szinten valósítandó meg

 
 

A területrendezés önkormányzati feladat

 
 

A területrendezési terv minisztériumi szinten valósítandó meg

2. Közműveket ábrázoló GIS rendszereknél az alaptérképek felbontása:
 

 
 

1:10.000.000
 

1:1000 vagy jobb

 
 

 
1:10.000 körüli  

 

3. Magyarország legfontosabb területrendezési GIS rendszere a:
 

 
 

TIR
 

TEIR

 
 

 
OKIR  

 

4. A térinformatika első megjelenése a:
 

 
 

közlekedésirányításhoz köthető
 

hadsereghez köthető

 
 

 
településfejlesztéshez köthető  

 

5. Miben lehet a hulladékgazdálkodás segítségére a geoinformatika?
 

 
 

A szemetes edények telítettségi fokának jelzésében

 
 

Hulladéklerakó helyének kiválasztásakor

 
 

Szemétszállító autók sofőr nélküli irányításában

6. Melyik modul NEM az OKIR része?
 

 
 

Integrált vagyonkataszteri és térinformatikai rendszer

 
 

Levegőtisztaság védelmi információs rendszer



 
 

Hulladékgazdálkodási információs rendszer

7. Mi a DAT?
 

 
 

Döntött alap térkép
 

Digitális alap térkép

 
 

 
Döntött alap terület  

 

8. Mi az address matching?
 

 
 

A címek és helyrajzi számok egymáshoz rendelése

 
 

Kereséskor megadott cím megtalálásának folyamata az adatbázisban

 
 

Címek és földrajzi koordináták egymáshoz rendelése

9. Ingatlanadatok tárolásakor fontos jellemzők
 

 
 

Tulajdonos, jelzálog, helyrajzi szám

 
 

Tulajdonos, komfortfokozat, beépítettség

 
 

Koordináta, cím, lakókörnyezet besorolása

10. A földhivatalok feladata:
 

 
 

Ortofotó készítés

 
 

Az alaptérképek frissen tartása

 
 

Az alaptérképek ingyenes hozzáférésének biztosítása
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