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KÖRNYEZETVÉDELMI TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK
Mind a környezeti modellezés, mind a térinformatika mára egy jól kidolgozott, elfogadott és alkalmazott kutatási
és gyakorlati terület, amelynek összekapcsolódása napjainkban kézenfekv . A legtöbb környezetvédelmi
probléma rendelkezik térbeli dimenziókkal. Ezeket a környezeti problémákat a környezeti modellezéssel
próbáljuk megérteni és megoldást találni.
Másrészt a földrajzi információs rendszerek képesek összegy jteni, integrálni, kezelni, elemezni a
georeferenciával rendelkez térbeli adatokat. A térinformatikai rendszereket és a környezeti modelleket
különböz szinten lehet integrálni (1. ábra). A legegyszer bb eset az, amikor a két különálló rendszert fájlok
cseréjével kapcsoljuk össze.
Térinformatikai
programcsomag

Osztott
fájlok

Környezeti
modell

Felhasználói
Interface

Felhasználói
Interface

1. ábra: Egyszer adatcserén alapuló modellintegráció
Ez a legáltalánosabb megoldás, hiszen alapvet en nem kívánja az alap szoftverek módosítását, csupán az inputoutput fájlkonverziós lehet séget. Ugyanakkor ez a rendszer hordozza a legnagyobb hibaterjedési lehet séget is.
Egy nagyobb fokú integráció, amikor a két rendszer ugyan önállóan futtatható, azonban ezt egy közös
felhasználói interface kapcsolja össze (2. ábra).
A legnagyobb fokú integráció, amikor a térinformatikai rendszer és a környezeti modell gyakorlatilag egymásba
van ágyazva, külön ezek nem futtathatóak, általában azonos adatbázison keresztül integrálódnak egymáshoz és
az alapfunkciók közül is többet megosztva használnak.

Térinformatikai
programcsomag

Osztott fájlok
és RAM
memória

Környezeti
modell

Közös felhasználói interface

2. ábra: Osztott fájlstruktúrán alapuló modellintegráció
Egy további integrációs szint, amikor a hardverrendszer számítási kapacitását is megosztva használják, speciális
szakért i szoftverekkel kiegészítve, melynek célja nagy er forrás-igény komplex térbeli környezeti modellek
lefuttathatósága (3. ábra).
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3. ábra: Egymásba ágyazott térinformatikai és környezeti modell
A térinformatikai technológia képes volt integrálni a felszíni és a felszín alatti vízmozgásokat leíró modelleket.
A vízkészlet elemz modellt (Simulator for Water Resources in Rural Basins - SWRRB) Arnold és Sammons,
1989 összekapcsolták a döntéstámogató rendszerrel. A végeselem hidrológiai modell (FESHM) (Hession et al.,
1987; Sanholtz et al., 1990) a nem pontszer vízgy jt környezet szimulációja (ANSWERS) (Engel et al., 1991)
és a nem pontszer mez gazdasági szennyezés szimulációja (AGNPS) (Engel et al, 1991; Pannuska et al., 1991)
szintén részben vagy egészben integrálódtak térinformatikai vagy képelemz rendszerekhez. Ezek a rendszerek
széles körben elterjedt térinformatikai rendszereket integráltak be, melyek közül a legáltalánosabbak a
Geographical Resources Analysis Support System (GRASS) az Earth Resources Data Analysis Systems
(ERDAS) és az Arc/Info. A térinformatikai technológia sikeresen integrálta: a fizikai modelleket, az éghajlatot, a
talaj típusát, terület hidrológiáját leíró adatbázist és a flóra és fauna bio diverzivitását ökológiai rendszerekben
(Verner et al., 1986; Leess és Ritmann, 1991; Norton és Moore, 1991).
A környezeti modellezés hosszú múltra tekint vissza (Lotka, 1924). A számítógépes numerikus szimulációk a
‘70-es évekt l jelentek meg, kezdetben lineáris ökológiai (Pathen, 1971), majd komplex több alrendszerb l álló
modellként Cleaner (Park et al., 1974), míg az ökológiai folyamatok dinamizmusának elemzésére f leg a ‘80-as
évekt l (Forrester, 1982) terjedt el.
A hidrológiai modellek röviden a víz felszíni és felszín alatti áramlásának matematikai megjelenítéseként írhatók
le. A hidrológiai modellezés ennek megfelel en a számítógépek megjelenése el tt is fontos volt és legalább 150
éves múltra tekint vissza. Talán els képvisel je a Darcy-i törvény 1856-os megalkotása, de ide sorolhatjuk a St.
Venanth egyenletben a nyílt csatornában történ vízmozgás 1871-ben végzett leírását is. A természetes
vízfolyások transzport folyamatainak kezelése az 1950-es évek óta jelent s, de szintén erre a korszakra tehet a
csövekben és kés bb folyókban, a telített és telítetlen talajzónában leírt transzportfolyamatok meghatározása is,
amely mára a hidrológiai modellezés egyik legnagyobb területévé vált. A hidrológiai modellezés er sen függ a
föld felszínének és felszín alatti környezetének leírásától, amelyben a vízmozgás végbemegy. Ennek
megfelel en a hidrológiai modelleknek nagyon er s a kapcsolatuk a biológiai és ökológiai modellekkel.
A hidrológiai modellek értelemszer en kapcsolódnak az éghajlati hatások leírásához, éppen ezért az
atmoszférikus folyamatok leírása hidrológiai rész modellek nélkül szinte elképzelhetetlen. A hidrológiai
modelleket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: a felszíni vizek hidrológiája, a felszíni vizek min sége, a
talajvizek áramlása és a talajvizek transzportfolyamatainak leírása. A hidrológiai modellezés másik egyszer bb
felosztása: a vízmennyiségi és vízmin ségi modellek, amelyek a két- és háromdimenziós struktúrákat is
magukba foglalják annak megfelel en, hogy hány dimenziós a modell, milyen id keretben írja le a folyamatokat
és hogy kezeli a valószín ségi folyamatokat, illetve a térbeli bizonytalanságot. Természetesen számos egyéb
megközelítés is létezik, hiszen mára a modellek rövid leírása is önálló köteteket tenne ki. Jelent s a vízhálózatok
m ködését leíró hálózati elemzések modellezése, de a kör az öntözési, lecsapódási modellekt l a talajvízmozgáson keresztül (Steppacher, 1988; Fedra és Diersch, 1989) a komplex vízgy jt kezelésig igen széles
(Goulter és Forrest, 1987; Hughes, 1991). Jelent s múltra tekint vissza a globális légköri modellezés, amely a
klasszikus Gauss-eloszlás alapú a szennyezés terjedési modellekt l, a globális üvegházi felmelegedés hatásainak
vizsgálatáig terjed.
A környezeti modellezésre napjainkban nagy hatással van a digitális térképezés számítógépes grafika és az ezen
források alapján végzett környezeti hatástanulmányok elemzési lehet sége (Best et al., 1990). Az amerikai
Környezetvédelmi Minisztérium (EPA) széles körben használja a térinformatikai alapú DRASTIC modellt (Aller
et al, 1985), melynek segítségével a talajvizek sérülékenységét lehet megfelel en modellezni. A DRASTIC egy
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numerikus döntési súlyozást biztosít a modellezéshez, melyben figyelembe veszik a talajvizet (D), a vízgy jt re
érkez vizek mennyiségét (R), a víztartó réteg min ségét (A), a talaj típusát (S), topográfiáját (T), a telítetlen
zóna hatását (I) és a vízgy jt hidraulikus vezet képességét (C). Moore et al. (1991) A térinformatikai
döntéstámogatási fejezetben az IDRISI adatbázist felhasználva mutatunk be példát összetett környezeti probléma
kezelésére
Az id kezelése térinformatikai környyezetben
Habár jó néhány alkalmazási technikát a vektoros térinformatikai rendszerek is képesek végrehajtani, azonban az
alábbiakban els sorban a raszteres technológiákat tekintjük át, különös tekintettel a távérzékelés illetve térbeli
interpoláció útján létrehozott adatforrásokra.
Eltér elemzési technikákat kell alkalmaznunk abban az esetben, ha két különböz id pont közötti
összehasonlítást akarunk elvégezni, vagy hosszabb id sorok periodikusan visszatér adatforrásainak
periodicitását illetve trendszer vizsgálatát kívánjuk elemezni. Szintén eltér technikát kell használni abban az
esetben, ha az adatforrásaink min ségi illetve mennyiségi adatokra vonatkoznak Lodwick, G. D., (1979). Két
eltér id pontban, de ugyanarra a vizsgálati területre vonatkozó adatréteg összehasonlító elemzésére
használhatjuk a klasszikus térképi átfedés technikáját, ahol els sorban a képek különbségét, a képek arányát,
vagy a képek regresszióját illetve a térbeli változások vektoros elemzését kívánjuk meghatározni. Min ségi
adatok esetében jól hasznosítható az összehasonlító osztályzás.
Képpárok vizsgálata
A m velet csapadékmennyiség raszteres képének, a meteorológiai állomások helyzeteinek és a Theissen
poligonokkal körbehatárolt hatáskörzeteinek, illetve az izohiéták vonalainak egyszerre történ megjelenítése
többszörös lekérdezést tesz lehet vé ugyanarról a területr l egy id ben (4. ábra).
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4.ábra Képi adatintegráció a Körös-Berettyó térség 1995-ös csapadék értékei alapján
Egyszer bb mennyiségi adatok elemzési technikái közé tartozik a térképi átfedések sorában, ahol két raszteres
azonos georeferenciával rendelkez terület különbségét képezzük. A különbség eredményrétegének adatbázisát
érdemes valamilyen statisztikai módszerrel elemezni. Általánosan használt eljárás az adatállomány hisztogram
képzése, ahol normál eloszlás-értékeke mellett általában 5%-os szignifikáns differenciát állapítanak meg mint
küszöbértéket a változás megállapítására. Érdemes azonban kísérletezni a két terület különbség hisztogramján,
hogy mely szignifikáns differencia adja a legbiztosabban a változás eredményének becslését. Fong és LeDrew
(1988) a változások elemzésére a Kappa-index egyez ségét használta a változások becslésére. A Kappa-index
egyszer en használható a változások korrekt osztályozására (Rosenfield és Fitzpatrick-Lins, 1986) A Kappaindexet a hibamatrix (tévesztési matrix) adatainak értékeléséhez használhatjuk fel, ahol a hibamatrix átlós
kombinatív értékei jelentik a valós megfigyeléseket (p0). A Kappa-értéket 0,85 körüli nagyságnál már megfelel .
Képek aránya
Az el z ekben elvégzett képek különbsége (5. ábra) általában jó közelítést ad a változás elemzésére, azonban a
változás min ségét csak durva közelítéssel tudja leírni.
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5. ábra Képpárok közötti id beni változás elemzése
Például egy digitális terepmodell esetében, ahol az elöntött területek térbeli elhelyezkedésének tanulmányozása a
cél és két árhullám közötti raszteres réteget kívánunk elemezni, az el z eljárással kapott két azonos helyzet
térbeli pixel különbsége egyaránt lehet 5-ös érték abban az esetben is, ha az elöntési szintkülönbség például 10
és 15 méter vagy 20 és 25 méter. Természetesen ez utóbbi jóval nagyobb árvízkockázatot jelent az elöntés
szempontjából, melynek érzékeltetésére az egyszer különbség meghatározása nem megfelel . Ebben az esetben
sokkal hatékonyabb, ha a két kép arányát határozzuk meg. Ekkor ugyanis az el bb említett példát bemutatva
0,66 illetve 0,8 lesz az adott helyzet pixelek értéke. Az ábrán a csapadékmennyiségek ilyen jelleg
összehasonlításakor a csapadékok aránya a Körös-Berettyó térségében 1,1 és 1,73 között alakult az 1995/96-os
évekre vonatkozóan . A képpárok között elvégzett osztások lehet vé teszik a változások számszer (pl.
százalékos) megállapítását az értékek átosztályozása révén, amelynek a térben történ megjelenítésével akár
területi arány is számolható. A képek arányának meghatározásánál figyelembe kell venni néhány technikai
megfontolást. Az egyik az, hogy a vizsgált jelenség tartalmaz-e valós nulla értéket. A bemutatott példában ez
nem fordult el , azonban sokszor találkozhatunk ilyen jelenséggel, például a h mérsékleti skála használatában,
amelynek segítségével izotermákat fejezünk ki a térben. Ebben az esetben a nulla lehet valóban értékes
számjegy. A másik technikai probléma a nullával való osztás, amely értelemszer en hibaüzenettel jár. Ennek
kiküszöbölésére többféle lehet ségünk adódik, az egyik az, hogy a képek értékarányát nem befolyásoló kis
értéket adunk valamennyi képpont értékéhez (pl. 0,01), hogy a nullával való osztást elkerüljük. Ebben az esetben
a képek alapvet arányértéke nem változik. A másik megoldás, amelyet bizonyos rendszerek ajánlanak fel, hogy
kiejtik a vizsgálatból azokat a helyeket, ahol a nulla problémát jelentene. Például nullát nullával történ osztás
esetén az eredmény 1, azaz nincs változás. Pozitív szám osztása nullával eredményeként nagy valós szám
keletkezik, és ugyanez negatív szám osztása nullával, ahol a nullát felülr l (pozitív oldal) vagy alulról (negatív
oldal) közelítjük.
Egy további probléma lehet, hogyha a vizsgált jelenség nem normál eloszlású, mivel ebben az esetben szintén
torzulnak az értékek. Ebben az esetben ajánlott a jelenségeket el bb logaritmizálni, majd ezek arányait kell
venni. Ebben az esetben már mindkét vizsgált kép értékei szimmetrikusak és lineárisak lesznek.
Környezeti állapotok regeressziója
A két különböz id pontban, de ugyanarra a területre vonatkozó kivonás és logaritmikusan transzformált arány
esetében feltételeztük, hogy a nulla eredmény érték nem jelent változást. Ez azonban nem mindig áll fenn. Ilyen
eset fordulhat el például távérzékelt képek esetében, amikor a különbséget nem a terepi változások, hanem a
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felvétel körülményeinek változása okozza. Az ilyen típusú változást sem a kivonás, sem az arányok számítása
nem tudja egyértelm en meghatározni. Amennyiben ez a változás lineáris jelleg , akkor a két kép regressziószámításával meg tudjuk határozni a változás függ leges eltolódásának nagyságát (metszet az y tengellyel),
illetve a változás intenzitását (iránytangens). Ezt a függvényszer változást figyelembe véve, amelyet a felvétel
körülményeinek változása okozott, tudjuk pontosan meghatározni a valódi terepen történt változásokat.
Hibaforrást jelenthet ha a független változó nem reprezentatív, vagy az eredeti illetve becsült értékek közti
különbségek (reziduálok) autokorrelálnak egymással (Johnston, 1980; Wonnacott, 1970; Yeates, 1974).
Tamás és Juhász (1997) a Tisza-tó környezetében lév talajvíz kutak nitráttartalmát hasonlította össze különböz
id ben és rétegekben. Az interpolát felszínek raszteres átalakítása után a rétegek között lineáris regresszió
számítást végeztek (6. ábra). A 0.4-0.6 m-es réteg nitráttartalmát, azonos id pontra (1994. év) összehasonlítva a
0.8-1.2m-es réteg nitrát tartalmával lefelé irányuló nitrát mozgás pozitív korrelációs értéke 0.82, míg azonos
rétegre de egy évvel kés bb (1994/95 év) végzett nitrát koncentrációk között nem volt térbeli összefüggés. A
vizsgálat alapján is igazolható a nitrát tartalom talajvízbeni id beli gyors változása és lefelé irányuló
kimosódása.(7. ábra)

6. ábra: A 0,4-0,6m-es és a 0.8-1.2m-es talajvíz rétegek nitrát tartalmának regressziós vizsgálat 1994-ben

7. ábra: Talajvíz nitráttartalmának id beli összehasonlítása a Tisza-tó térségében
Változás öszszehasonlító osztályozása
A mennyiségi adatok elemzésénél megismerteket használjuk fel a min ségi adatok elemzésére is. A képek
összehasonlító osztályozása megfelel két kép kategóriáinak a logikai „ÉS” m velet összes kombinációjára. A
kereszt-összehasonlítási modul segítségével (lásd. IDRISI szoftver) meghatározzuk az összes olyan pixelnek a
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helyét, ahol a két id pont között változás történt. A változás kiértékelésére használhatjuk egyrészt a már
megismert hibamatrixot és az ez alapján számolt Kappa-indexet, a hibamatrix átlós értékei mutatják azokat a
pixel-értékeket, ahol nem történt változás a min ségi kategóriák között, de lehet ségünk van más statisztikai
elemzésekre is, például a Chi négyzet meghatározására, ahol szórásvizsgálatokat végzünk. A fentiekben már
hivatkozott Tamás és Juhász (1997) a Tisza-tó környezetében lév talajvíz kutakra végzett vizsgálatai alapján az
1994-es adatok szerint a Januári talajvízszintekre vonatkoztatott legnagyobb vízszintsüllyedés szeptemberben
volt. A képi megjelenítés mellett statisztikai elemzések eredményeit is bemutatjuk(8.ábra, 1 táblázat).

8. ábra: Két id pont közötti talajvízszintek kereszt-összehasonlításainak eredményei
1. táblázat Az 1994 Januári talajvízszintek összehasonlító adatai pixelszámokra
(m)
84
85
86
87
Total

85
263
676
0
0
939

Cross tabulation
86
87
0
0
263
76
0
752
486 65
551
0
384 384
562 449 1950

(m)
84
85
86
87
Total
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Proportional tabulation
85
86
0.1349
0
0.3467
0.039
0
0.2492
0
0
0.4815
0.2882

87
0
0
0.0333
0.1969
0.2303

Total
0.1349
0.3856
0.2826
0.1969
1

Chi Square=3073.152
df=6
Cramer′V=0.8877
Kappa Index Egyez ség(Kappa Index of Agreement-KAI) 1994 júniusi referencia kép alapján
Category
84
85
86
87

KIA
0.0000
0.8051
0.8343
1.0000

Category
85
86
87

KIA
0.5441
0.8115
0.8197

F Kappa=0.6987
Ezen a vizsgálatok tendenciái évr l évre általában hasonló. Azonban amiért ezek mégis alapvet en fontos
kérdések, mert a hol? és mikor? Kérdésekre így tudjuk a legpontosabb válaszokat adni. Jelen esetben Melyik
hónapban és a tó mely területén mérték a legnagyobb vízszint süllyedést és ezek a helyek milyen térbeli
kapcsolatban vannak például a lakott területek elhelyezkedésével. A Kappa indexet a két id pont közötti eltérés
értékelésére lehet használni ahol a f átló mentén található értékek a tényleges megfigyelési értékek (p0) és a
Kappa (κ) az alábbiak szerint számolható Fung - LeDrew 1988. Rosenfield et al. 1986

( p − pe )
κ= 0
(1 − pe )

ahol

p0 =

c
i= l

pü

és

pe =

c
i= l

pi. p.i

A F kappa index értéke -hez közelít abban az esetben minimális változás volt az adott területen.-1 a teljest
változást jeleni. Jelen esetben a F Kappa értéke 0.69 volt.
Id sorozatok környezeti összehasonlító vizsgálata
A képsorozatok elemzése során több azonos terület térbeli adatait tartalmazó réteget hasonlítunk össze.
Szerencsés, ha az id sorban felhasznált képek azonos periodicitás alapján (pl. nap, hét, hó) készültek. Tamás és
Juhász (1997) az 1994-es január-októberi talajvízjárást elemezték id sorok alapján (9. ábra).

9. ábra: 1994.január-október talajvízszintek id sora a Tisza-tó térségében
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A páros képi elemzés során megismert technikák közül itt is használható a változások vektoros mérése, ahol az
ott megismert eljárás szerint, de id sorosan határozzuk meg a változások pixel távolságainak id ben leírt
vektoros értékeit. Statisztikai eljárások közül használható a trendek id beli leírására, ahol is ez a típusú vizsgálat
lényege, hogy a trendek térbeliségére is választ ad (Beller, 1991.).
A térbeli bizonytalanság és kockázat kezelése a környezetértékelésében
Goodchild és Gopal (1989) részletesen foglalkozik a digitális térképi adatbázisok térbeli bizonytalansági
értékeivel. Burroogh (1986), Stoms (1987) elemzi a hibaterjedési folyamatokat és ezek hatását az adatmin ségre,
Fisher (1991) és Jiang (1996) részletesen leírja a fuzzy algebra által meghatározható térbeli bizonytalanságokat.
Viszonylag kevesebb szakirodalom szól a valószín ségi, illetve a fuzzy döntéshozatali lehet ségekr l és ezek
hatásáról a döntési kockázatra (Eastman, 1993). Ezen valószín ségi és fuzzy döntési lehet ségek térinformatikai
alkalmazási lehet ségeit az IDRISI project kereteiben mutatjuk be. A hagyományos térinformatikai rendszerek
esetében az adatbázist a vizsgálat el tt korrektnek és a hibahatáron belül megfelel nek fogadjuk el. Kemény
döntéshozatali feltételrendszeren belül ún. Boolean algebra segítségével logikai réteket hozunk létre és logikai
m veleteket hajtunk végre az adatbázisban. Ua. a legtöbb adatbázis nem tudja visszaadni a döntéshozatali
folyamatban az adatbázis térbeli bizonytalanságát, nem tudja kezelni a valószín ségi értékeket. A fuzzyfikáció
elméleti alapjait Zadeh (1965) dolgozta ki a térbeli elemzések esetében. A fuzzy térbeli elemzés lehet vé teszi,
hogy a Boolean algebrában megismert két állapotú döntéshozatallal szemben, azaz bináris alapokon nyugvó
„igen” vagy „nem” illetve alkalmas a terület, vagy nem alkalmas a terület illetve „elfogadjuk-e az alkalmazás
szempontjából vagy nem fogadjuk el az alkalmazás szempontjából” helyett az emberi gondolkodásnak és az
emberi nyelvnek sokkal inkább megfelel kategóriákat alkalmazzunk. Ilyen az alacsony, közepes, magas teszi
lehet vé egy folyamatos függvény megfeleltetés révén, ahol a függvény típusának megfelel en bármelyik pont
különböz valószín ségi szinten, de alkalmas az adott válasz állapotának kifejezésére, pl. él vizek környékén
200 m-es véd távolságot írnak el növényvéd szeres, vegyszeres kezelés esetében. A kérdés az, hogy milyen
kockázati szintet jelent ez a távolság. A hagyományos Boolean logikai réteg esetében a 200 m-en belüli távolság
„0” értéket, a 200 m-en kívül es távolság „1” értéket vesz fel. A 201 m-es távolság is már „1”-es értéket, a 199
m-es távolság már „0” értéket vesz fel, tehát az alkalmazás szempontjából kizáró feltétel. Nyilvánvaló, hogy a
199 m-es távolság jóval kisebb kockázatot jelent, mint a vízforráshoz 50 vagy 20 m-en belül végzett
növényvédelmi tevékenység. Tamás (1996) a talajok szennyezés pufferoló képességét vizsgálta a
humusztartalom illetve a pH-tartalom függvényében a fuzzy algebra segítségével. Ennek a problémának is, tehát
a kockázat növekedésének érzékeltetésére a hagyományos Boolean algebra kevésbé alkalmas.
A fuzzy algebra lehet vé teszi, hogy a kockázatot alacsony, közepes vagy magas szint nek jelöljük meg az el írt
véd távolság körül. Ennek megfelel en a fuzzy algebra szerint bármilyen értéket felvehet a kockázat egy
megfelel függvény-megfeleltetés alapján a távolság függvényében. Az említett esetekben a puffertávolság
függvényében 0 és 1 között bármilyen értéket felvehet a függvény-hozzárendelés értelmében. Zadeh (1973) egy
általános matematikai keretet hozott létre a nyelvi változók fuzzy-ológiai leírására, ahol az általánosan használt
alacsony, közepes és magas kategóriákon kívül további kategóriákat javasol felállítani. Hatékonynak t nik az
alábbi kategóriák használata: alacsonyabb, alacsony, közepes, magas és magasabb (lower, low, moderate, high,
higher). A vizsgálat eredményeit alapvet en befolyásolja, hogy milyen függvénytípussal (membership) írjuk le
az adott jelenséget. A nyelvi hármas (alacsony, közepes, magas) az alábbi fuzzy függvénytípusok alkalmazását
teszi els sorban lehet vé. A szigmoid (S-alakú), amely az A, B, C és D kontrollpontok megadása alapján
különböz típusú lehet: monotonon növekv , monotonon csökken , ahol a kontrollpontok elhelyezkedését
mutatja az alábbi ábra, illetve a kett kombinációja: monotonon növekv , majd hirtelen monotonon csökkent ;
monotonon növekv , majd egy hosszabb fázis után monotonon csökken .
A másik függvénytípus a J-alakú, amely funkcióját tekintve hasonló az el z höz, azonban néhány esetben jobb
eredményt ad, mint a szigmoid függvényfunkció. Ez szintén lehet monotonon növekv ill. monotonon csökken ,
monotonon növekv és hirtelen csökken , monotonon növekv és egy platófázis után monotonon csökken . A
két utóbbi esetben a kontrollpontok helyzete az els és az utolsóé az inflekciós pontnál lesz, míg a két közbüls
kontrollpont a B és a C értéke a platóértékkel egyezik meg. A következ függvénytípus a lineáris. A lineáris
funkciót is az inflekciós pont helyzete alapján határozhatjuk meg: növekv , csökken , növekv -csökken ill.
növekv platófázis és csökken formában, ezt a lineáris fuzzy összefüggést az elektronikus eszközök esetében
használják széles körben.
Fuzzy rétegek használata
A fuzzy rétegekkel végzett térbeli m veleteket Bellman és Giertz (1973), Giles (1976), Bier (1992) munkáiból
ismerhetjük meg részletesen. Jiang (1996) a fuzzy-ológia alkalmazásánál a hagyományos térinformatikai
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rétegkiosztás helyett ún. alrétegek kialakítását is javasolja. Ezek az alrétegek a fuzzy függvénynek megfelel en
modifikált raszteres rétegek, amelyekkel kés bb a már hagyományos térinformatikai rendszerekben is megismert
térbeli m veleteket lehet elvégezni. Ennek megfelel en az els lépés a fuzzy függvénynek megfelel en
moderálni az alap térinformatikai réteget. A moderálás a fuzzy parancs végrehajtásával a függvény
kontrollpontjainak megadásával történik, ahol az alapértelmezésben a szigmoid az exponenciális illetve a lineáris
függvénykombinációk különböz eseteit monotonon változó, növekv , csökken illetve hirtelen növekv ,
csökken és platófázis után váltó eseteket alkalmazhatunk. A térbeli m veletek a halmazelméleti alapok miatt
eltérnek a Boolean algebrában megismertekt l az alábbiak szerint.
Metszet (logikai „ÉS - AND”)
A logikai „ÉS” m velet a Boolean algebrában a szorzásnak felelt meg a térképi átfedésekben, a fuzzy algebrában
a két réteg minimumát kell keresni.
Unio (logikai „VAGY - OR”)
A Boolean-algebrában ez az összeadásnak felelt meg, míg ebben az esetben a két réteg maximumát kell
megkeresni a térközi átfedések során.
Komplementer (logikai „NEM - NOT”)
A Boolean algebrában ez a kivonásnak felelt meg, míg a fuzzy algebrában az „1”-es értékb l, amennyiben a
maximális érték az „1”-es, a fuzzy készlet értékeit kell külön kivonni. Ezt az IDRISI-ben két lépésben tudjuk
elérni: a háttérkészít (INITIAL) segítségével létrehozunk egy csak „1”-es értékeket tartalmazó raszteres
réteget, amelyb l a térképi átfedés (OVERLAY) segítségével kivonjuk a fuzzy függvénnyel moderált raszteres
réteget. A fentiekben említett logikai m veletek mellett vannak olyan m veletek, amelyek kifejezetten a fuzzyológiában alkalmazott nyelvi triplet (tehát az alacsony, közepes és magas) értékeinek felel meg.
Koncentrálás (CON)
A koncentrálás a fuzzy operátorok között általánosan használt m velet, amely megfelel a „nagyon”
kategóriának, amelyet az adott réteg négyzetre emelésével tudunk meghatározni. Ezt az IDRISI-n belül a
matematikai transzformációk (transfor) segítségével tudjuk elvégezni.
Dilatáció (DIL)
A dilatáció a koncentrációval ellenkez folyamat, ahol is az alap raszteres rétegb l négyzetgyököt vonunk. A
m veletet szintén a matematikai átalakítás segítségével (transfor) végezhetjük el.
Normalizáció (NORM)
A normalizálást általában akkor kell elvégeznünk, amikor azonos súlyértékeket akarunk adni a különböz
alrétegeknek. A m veletet úgy végezzük el, hogy az adott réteg legnagyobb értékével végigosztjuk a réteget a
skalár m velet segítségével. Ennek eredményeként az adott rétegben a legnagyobb érték elérheti az „1”-es
értéket.
Intenzifikáció (INT)
Az intenzifikáció egyfajta kombinációja a koncentrációnak és a dilatációs m veleteknek, amelynek célja a két
m velet közötti kontraszt növelése. Ha az alap pixelérték „a”, akkor az intenzifikáció eredményeként kapott
érték 2a2, ahol „a” kisebb vagy egyenl 0,5-tel és (1-2((1-a)2)), ahol is a>0,5. A m veletet a skalár és a térképi
átfedések kombinációjával lehet elvégezni.
Bayesian valószín ségi értékek használata
Gyakran el fordul, hogy valamilyen térbeli adatkészletünk csak statisztikai valószín ségi értékekb l áll. Ebben
az esetben használható a valószín ségi osztályozás (PCCLASS), ahol annak a valószín ségét értékeljük, hogy a
cellák értékei túllépnek-e valamilyen küszöbértéket, amelyet valószín ségi összefüggés alapján határoztunk
meg.
A legtöbb esetben abból a feltételezésb l indulunk ki, hogy a vizsgált alapjelenség normál eloszlású és az
elfogadott küszöbérték a négyzetgyök eltérés kétszeres értékét meghaladó tartomány, az úgynevezett
szignifikáns differencia 95%-os értéke. Ebben az esetben azzal a feltételezéssel élünk, hogy 100 esetb l 95
esetben az adott raszteres képi pixel értéke nem haladja meg az általunk meghatározott küszöbértéket (10. ábra).
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valós érték
a mért értékek szórása
a valós érték körül
valószínüségi küszöbérték
annak a valószínüsége, hogy a mért érték
túllépi ezt a küszöbértéket
10. ábra: A valószín ségi döntési küszöbérték normál eloszlás alapján
A klasszikus Boolean algebrában meghatározott kemény döntéshozatali korlátozásokkal szemben itt ún. „puha”
valószín ségi értékekkel dolgozunk. A Boolean algebrában a bináris értékeknek megfelel en az egyes cellák
értékei „1” vagy „0” értéket vehetnek fel kizárólag, míg a „puha” valószín ségi alapokon nyugvó elemzésekben
egy folytonos 0-1-ig terjed tartományt állapítunk meg.
A fenti elemzés bemutatására az IDRISI adatbázis alapján egy tengerparti terület földhasználati vizsgálatait
elemezzük, ahol a tengerszint lehetséges emelkedése következtében szükséges lehet esetleg a földhasználat
módosítása. A terület Északközép-Vietnam CUA-LO tengerpartnyi területe.
Az ORTHO modul segítségével jelenítsük meg a VINHDEM digitális terepmodellt, amely fölött tapétaképként
(DRAPEIMAGE) a VINH 345 képet hozzuk be a Szinkompozit 256-os paletta segítségével. Az rfelvétel,
amelyet a digitális terepmodell felett megjelenítettünk, a LANDSAT TM 345-ös csatornája segítségével készült
színkompozit, amely els sorban a biomassza és a talajnedvességi értékek szempontjából különösen érzékeny. Az
alacsonyabb területeken els sorban rizs mez gazdasági ültetvényeket találunk, mivel a domborzati
magasságokat általában a tenger szintjéhez viszonyítják, így a tengerszint növekedésével elárasztott területek
nagyságát kivonva az eredeti domborzati értékekb l szimulálható az elárasztott területek nagyságát. Azonban
bizonyos területek „0” érték ek, illetve ez alattiak, amelyek növelik a döntéshozatali bizonytalanságot.
A feladat az, hogy értékelni kell a mérési valamint a vetületi hibák nagyságát és ezek hatását a döntési
kockázatra. A tenger szintje várhatóan különböz mértékben változik amely szintnövekedés els sorban a
globális felmelegedés és a CO2-szint növekedése következménye.
A tengerszint-emelkedés 0,32 és 0,64 m között változik, az átlagos érték 0,48 m, melynek a standard szórása
0,08 m (ASSIAN DEVELOPEMENT BANK, 1994). A 0,08 m-es standard szórást közvetlenül lehet alkalmazni
a tengerszint-emelkedés értékének bizonytalansági számításaihoz, abban az esetben, ha a négyzetgyök eltérési
hiba (RMS) nincs kiszámítva, ezt a digitális terepmodell esetében ki kell számolnunk.
Használjuk a VINHDEM raszteres képet az IDRISI 256-os színpalettával. A digitális terepmodell létrehozásához
az 1:25000-es topográfiai térképet használták, ahol az INTERCON modul segítségével interpolálták a teljes
felszínt, 30 m-es felbontású rasztert alkalmazva a magassági értékek esetében. A felbontást ebben az esetben a
m holdas felvétel felbontásához kellett igazítani. A szintvonalak köz értékei 1 m-esek, 90%-os valószín ségi
értéket feltételezve normál eloszlás mellett a RMS értéke a szintvonalköz értékeinek 30%-a, azaz 0,3 m. Miel tt
szimulálnánk a tengerszint-emelkedés értékét figyelembe véve az adatbizonytalansági számításokat, el ször ki
kell vonnunk a becsült tengerszint-emelkedési értékeket a digitális terepmodell magassági értékeib l. Használjuk
a skalár modult és vonjuk ki a VINHDEM raszteres réteg értékéb l a 0,48 m-es értéket, az output képet hívjuk
Level 1 képnek és jelenítsük meg az IDRISI 256-os színpalettával. Azokat a területeket, amelyeknek értékei „0”
vagy ez alattiak, úgy tekinthetjük, mint azokat a területeket, amelyekre nincsenek adataink. Mivel ez a kép
egyrészt a digitális terepmodellb l, másrészt a tengerszint-emelkedés értékeib l származik, így a térbeli
bizonytalanság szempontjából mindkett t figyelembe kell venni. A kivonás esetében a bizonytalansági szint a
következ :
TCI FORMAT 2

( 0,30 )2 + ( 0,08 )2 = 0,31

Érthet módon a fenti két érték, tehát a 0,3 a szintvonal különbségek bizonytalansági értékei, illetve a
tengerszint-emelkedés négyzetgyök-eltéréseit tartalmazza.
A továbbiakban a DOKUMENT MODUL-ban hozzuk be az el bb elmentett output képet, tehát a Level 1-et és
az alap hibaértéknek a fentiekben kiszámított 0,31-es értéket adjuk meg, majd okézzuk le. Az elemzés döntéstámogatási menüb l futtassuk le a valószín ségi osztályozás (PCLASS) modult, inputképként jelöljük
meg a Level 1-es és a Probl 1-es képet, mint outputképet. Végezzük el azt a valószín ségi számítást, ahol a
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küszöbérték „0”. A fekete színnel megjelen területek értékei „0” lesznek, míg a zöld területek valószín ségi
értéke: „1”. Természetesen a valószín ségi értékekhez színskálát is rendelhetünk. A 0,45-ös adatértékek például
azt jelentik, hogy az adott cella tengervízzel történ elárasztásának a valószín sége 45%, és 55% annak az
esélye, hogy nem történik elárasztás. A valószín ségi térkép annak a valószín ségét fejezi ki, hogy minden
egyes pixel víz alá kerül-e vagy nem, valamilyen valószín ségi érték mellett. Ez a közvetlen kifejezése a
döntéshozatali kockázatnak.
Természetesen lehetséges valamilyen kockázati határ, mint küszöbérték megállapítása is. Futtassuk le az
újraosztályozást (RECLASS) a PROBL 1 raszteres képen, ahol az output képet hívjuk RISK 10-nek. Az
átosztályozás során adjunk „1” értéket a „0” és „0,1” közötti területeknek és „0” értéket a „0,1-1” értékig terjed
intervallumú pixeleknek. Használjuk a térképi átfedést (OVERLAY) a VINH 345 és a RISK 10 raszteres képek
összeszorzására, ahol az outputképet hívjuk Level 2-nek. Futtassuk le az ORTO modult, a VINHDEM képen,
ahol a fed képként a Level 2 képet használjuk, az output értéket hívjuk ORTO 2 képnek. Alkalmazzunk hamis
színkompozit palettát és hasonlítsuk össze az ORTO 1 képet az ORTO 2 értékkel. Ebben az esetben az ORTO 2
képen már a 10% valószín ségi értékkel elárasztott területeket vizsgálhatjuk meg.
A hagyományos térinformatikai elemzésekben kevés lehet ségünk van az adatbázis-bizonytalanságok
feltárására. A hagyományos kemény döntési feltételeket alkalmazó rendszerekben a kockázatot nem vállaljuk fel
a döntési korlátok megadásánál, ez a gyakorlat arra volt alkalmas, hogy elemezzük a döntési hibák terjedését az
egyes m veletek során, illetve a döntési folyamatban. A hibaterjedés szimulálására statisztikai eljárások közül
általánosan használt a Monte Carlo szimuláció, ahol a felhasználó egy randomizált hibát tud generálni a
RANDOM modul segítségével. A randomizált értékek lehetnek normál vagy lognormál eloszlásúak, például egy
digitális terepmodell RMS hibája 3 m, ebben az esetben a RANDOM modul segítségével ezen belül egy normál
eloszlás mellett generálhattunk 0-3 m közötti szórásértékeket. Ezeket az értékeket hozzáadva az eredeti digitális
terepmodellünkhöz, majd az így kapott értéket az mért terepértékb l kivonva szimulálhatjuk azokat a helyeket,
ahol a legnagyobb hibaértékkel kell számolnunk. A Monte Carlo szimulációt egyébként más függvényösszefüggések alapján is meghatározhatjuk és véletlenszer jelenségek térbeli elemzésére is széles körben
alkalmazhatjuk.
Ellenállás – terjedés típusú környezeti elemzések
A térinformatikai ellenállás-terjedés típusú vizsgálatokat egy mozgási analógia alapján gyakran költségtípusú
vizsgálatoknak is hívják. A költségtípusú elemzések közül két alapjelenséggel kell számolnunk: az izotróp illetve
az anizotróp költségtípusú vizsgálatokkal. A költség fogalmát úgy kell ebben az esetben elképzelnünk, hogy egy
raszteres felszínen képzeletben mozogva a mozgás költsége a távolsággal egyenletesen növekszik. Például 100
cellán keresztül megtéve egy adott távolságot, az egy cellának a távolságköltségét százszorosan kell számolnunk,
mint távolság költség értéket. Ugyanakkor, ha a távolság megtétele közben egy relatív ellenállással kell
számolnunk, akkor ez értelemszer en növeli az értékeket. Ilyen relatív ellenállás lehet például, ha nem
síkvidéken, mozgunk, hanem lejt iránnyal ellentétesen. Természetesen csökkennek a költségek, ha lejt irányába
folytatjuk a mozgást. Az el z példa alapján, ha egy cellának az ellenállási értéke „2”, akkor 50 cellányi
távolságot megtéve a költség értéke ugyanakkora lesz, mint normál 100 cellányi távolság esetében, illetve ha egy
cellának az ellenállási értéke „0,5”, akkor ugyanazért a költségért 200 cellányi távolságot tudunk képzeletben
megtenni.
Anizotróp jelleg költségek
Amíg a költség modul alapján (COST) a költség a felületen történ mozgás esetén, az ellenállás függvényében
hasonló, akkor az ilyen ellenállást izotróp ellenállásnak hívhatjuk, mivel minden irányban ez azonos. A raszteres
képeken történ képzeletbeli mozgás jóval összetettebb, ha anizotróp ellenállással kell számolnunk, amely azt
jelenti, hogy az ellenállás a tér nem minden irányában azonos ugyannak az elemnek az esetében. Az IDRISI
software-csomag két anizotróp költségszámítást tesz lehet vé: a VARCOST illetve a DISPERSE . Ezekkel a
modellekkel lehet például olyan jelenségeket szimulálni, amelyek valamilyen er hatására következnek be,
amelynek jellegzetes iránya is van az adott térben, és ez az er és ennek iránya valamilyen jelenséget befolyásol,
például egy adott lejt n történ mozgásnál a lejt irányába, illetve a lejt re ellenkez irányba történ mozgás
esetén. Egy másik lehet ség, hogy valamilyen anizotróp er befolyásolja a jelenség térbeli terjedését. A
környezetszennyezési jelenségek közül a pontszer szennyezések talajban illetve vízben történ terjedését
általában ilyen modellekkel írják le, ahol a terjedést a talajvíz hidraulikus nyomása a talajvízben vagy a vízfolyás
sebessége befolyásolja. Ennek következtében egy jellegzetes szennyezési csóva alakul ki a térben, amelynek a
mozgását, a mozgási irányát illetve kiterjedését szimulálhatjuk anizotróp költségtípusú vizsgálatok segítségével.
A költségtípusú vizsgálatok (VARCOST és DISPERSE) valamilyen relatív ellenállási felületet igényelnek, mint
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a költségszintek referenciájaként. Az IDRISI programban az összes relatív ellenállási érték nagyobb, mint „1”,
ugyanakkor a relatív er k értéke kisebb, mint „1”. Ennek megfelel en, ha feltételezzük, hogy egy szélsebesség
10 km/h és ez az alapérték, abban az esetben a 30 km/h-t „0,33” relatív er értékkel írhatjuk le. Az ilyen típusú
vizsgálatokhoz mindenképpen meg kell adnunk egy ellenállási felületet, az anizotrópiát okozó er nagyságát és
az er irányát. Ez az IDRISI rendszerben 3 külön raszteres képet jelent. Az ellenállási felület és a ható er
nagyságát a VARCOST illetve a DISPERSE modulok segítségével határozhatjuk meg. A két kép pár
kombinációját pedig a RESULTAN modullal tudjuk elvégezni, melynek eredményeként egy er és irány
képkombinációt kapunk.
Az egyik nagy probléma az er irányának az interpretációja. Tételezzük fel, hogy az adott er ható iránya 45°
ÉK, ebben az esetben mi a helyzet például: a 44°-os er iránnyal, például egy szélirány esetében. Értelemszer en
a 44°-os vagy a 46°-os széler nek is még igen jelent s hatása van az anizotrópia kialakításában.
Másik példában: egy lejt n mozogva nem teljesen a lejt irányába fordulva végzünk mozgást, vagy nem teljesen
a lejt irányában lefele végzünk mozgást, ebben az esetben is még hat az anizotrópia jelensége. Ha teljesen a
lejt irányában vagy a hatóer irányában végeznénk mozgást, ebben az esetben az effektív ellenállás egyenl
lenne az aktuális ellenállással. Ugyanakkor ha teljesen hátat fordítva végeznénk mozgást az anizotrópiát okozó
er nek, például a lejt irányában végzünk mozgást, vagy teljes hátszéllel, akkor az effektív ellenállás egyenl
1/az aktuális ellenállás. A kett között természetesen különböz közbüls er viszonyok alakulnak ki. Ha teljesen
a hatóer irányában állunk, akkor maximális ellenállással kell számolnunk, míg attól fokozatosan elfordulva 90°kal a hatóer nagysága 90°-nál semlegesít dik, míg azon túlfordulva a semleges ponttól a +90°-ig folyamatosan
pozitív ellenállást vesz fel 180°-ig az, mikor a hatóer hátulról ér el bennünket vagyis az el z példánál maradva
a lejt irányára lefele végzünk mozgást, vagy teljes hátszéllel végzünk mozgást.
Az anizotróp mozgás leírására alkalmas ellenállás/er funkciót a VARCOST modul határozza meg az alábbiak
alapján:
effektív ellenállás = az aktuális ellenállás f , ahol
f = coska, ahol
k: a felhasználó által megadott koefficiens,
a: az anizotrópiát okozó er irányától mért eltérés szöge (az er iránya és az aktuális mozgásirányunk által
bezárt szög).
A k értékét az eltérés szöge határozza meg, amely 0-90° között pozitív, 90-180° között negatív. Alapértéke=2.
Minél nagyobb az eltérés szöge, a „k” értéke annál kisebb, 30° alatt „100”, 60° alatt „10”, 90° alatt „2”. Ennek
megfelel en a „k” értéke természetesen irányfügg . 0°-nál a legnagyobb érték , hisz így kapjuk a legnagyobb
ellenállási értéket, és 180°-nál a legkisebb érték , mivel ekkor kapjuk a legkisebb ellenállási értéket anizotróp
körülmények között. Természetesen ezek az alapértékek nem mindig felelnek meg minden körülmény között,
így a felhasználónak is van lehet sége, hogy a „k” értékét saját maga adja meg, 0-360° között 0,05°
lépésközönként. Minden esetben azonban figyelembe kell venni, hogy a „k” értéke a függvény-összefüggésben
exponencionális kitev funkcióval bír. Ennek megfelel en leegyszer sítve a fenti összefüggést a VARCOST
modulban az
effektív ellenállás = az aktuális ellenállásf, ahol
f: a felhasználó által definiált funkció.
A DISPERSE, azaz terjedésért felel s modul hasonló logikai megfontolások alapján került kiépítésre, azonban
az anizotróp funkció különbözik a VARCOST-nál megismertekt l. A terjedés modulban az
effektív ellenállás = az aktuális ellenállás x f, ahol
f = 1/coska, és k = a felhasználó által definiált koefficiens, a: az eltérés szöge.
Ennek a funkciónak a hatása, hogy úgy módosítja az ellenállást, hogy az a legnagyobb hatást 0°-nál éri el, amely
a 90° eléréséig progresszíven növekszik, ennek értelmében bármilyen 90°-nál nagyobb eltérés esetében az
ellenállás gyakorlatilag igen nagynak tekinthet (6.1. ábra). Itt is, ahogy a VARCOST esetében a DISPERSE,
tehát a terjedési modul is lehet vé teszi a felhasználó számára, hogy 0 - 360° között 0,05° eltéréssel adja meg az
„f” érték nagyságát. Azzal az eltéréssel, hogy itt az „f” érték nem exponenciális, hanem szorzótényez ként
m ködik. Ennek megfelel en az
effektív ellenállás = az aktuális ellenállás x f, ahol
f = a felhasználó által meghatározott funkció.
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11.ábra: A VARCOST típusú ellenállás

DISPERSE típusú ellenállás

Mind a VARCOST, mind a DISPERSE modult a természeti er forrás kezelésében több helyen lehet alkalmazni,
ilyen például a különböz terjedési vizsgálatok, olajszennyezés terjedése, erd t z terjedési lehet ségei, de
ökológiai példák is el fordulhatnak, például egy réten a virágpor terjedése az uralkodó szélirány függvényében,
a hím- és n virágzat megporzási lehet ségeinek elemzése. De természetesen a felhasználó saját gyakorlatából
számtalan egyéb példát tud feltehet en majd hozni a modulok alkalmazására.
Döntéstámogatás a környezetinformatikában
A döntéstámogató rendszerek logikai alapja, hogy döntési alternatívák között kell választania a döntéshozónak.
A térinformatikai modellezési eszköz hatékonyan tudja támogatni az egyes döntési alternatívák eredményeit. A
társadalmi, ökonómiai döntések legtöbbje térbeli természet , amely ráadásul szoros kapcsolatban van mind a
természeti, mind a társadalmi környezettel. A térinformatika a közeljöv ben egyre fontosabb szerepet fog
játszani ezen döntési módszerek kidolgozásában és alkalmazási feltételeinek meghatározásában.
Különösen fontos terület az egyes er források-allokációjához (szétosztásához) kapcsolódó döntések (FAO,
1976). A térinformatikai döntéshozatali rendszerekkel kapcsolatban Eastman (1993) publikált eredményeket,
amelyek az IDRISI software-ben alkalmazhatóak is. A döntéshozatali rendszerek elméleti leírásával számos
szakirodalom foglalkozik. A széles körben használt döntéshozatali terminológiát Rosenthal (1985) határozta
meg. Az általa és az IDRISI software által is használt nevezéktant az alábbiakban tekintjük át vázlatosan.
Döntéstámogatási fogalmak
Döntés: Valamilyen alternatíva közti választást jelent, ez az alternatíva jelenthet egyfajta cselekvési sorozatot,
döntési feltételrendszert stb.
Döntési kritérium: Ez a döntés mérésének és értékelésének az alapja. Ez a kritérium két típust foglal magába: a
döntési tényez ket és a döntési korlátokat.
Döntési tényez k: A döntési tényez k olyan döntési kritériumok, amelyek fokozzák vagy csökkentik egy
speciális döntési alternatíva hatását. Ezeket a döntési tényez ket a szakirodalomban döntési változóként (Fiering,
1986) vagy strukturális változóként (Ignisio, 1985) ismerik, ez utóbbit f leg a lineáris programozás esetében
használják. Például ilyen döntési tényez lehet egy adott területnél az építési költségek esetében figyelembe kell
venni a lejt viszonyokat. Túl nagy lejt kategória esetében az építési költségek jelent sen megnövekednek, tehát
ezt döntési tényez ként kell figyelembe venni.
Döntési korlátok: A döntési korlátok határfeltételként szolgálnak az egyes alternatívák figyelembevételekor.
Például ilyen lehet, ha valamely terület tartósan építési tilalom alá esik, nyilván a terület beépítésekor ezt döntési
korlátként kell figyelembe venni. Szintén ilyen lehet például természetvédelmi területeken történ építkezés. A
legtöbb esetben a döntési korlátok a logikai (Boolean) térképek esetében „0” értékkel kódolják, míg a döntési
korlát alá nem es területeket „1”-es értékkel. Mivel a döntési korlátok a teljes döntési folyamatot befolyásolják,
így gyakran ezt döntési céloknak is szokták hívni.
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Döntési szabályok: Azt a folyamatot nevezzük döntési szabályoknak, amelyben az egyes döntési kritériumokat
kombináljuk annak érdekében, hogy a döntési célt elérjük. Ez a döntési cél lehet egy egyszer döntési küszöbnek
a felállítása az egyszer döntési kritérium esetében, ilyen például, ha figyelembe kell venni az utak 1 km-es
véd távolságát. Lehet összetett döntési cél, ahol számos döntési tényez t és korlátot kell egyszerre értékelni,
illetve több célú összetett döntési rendszer, ahol számos tényez t és több döntési célt kell valamilyen
összehasonlító rendszerben kiértékelni és a döntési alternatívát megtalálni.
Általában két döntési szabályt alkalmaznak; az egyik a funkciós döntés, ahol matematikai eljárásokkal
hasonlítják össze a döntési alternatívákat, leggyakrabban maximalizálást vagy minimalizálást használva,
általános eljárás itt az osztályozás.
A másik döntési szabály a heurisztikus választás, ahol valamilyen döntési funkciót követnek, általánosan
használt a válogatási eljárás alkalmazása. Ez utóbbi a térinformatikai döntéstámogató rendszerekben általánosan
elterjedten használt.
A döntés tárgya: A döntési szabályok szerkezetét a döntés tárgya határozza meg. A döntés tárgya mintegy
perspektívát ad a döntési szabályoknak, amelyben általánosan megfogalmazzák a döntési célokat. Ezek a döntési
célok mintegy irányt ként vezérlik a döntési szabályok struktúráját.
Értékelés: Az alkalmazott döntési szabályok aktuális folyamatát hívjuk értékelésnek.
Több tényez s értékelés: Egy speciális döntési cél érdekében értékelünk több döntési feltételt, ezt az eljárást
gyakran modellezésnek is hívják. A leggyakrabban két eljárást használnak: a súlyozott lineáris kombináció,
illetve egyéni eltérések elemzése (Voogd, 1983; Carver, 1991). A súlyozott lineáris kombináció a térinformatikai
alkalmazásokban viszonylag elterjedtebb, mint az utóbb említett eljárás.
Több célú értékelés: A legtöbb döntéshozatali eljárás során egy döntési célt, egy döntési tárgyat kell kielégíteni a
döntés meghozatalakor, azonban számtalanszor el fordulhat, hogy több döntési célnak egyszerre kell
megfeleltetni a döntési eljárást (Carver, 1991). Ezek a döntési célok lehetnek egymást kiegészít döntési célok,
de ellenkez értelm , egymással konfliktusban lév döntési célok is. A kiegészít döntési célok esetében egy
hierarchikus rendszerben oldják meg a feladatot, ahol az egyes döntési tényez khöz döntési súlyokat rendelnek
és az így súlyozott döntési tényez knek a kombinációi segítségével érik el a döntési célt. Az egymással
konfliktusban lév döntési célok esetében egyfajta rangsort alakítanak ki, ez alapján egy prioritási, fontossági
sorrendet melynek révén egy kompromisszumos megoldási sorozattal érik el a döntési célok kielégítését
(Rosental, 1985).
Bizonytalanság és kockázat: A döntéshozatali folyamatban több hibaforrással kell számolnunk, leggyakrabban
azonban két f típust szoktak vizsgálni: az egyik az adatbázis, a másik a döntéshozatali szabályokból származó
bizonytalanság. Az adatbázis bizonytalansági tényez knél az els dleges forrás a mérési hiba, például egy
terepszintnek a magassági értéke függhet a mér m szer pontosságától, a mérési eljárástól, az ábrázolás
pontosságától, a számítógépes adatátvitel pontosságától és az operátor hibájától. Ezek együttesen egyfajta
hibaterjedési folyamatban okoznak egy együttes hibát az adatbázisban. A témával kapcsolatban Detrek i (1991,
1993, 1994) végzett jelent s kutatásokat. Nem minden bizonytalanság kapcsolódik azonban a mérési hibához.
Például egy távérzékelt kép egy pixelértéke tartalmazhat különböz földhasználati spektrális értékekb l
származó együttes értéket, amely származhat a felbontás nagyságából is. Zadeh (1965) az ilyen típusú
bizonytalanságok kezelésére a Fuzzy eljárást alkalmazta, amelyben lehetséges a bizonytalansági értékek
kezelése. Ez a megközelítés jóval közelebb áll az emberi gondolkodáshoz, mint a már ismert Boolean logikai
rétegek kialakítása, amelyeket a szakirodalomban kemény döntéshozatali feltételeknek is hívnak.
A döntéshozatali bizonytalanság: Attól függ en, hogy a döntéshozatali folyamatban milyen kritériumokat
válogatunk ki, és ezeket milyen súllyal kezeljük és hogyan kombináljuk, az egész döntéshozatali folyamatot
szintén terheli egyfajta hiba. Ezt a típusú hibát Alonso (1968) specifikációs hibának hívta. Stoms (1987)
részletesen foglalkozik az ún. puha döntési bizonytalanságokkal, amelyeket a Bayesian valószín ségi elmélet, a
Fuzzy elmélet, illetve a Dempster-Shafer elmélet ír le.
Kockázat: Kockázat alatt annak a valószín ségét értjük, hogy az általunk hozott döntés feltehet en rossz. A
kockázat növekszik egyrészt a bizonytalanság eredményeként, másrészt pedig a különböz bizonytalanságok
kombinációja révén, például az adatbázis vagy a döntési szabályokból származó bizonytalanságok esetén.
Szintén növeli a kockázatot, ha a döntést már eleve valamilyen statisztikai valószín ségi elmélet alapján
végeztük, például a Bayesian elmélet szerint. A térinformatika döntéstámogatási rendszere három f területet fog
át általában. Ezek közül nem fontossági sorrendben: a több tényez s értékelési eljárás, ahol leginkább a súlyozott
lineáris kombinációt alkalmazzák. A következ a több célú föld allokációs eljárás, ahol els sorban valamilyen
kompromisszumos megoldást keresnek a döntési cél elérése érdekében. A harmadik csoport a döntési
bizonytalanságok és kockázatok kezelése térinformatikai eljárásokkal.
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Konzervatív többtényez s döntési értékelés
Az alábbiakban a több tényez s értékelési eljárások közül az IDRISI adatbázisra alapozva, logikai rétegek
kialakításával végzett konzervatív Boolean algebrán alapuló döntéstámogatási rendszert tekintjük át. A vizsgálat
célja Westborrough város környékén egy területfejlesztési vizsgálat elvégzése. Miel tt a döntési feltételeket
kombinálnánk, ezeket valamilyen azonos numerikus skálára kell hozni. Ezt az eljárást standardizálásnak hívjuk.
A döntési készlet foglalja magába a területfejlesztésre alkalmas helyek lehatárolását melyet az IDRISI FOR
WINDOWS 2.0 software lehet ségein belül mutatjuk be. Az itt alkalmazott modul a Multi - Criteria Evaluation MCE modul, amelynek segítségével az egyes döntési kritériumokat tudjuk kialakítani. A kiindulási képünk a
WESTLUSE, amelyhez használjuk az ugyanilyen nev palettát és a WESRDS és a WESSTRM vektoros réteget
Qualitativ 16-os palettával.
A fejlesztésre legalkalmasabb hely kiválasztása szorosan összefügg a városi döntéshozók által meghatározott
döntési feltételekkel, mindemellett jelent s szerepet játszanak a környezetvédelmi szempontok is, mivel a város
környékén számos területen védett állatvilág található. A fentiek alapján a döntéshozatalban három f cél
dominál: az egyik a városfejlesztés, a másik a költségek, a harmadik a környezetvédelmi, vadvédelmi
szempontok. A fejlesztési szempontok között vannak olyanok, amelyeket a teljes döntési folyamat során
figyelembe kell venni. Ilyen, hogy az új fejlesztés 50 m-en belül nem valósítható meg azokon a helyeket, ahol
nedves él helyek, patakok vagy vízfelületek találhatók és szintén építési tilalom alá esnek azok a helyek, ahol
már történtek fejlesztések. Ezek az ún. döntési korlátok, amelyek a teljes döntési folyamatot végigkísérik.
Ezen túl vannak olyan döntési tényez k, amelyek a döntést különböz irányban módosíthatják. Ebben az esetben
6 ilyen tényez van. Az építési költségek szempontjából (4) : a talajhasználat típusa, távolság az utaktól,
lejt viszonyok, távolság a városközponttól. Másrészt környezetvédelmi szempontból fontos(2), hogy a
fejlesztésre szánt terület minél messzebb legyen a vad él helyekt l, illetve a különböz vízfelületekt l. Ennek
megfelel en ebben a döntési folyamatban 6 ilyen döntési tényez t állítottak fel. A következ ekben tekintsük át,
hogy ezeket a döntési korlátokat illetve döntési tényez ket hogyan tudjuk beépíteni a döntési folyamatba.
A nyílt vízfelületek és a nedves él helyek szerepe, mint döntési korlát
Használjuk a WESTLUSE képet, amit az el bbiekben is megnéztünk, az ugyanilyen nev színpalettával. Le kell
válogatnunk azokat az attribútumokat, amelyek a nyílt vízfelületet jelentik. Használhatjuk a RECLASS vagy az
EDIT és az ASSIGN parancsokat, hogy létre tudjunk hozni azt a Boolean képet, ahol az „1” érték a
vízfelületeket jelenti, míg a többi földhasználati kategória „0”-val lesz jelölve. Hívjuk az eredményképet
OPENVATR-nek, és használjunk QUALITATIV 16-os palettát a WESSTRM vektoros réteg megjelenítéséhez.
Hasonlóképpen használjuk a WESTVETL réteget QUALITATIV 16-os palettával. A nedves él helyek és a nyílt
vízfelületek leválogatása után a két kép unióját kell használnunk egy térképi átfedési m veletben (OVERLAY)
szorzás segítségével. Az így meghatározott teljes vízfelszínhez távolságszámítást kell végeznünk (a DISTANCE
m velettel). A távolsági értékek eredményét felhasználva a RECLASS modulban egy pufferszámítást végzünk,
ahol az 50 m-es véd távolságokon belüli vízfelületek „0” értéket, míg azon kívüliek „1” értéket kell hogy
felvegyenek. A m veletsor végén kapott file nevet hívjuk WATRCON file-nak, amely az egyik döntési korlátot
fogja jelenteni a döntéshozatali folyamatban.
A másik döntési korlát a talajhasználat volt. Nézzük meg a WESTLUSE file-t megint, és az ehhez tartozó
attribútumokat. A fejlesztésekre alkalmas területek a következ k: CROPLAND - szántó, PASTURE takarmánytermel terület, FOREST - erd , OPEN UNDEVELOPED - nem fejlesztett terület. A vizsgálat
szempontjából a következ talajhasználati kategóriák nem alkalmasak a fejlesztésre: OPEN DEVELOPED nyitott, már fejlesztett terület, MULTIFAMILY RESIDENTIAL - nagycsaládos lakott terület, SMALL LOTS
RESIDENTIAL - kistelkek, MED. LOTS RESIDENTIAL - közepes nagyságú telkek, LARGE LOTS
RESIDENTIAL - nagy lakott telkek, COMMERCIAL - kereskedelmi terület, INDUSTRIAL - ipari terület,
TRANSPORTATION - közlekedési terület, OPEN WATER - nyitott vízfelület. (A fenti file-használati
kategóriákat az IDRISI-n belül magyar kategóriákra is átírhatjuk a FILE/DOCUMENT modulban). A fentieknek
megfelel en az alkalmas földhasználati kategóriák attribútumait a RECLASS parancs segítségével
átosztályozzuk - a megfelel ek „1”-es, a nem megfelel ek „0” értéket vegyenek fel. Az eredményréteget hívjuk
LUSECON képnek. A továbbiakban a döntési tényez ket kell a vizsgálati térben kialakítani.
Az úttól való távolság, mint döntési tényez
A vizsgálat során a WESRDS vonalas vektor file-t kell transzformálni raszteres képpé, amely az INITIAL
háttérkészít , majd a LINERAS vonal raszterizáló programok segítségével végezhet . Az így átalakított
raszteres képen elvégezzük a távolságszámítást (DISTANCE), amelynek eredményeként az úthálózattól való
távolsági értékeket kapjuk.
A városközponttól mért távolság
A várostól mért távolság a döntéshozatal szempontjából szintén fontos, mivel az új lakók els sorban a
városközponthoz közel szeretnének letelepedni. Az elemzéshez egy COST (költség) típusú vizsgálatot végzünk
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el, ahol az ellenállási értékeket az út típusa fogja adni, mint költségfelszínt. A f utak ennek megfelel en „1”-es
értéket, a mellékutak „3”-as értéket kell hogy felvegyenek. Ennek oka az, hogy a mellékutakon az utazási
sebesség jóval kisebb és egyben nagyobb költséget is jelent a városcentrum megközelítése szempontjából.
Miután az így kialakított ellenállási felszínt létrehoztuk, használjuk a korlátok nélküli költségszámítási modul
(COST PUSH) az IDRISI COST modulban. A fentieknek megfelel en az els lépésben, egy ellenállási felszínt
hozzunk létre. Ehhez használhatjuk a VESRDS el bbiekben létrehozott raszteres képet, melyb l az EDIT és az
ASSIGN parancsok segítségével a TOWNFRIC képet tudjuk létrehozni, ahol a mellékutak „3”-as és az összes
többi út „1”-es értéket vesz fel. Ezután futtassuk le a COST modult, használva a COST PUSH parancsot.
Használjuk itt a VESTCENT képet, amely a város központját ábrázolja, mint forrásképet és a TOVNFRIC képet,
mint ellenállási felszínt, outputként pedig adjuk meg a TOWNDIST képnevet. Az eredményt a TOWNDIST,
mint raszteres kép és a WESRDS, mint vektoros kép együttes megjelenítésével tudjuk szemlélni.
A lejt , mint döntési tényez
Az építési költségek szempontjából az utolsó döntési tényez a lejt viszonyok, mivel a kisebb lejt kategória
kisebb építési költséget jelent. Erre az elemzésre egy digitális terepmodellt használhatunk. Válasszuk ki a felszín
(SURFACE) modult, ahol jelenítsük meg a WESTELEV input értéket és kalkuláljuk a lejt t. Válasszuk
konverziós faktorként az „1”-es értéket (egy egység = 1 m) az output képet hívjuk SLOPES képnek. Ez az
eredménykép fogja tartalmazni a folyamatos lejt felszínt százalékban.
A víz, mint döntési tényez
Környezetvédelmi szempontból meghatározó a talajvíz szennyezése, illetve más, nem pontszer
szennyez forrás. Habár nem rendelkezünk adattal a talajvíz mélységére vonatkozóan, de fel tudjuk használni a
vízfelszínek, a nedves él helyek és a patakok adatait. A döntési tényez meghatározásához használjuk a már
korábban meghatározott WATRPROT raszteres képet, a távolság (DISTANCE) modulban, amelynek
lefuttatásával az output képet hívjuk PROTDIST képnek. Ez a kép fogja tartalmazni azokat a pixel értékeket,
amelyek a vízfelületek körüli távolságokat tartalmazzák.
A már fejlesztett területekt l való távolság
Szintén környezetvédelmi szempontból fontos az, hogy az új fejlesztések a lakott területekt l távol kerüljenek,
hisz ezek kevésbé fogják zavarni a vad él világot. A vizsgálat szempontjából fontos kategória a WESTLUSE
talajhasználati kép, 5-12 közé es intervalluma. Az átosztályozás (RECLASS) program segítségével ezek a
területek kapjanak „1”-es értéket, az összes többi terület „0” értéket, az új képet hívjuk DEVELOPD képnek, és
futtassuk le a távolság (DISTANCE) parancsot, amelynek az output képe a DEVLDIST kép lesz. Ez a kép
tartalmazza a már fejlesztett területekt l a távolsági értékeket. A fenti m veletsorok után kialakítottunk 8 döntési
kritériumot, amelyek közül kett döntési korlátként végigkíséri az egész döntési folyamatot és 6 döntési
tényez t, amelyek a döntést különböz mértékben befolyásolják.
Többtényez s értékelés Boolean operátorok segítségével
Ahhoz, hogy a többtényez s értékelést (MCE) el tudjuk végezni, az el z ekben létrehozott döntési tényez ket és
korlátokat standardizálni kell. Ez általában jellemz m velet a többtényez s döntéshozatali értékelési
rendszerekre, mivel ezek eredetileg különböz
léptéket, különböz értékskálát használnak. Az
összehasonlíthatóság kedvéért ezeket azonos értékskálára kell hozni. Nevezetesen, a Boolean operátorok
esetében ez „1”-es és „0” értéket jelent. Az „1”-es értékek az általunk elfogadhatóak, a „0” értékek az általunk
kizárásra ítélt feltételeket jelentik a raszteres képek esetében. A térinformatikai programcsomagok eltér
alapskálát használnak, attól függ en, hogy milyen a képi felbontás, illetve milyen döntéshozatali rendszereket
kívánnak használni. Egy általánosan használható standardizálási eljárást írt le Voogd (1983), az alábbi
összefüggés alapján:
xi=(Ri-Rmin)/Rmax-Rmin)*standardizálási skála érték
ahol R: az eredeti érték, a standardizálási skála pedig a döntéshozatali értékt l, illetve a software felbontási
típusától függ. Az alábbiakban ennek megfelel en a kialakított döntési tényez ket és korlátokat standardizálni
kell és bel lük Boolean típusú döntési tényez térképeket kell létrehozni. A területfejlesztéssel kapcsolatos
vizsgálataink alapján ezt az alábbiakban mutatjuk be (2. táblázat).
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2. táblázat A Boolean döntési tényez k térképei
Döntési tényez térkép
LANDAVAL

Boolean döntési tényez térkép
LUSECOST

ROADDIST
TOWNDIST

ROADBUFF
TOWNBUFF

SLOPES
PROTDIST

BESTSLOP
PROTBUFF

DEVLDIST

DEVLBUFF

Döntési szabály
Erd területek és nyitott, eddig nem
fejlesztett területek.
Az utaktól 400 m-en belüli távolság.
A városközponttól 10 percen belüli
távolság (400 cella).
A lejt kisebb, mint 15%.
Nagyobb a távolság 50 m-nél a
védett vízfelületekt l.
Kisebb a távolság 300 m-nél a már
beépített területekt l.

Ezeknek az elemzéseknek az elvégzéséhez egyaránt használhatjuk az IDRISI-ben a RECLASS vagy az EDIT és
az ASSIGN parancsokat. Eredményeként a fejlesztésre alkalmas területek „1”-es értéket, a fejlesztésre
alkalmatlan értékek „0” értéket kapnak. Hagyományos vizsgálatban ezeket a rétegeket párosával a térképi
átfedési m veletben (OVERLAY) egy logikai „ÉS” („AND”) m veletnek megfelel en végezzük el. A
többtényez s döntési értékel rendszerben egy m veletben tudjuk elvégezni a hagyományos térképi átfedést
(OVERLAY) képpáronként elvégzett m veleteit. A m veletet a elemzés döntéstámogatási menüben találjuk
meg, ahol meg kell adni 7 határfeltételt a m velet elvégzéséhez.
Az outputfile-t hívjuk MCEBOOL file-nak, a határfeltételek pedig értelemszer en az eddig létrehozott Boolean
rétegek, azaz: LUSCON WATRCON, LUSECOST, ROADBUFF, TOWNBUFF, BESTSLOP, PROTBUFF,
DEVLBUFF. A vizsgálat eredményeként 1 db réteget fogunk kapni, ez az egy réteg elégíti ki az összes döntési
korlátot és döntési tényez t. A vizsgálati eredményre jellemz az, hogy ún. kemény döntési feltételek alapján
született, azaz vagy megfelelt egy terület, vagy nem felelt meg a vizsgálatoknak.
Ez a döntéshozatali rendszer rendkívül konzervatív, gyakorlatilag mindenfajta döntési kockázatot kizár és
lehetetlenné teszi azt, hogy az egyes döntési feltételek esetleg valamilyen kompromisszum kapcsán egymást
kompenzálják. A végs elemzésként a 20 hektárnál nagyobb területeket választhatjuk le, hisz ha megvizsgáljuk
az MCEBOOL eredményképünket, akkor számtalan kisebb területet találhatunk, amelyek megfeleltek a
vizsgálatnak, de 20 hektárnál kisebbek. A 20 hektárnál nagyobb területek leválogatásához a csoport (GROUP)
m velet kell el zetesen elvégezni. Ennek célja, hogy az azonos pixelcsoportok eltér azonosítót kapjanak, azaz
„1”-es érték területeket átlósan átszámozzuk, majd az AREA, azaz terület m veletben leválogatjuk a 20
hektárnál nagyobb raszteres poligonokat, amelyek a vizsgálatunk szempontjából a végs döntési állapotot fogják
jelezni.
Lineáris kombinációval végzett többtényez s döntési eljárás
A többtényez s döntésértékelési eljárások közül egy másik, széles körben használt módszer a súlyozott lineáris
kombinációs eljárás (weighted linear combination - WLC).
Az el z Boolean határfeltételekre alapozott döntéshozatali eljárásban a kompenzációs lehet ségre nem volt
módja a döntéshozónak, azaz az egyes döntési rétegek azonos súllyal estek latba a végs döntés meghozatalánál
és minden döntési réteg ún. kemény döntési feltételek mellett született. A következ lépés elmozdulás abba az
irányba, hogy a döntéshozónak lehet sége legyen az egyes rétegek prioritásait figyelembe venni azaz egy döntési
folyamatban az összes réteg már ne azonos súllyal essen latba, és ezt a döntési súlyt számszer en is
hozzárendelhesse a döntéshozó az egyes döntési tényez khöz.
Ennek eredményeképpen a végs eredményréteg az el z döntéshozatali folyamattal, tehát a Boolean algebra
alapján végzett döntéshozatali folyamattal összehasonlítva elmozdulást jelent a logikai „ÉS” („AND minimum”) irányából a logikai „VAGY” („OR - maximum”) m velet felé. Ezzel elkerülve az abszolút
konzervatív döntéshozatali megoldást és vállalva egyfajta kompromisszumot, melynek ára a döntéshozatali
kockázat növekedése. A döntési súlyok meghatározására több eljárást használtak, azonban általában a Saaty
(1977) által leírt analitikus hierarchikus folyamat (AHP) terjedt el, amelynek térinformatikai alkalmazását
el ször Rao et al. (1991) írta le.
Az eljárás során egy 9 pontos skálát használtak, ahol „9” értékkel jelölik a széls ségesen jó, és „1/9” értékkel a
széls ségesen rossz, „7” értékkel a nagyon jó, „1/7” értékkel a nagyon rossz értéket, „5”-tel a jó értéket, „1/5”-el
a rossz értéket, „3”-mal a közepesen jó értéket, „1/3”-dal a közepesen rossz értéket és „1”-gyel az egyenl en
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megfelel értékeket. Ezen a skálán az egyes döntési tényez knek a súlyát kellett meghatározni, általában
valamilyen szakért i testületnek. Egy további megoldás, amikor egy összehasonlító matrixot hozunk létre, ahol
az „x” és „y” tengely,(a sorok és oszlopok) ugyanazok a döntési tényez k lesznek és a döntéshozóknak ezeket a
döntési tényez ket párosával kell összehasonlítaniuk és kiosztani a döntési súlyokat úgy, hogy a döntési súlyok
együttes összege nem haladhatja meg az 1,0-t. Az IDRISI software-ben ezt a döntési súlyok súlykiosztását a
súlyozás (WEIGHT) modul segítségével lehet elvégezni.
Standardizálás Fuzzy módszer segítségével
A Boolean logikai rétegekre épített döntéshozatali rendszerben a standardizálás, azaz a döntéshozói tényez k
azonos skálaértékre hozása két értéket jelentett: „0” vagy „1”-es diszkrét értéket. Az IDRISI FOR WINDOWS
program lehet vé teszi a felhasználó számára, hogy byte-szint folyamatos standardizálási értéket használjon 0255-ig, azaz 256 érték figyelembe vételével. Az el z települési döntéshozatali rendszerünket figyelembe véve a
vízfelszínek és nedves él helyek (WATRCON) és a talajhasználat (LUSECON) döntési korlátokat az utolsó
lépésben használjuk a döntési folyamatban. Ugyanakkor a döntési tényez k esetében lehet ségünk van egy
úgynevezett puha Fuzzy döntéshozatal végrehajtására, ahol nemcsak „0” és „1” értéket vehetnek fel az
alkalmatlan, illetve az alkalmas területek, hanem a kett között egy Fuzzy függvénynek megfelel folyamatos
értéktartomány alapján kaphatjuk meg a döntési tényez kialakításának módszerét.
A talajhasználati döntési tényez
Az el z Boolean MCE esetében az erd és a nyitott, eddig nem fejlesztett terület volt alkalmas a döntéshozatal
szempontjából, míg a szántóföldi és a takarmányterm terület alkalmatlan. Mindamellett ez az alkalmasság vagy
alkalmatlanság a döntéshozatal szempontjából eltér mérték lehet. Ezt az eltér mértéket egy újraskálázás
segítségével fejezheti ki a döntéshozó, ahol ezek a relatív értékek az adott esetben az alábbiak: erd terület: 255;
nyitott, eddig nem fejlesztett terület: 200; takarmányterm terület 125; szántóföld: 75-ös értéket kell hogy
felvegyen, amelyet az EDIT/ASSIGN m veletpár segítségével tudunk elvégezni a WESTLUSE kiinduló képb l,
ahol az outputkép LANDFAC.
Távolság a városközponttól, mint döntési tényez
A városközponttól növekv távolsággal n a közlekedés költsége, így a döntéshozatal szempontjából egyre
kevésbé elfogadhatóbb az a terület, amely távolabb esik a város központjától. Ezt egy egyszer esetben lineáris
összefüggésként határozhatjuk meg, így érdemes a lineáris Fuzzy függvényt használni a folyamatos skálaérték
kialakításához. Használjuk a TOWNDIST image kép leírását (DESCRIBE) ahhoz, hogy megállapítsuk a kép
minimum és maximum értékeit, amely egyenl lesz a minimális és maximális távolsági értékekkel. Ezután
futtassuk le a Fuzzy modult, ugyanezzel a képpel, és határozzuk meg a lineáris függvény paramétereit, azaz a
kontrollpontokat. Állítsuk be output adatformátumként a Byte formátumot (0-255), inputkép a TOWNDIST,
ahol a kontroll c.0 és a kontroll d., azaz a maximális távolság 255 (12.ábra). Az IDRISI a különböz Fuzzy
függvény leírásához 4 kontroll pont megadását biztosítja ezek jelölése a továbbiakban - a,b,c,d. Az output képet
nevezzük el TOWNFAC-nek.
255
alkalmasság
0
Minimális költség
távolság

d
Maximális
távolság
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költség

A vízfelszínekt l való távolság, mint döntési tényez
12. ábra: Lineáris Fuzzy függvény a TOWNDIST réteg esetében
Ismert az el z vizsgálatokból, hogy a településfejlesztési szabályok értelmében a nyitott vízfelületekt l, illetve
nedves él helyekt l legalább 50 m-es véd távolságot kell kijelölni, azonban a környezetvéd k legalább 800 mes távolságot tartanának a környezetvédelem szempontjából megfelel nek. Ennek megfelel en egy olyan döntési
tényez lenne optimális mindkét fél részére, amely minimális 100 m-es távolságot venne figyelembe, de az
alkalmasság szempontjából a távolság növekedésével egy szigmoid görbe szerint növekedne az alkalmassági
érték. Ez a szigmoid görbe 800 m-nél érné el a maximális alkalmassági értéket. Technikailag használjuk a
PROTDIST, azaz a védett területek kiinduló képét és a Fuzzy modult, ahol állítsuk be a „Monotonon növekv ”
szigmoid függvényt (13..ábra). Két küszöbértéket kell midenképpen mint kontrollpont értéket meghatároznunk a
függvényhez, az els kontrollpont az „a”: 50 m, ami után az alkalmassági érték meredeken növekszik míg a „b”
kontrollpontnak a 750-es értéket, mint távolsági értéket állítsuk fel, adatformátumnak a Byte formátumot jelöljük
meg és az output képet hívjuk WATRFAC képnek.
b,c,d,

255

alkalmasság
0

a
800

100

Távolság

13. ábra: Monotonon növekv szigmoid Fuzzy függvény a PRODIST réteg esetében
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Az utaktól mért távolság, mint döntési tényez
Hasonlóan a vízt l mért távolsági döntési tényez höz, az utaktól való távolság is egy folyamatos döntési tényez
lesz a standardizálás után, melynek értékei 0-255 közöttiek lesznek. Az el z fejezetben a Boolean eljárásban a
400 m-en belüli távolságok voltak a megfelel ek az utak esetében. Ha jobban vizsgáljuk ezt a döntési feltételt,
akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az 50 m-en belüli távolságok az igazán megfelel ek, és ezen túl a távolsággal
exponenciálisan csökken az alkalmasság egészen, míg 400 m-nél az alkalmassági érték „0” lesz. Ezt a Fuzzy
modulban inputképként a ROADDIST kép alkalmazásával határozhatjuk meg, ahol a függvényt monotonon
csökken exponenciális függvényként adjuk meg (14. ábra). Az els kontrollpontként adjuk meg azt az értéket,
ahol a maximális alkalmasság a távolság függvényében és második kontrollpontként adjuk meg azt az értéket,
ahol a függvény inflekciós pontja található. Ebben az esetben az els kontrollpont (c) 50 m, és a második
kontrollpont (d) 400 m lesz, és az output képet nevezzük ROADFAC képnek.
ab
255
alkalmasság

c

0

d
50

Távolság

Maximum

14. ábra: Exponenciálisan csökken Fuzzy függvény a ROADDIST réteg esetében
A lejtés, mint döntési tényez
Mint a fentiekben már tárgyaltuk, a 15%-nál kisebb lejtési viszonyok a leginkább megfelel ek a fejlesztések
szempontjából. Ebben az esetben is egy szigmoid alakú Fuzzy függvényt használunk az újraskálázáshoz, 0-255ig terjed értéktartományon belül. Használjuk a Fuzzy függvényt, ahol a görbe kezd dik a maximális
alkalmasságnál, azaz, ahol a lejt értéke 0% és a második kontrollpont a 15%, ahol az alkalmasság minimális
lesz a döntési cél szempontjából. Használjuk megint a Fuzzy modult, ahol input képként az SLOPES réteget
válasszuk ki egy monotonon csökken függvény funkcióval, ahol az input érték „0” a „c” kontrollpontnál, és
„15” a „d” kontrollpontnál, az adatformátum Byte típusú és az output réteg pedig SLOPFAC nev legyen.
A már beépített földterületekt l mért távolság, mint döntési tényez
Utoljára a környezetvéd k által támogatott döntési tényez t vesszük figyelembe, amely a beépített területekt l
mért minél nagyobb távolságot támogatja a környezetvédelem szempontjából. Ennek megfelel en szintén
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használjuk a Fuzzy parancsot és a DEVLDIST input képet, állítsuk be a lineáris függvény összefüggést
monotonon csökken alkalmassági értékre. Használjuk a minimális távolsági értéket, mint az els kontrollpont
értékét és a maximális távolság értéket, mint a második kontrollpont értékét és állítsuk be a Byte
adatformátumot, az output képet pedig nevezzük el DEVLFAC képnek. Eddig a m veletsorig egy folyamatos
újraskálázást végeztünk el a döntéshozatali folyamatban. A következ feladat az újraskálázott standardizált
értékekhez a döntési súlyok hozzárendelése.
A döntési tényez k súlyozása
A WLC eljárás el nye, hogy relatív súlyokat tudunk a döntési tényez khöz hozzárendelni a döntési folyamatban.
Ezeket a döntési súlyokat néha kompromisszumos súlyoknak is hívják, amely jelzi az adott döntési tényez
relatív fontosságát a döntési folyamatban. Ezzel a döntéshozó ellen rizheti, hogy a döntési kompromisszumok,
illetve kompenzációk során az egyes döntési tényez k milyen mértékben vegyenek részt a döntési folyamatban.
Ahol a döntési tényez höz a legnagyobb döntési súlyt rendeljük, ott ez a döntési folyamat során a legnagyobb
kompenzációs képességgel rendelkezik a többi tényez höz viszonyítva a helyre vonatkozó döntési
folyamatokban. Az IDRISI FOR WINDOWS software súly (WEIGHT) modulja segítségével páros
összehasonlítási technikát használva alakíthatjuk ki a faktorsúlyok készletét. A modulban a felhasználó egy
interaktív súlyozási eljárás segítségével alakíthatja ki a döntési súlyokat, ahol a modul folyamatosan ellen rzi a
konzisztencia-arányt, a páros összehasonlítási technikában. A súly modul (WEIGHT) használata során,
határozzuk meg a RESDEV páros összehasonlító file-t (Pcf), illetve adjuk meg az output döntéshozatali
támogatási file-t, melynek neve: RESDEV. A „Folytatás” gombot lenyomva a következ dialógusablakban a
páros összehasonlító matrix tartalmazni fogja a behívott Pcf file tartalmát. Ez a matrix tartalmazza bármely
döntési tényez relatív fontosságának értékét, összehasonlítva a többi döntési tényez ével. A matrix értékeit
meghatározva, válasszuk ki minden faktor esetében a súlykalkulációt. Ezt néhányszor le kell futtatnunk, mindig
visszatérve a páros összehasonlító matrixhoz, amely újrakalkulálja az elfogadható konzisztencia arányt. A
folyamat végén fogadjuk el a parancsot, majd futtassuk le újra a súlymodult, megfigyelve, hogyan változott a
páros összehasonlító matrix (3. táblázat).
3. táblázat Döntési tényez k súlyértékei
Döntési tényez

Döntési tényez súlya
LANDFAC
TOWNFAC
WATRFAC
ROADFAC
SLOPEFAC
DEVLFAC

0,06
0,09
0,11
0,32
0,32
0,11
Az MCE-WLC módszer használata

A standardizálás és a súlyok hozzárendelése után futtathatjuk le a súlyozott lineáris kombinációs, többtényez s
értékelési rendszerünket, ez a WLC modul összegzi a döntési súlyokat a döntési tényez kkel míg utolsó lépésben
a Boolean döntési korlátokkal szorozza össze az eredményértékeket, jelen esetben ezek az LOSECON és a
WATRCON rétegek. A m velethez futtassuk le az MCE modult, a súlyozott lineáris kombinációs választással
(WLC), ahol a RESDEV file-t hívjuk be, amely tartalmazza a 6 döntési tényez t és ezek döntési súlyait, és
határozzunk meg a 2 döntési korlátot, amelyek az LOSECON és a WATRCON raszteres file-ok lesznek. Az
output képet hívjuk MCEWLC file-nak. Az eredményképet hasonlóan a Boolean vizsgálatoknál végzettekhez,
használjuk fel a 20 hektárnál nagyobb területek leválogatásához. Mivel ebben az esetben más skálaértékkel
dolgozunk, mint az el z vizsgálatok során, el ször a hisztogramm (HISTO) készít modult futtassuk le az
MCEWLC input kép alapján, ahol a gyakorisági érték-változás a „175” értéknél következik be, amelyet mint
küszöbértéket tudunk meghatározni. Ezután az újraosztályozó (RECLASS) segítségével az el z képet
osztályozzuk át úgy, hogy a 175 fölötti értékek „1”, az az alatti értékek „0” értéket vegyenek fel. Az így
leválogatott értéket összehasonlíthatjuk az el z Boolean gyakorlatban végzett eredménnyel.
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MEZ GAZDASÁGI TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK
A precíziós mez gazdaság szerepe, jelent sége
A term hely alapos ismerete minden mez gazdasági beavatkozás elengedhetetlen feltétele. Tisztában van ezzel
minden gyakorló gazda, aki igyekszik m velt területét olyan közel egyforma táblákra (térbeli egységekre)
osztani, melyet egységes agrotechnikával m vel. A 80-as évek iparszer mez gazdasága ezt további termelési
blokkokba szervezte, amely a term hely heterogenitását az akkori technikai lehet ségekhez képest is csak,
részben vette figyelembe. A magas termésátlagok elérését, a hatalmas küls energia bevitel (üzemanyag,
m trágya stb.) romló hatékonysága mellett valósította meg. Az agrár-ökoszisztémában fel nem használt anyagok
potenciálisan veszélyeztették a környezetet. Az energia- és környezeti váltság, a romló mez gazdasági
hatékonyság, csökken támogatások, valamint a föld lakosságának és az éhez szegények rohamos növekedése
rámutatott arra, hogy a mez gazdaság globális válságban van.
Hazánkban a globális problémákat további lokális gondok tetézik. Magyarországon Európában példátlan módon,
igen nagy gyakorisággal cserélt gazdát a teljes nemzeti földvagyon. Nyugat-Európa legtöbb területén, több
nemzedéken keresztül m veli azonos gazda a birtokát vagy bérelt területét. Ennek ellenére a birtokrendezés és a
precíziós mez gazdaság tudományos megalapozása kiemelt feladat. Hazánkban 10 év alatt 1,5 millió új
tulajdonos kapta vissza birtokát, és az évtizedeken húzódó tulajdonlás és elodázhatatlan birtokrendezés egyszerre
folyik. A globális mez gazdasági világpiacon már rövidtávon sem, hagyhatja figyelmen kívül egy termel sem
egy új termelési rendszer kialakulását, mely alapjaiban befolyásolja a jelen és m éginkább közeljöv
mez gazdaságát.
A válság kezelésére számos rész vagy teljes megoldási alternatíva jelent meg, amely megoldással biztatott:
biogazdálkodás, alacsony ráfordítású termelés, stb. Ezek egyik f problémája, hogy alkalmazhatóságuk
term helyi, termesztéstechnológiai vagy gazdasági okok miatt korlátozott. Igazi áttörést az Információs
Társadalom és az Információs Technológia (IT) megjelenése és tömegessé válása jelenti. Ennek az Információs
Társadalomnak a mez gazdasági szakterületen a leképez dése az un. precíziós mez gazdaság. A precíziós
mez gazdaság (precísion agriculture) a legelterjedtebben használt név erre a gazdálkodási formára. Els sorban
az angol szakirodalom hatására azonban számos bizonyos részfunkciót jobban kiemel névvel is illetik ezt a
rendszert. A term helyhez alkalmazkodó gazdálkodás (Site specific production) a környezeti igényeket jobban
figyelembe vev , a fenntartható gazdálkodási igényeket kielégít gazdálkodási forma jellegét jobban
hangsúlyozza, míg a term helyhez alkalmazkodó technológia (Site specific technology - SST) a term helyi
sajátságokat jól kihasználó technológiai rendszerre utal. Ugyancsak a technológiai aspektusokat emeli ki a térben
változó technológiai név (Spatial variable technology - VRT) kevésbé figyelembe véve az adatgy jtést és
összetett térbeli döntéstámogatást (Spatial decision supporting system - SDSS). A m holdról vezérelt
technológia (Satellite farming) elnevezés a globális helymeghatározási rendszer (GPS) és a távérzékelés
jelent ségét emeli ki egyoldalúan, kevésbé mutat rá a földi szenzorok és m veleti fedélzeti számítógépek
hasonló fontosságára.
A térbeli gondolkozásnak, nagy hagyománya van hazánkban, mind a gyakorlatban, mind a tudományos
kutatásban. Elég csak néhány nevet megemlíteni mindenekel tt a Kreybig Lajosét, Stefanovits Pálét, Sarkadi
Jánosét, Bocz Ern ét, Láng Gézáét, Gy rffy Béláét, akik már évtizedekkel ezel tt felhívták a figyelmet a magyar
term helyek és ezen belül f leg a talajok mozaikosságára, térbeli változatosságára. A precíziós gazdálkodással
kapcsolatban Gy rffy, (1999) megállapítja, hogy ez magába foglalja a term helyhez alkalmazkodó termesztést,
táblán belül változó technológiát, integrált növényvédelmet, a csúcstechnológiát, távérzékelést, térinformatikát,
geostatisztikát, a növénytermesztés gépesítésének változását és az információs technológia vívmányainak
behatolását a növénytermesztésbe. Talajtérképek mellett terméstérképek készítését és termésmodellezést.
Talajtérképek összevetését a terméstérképekkel, kártev k, gyomok, betegségek táblán belüli eloszlásának
törvényszer ségeit. A fontosabb különbségeket a hagyományos és a precíziós gazdálkodás között az alábbiakban
foglaltuk össze (1. táblázat).
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1. táblázat F bb különbségek a hagyományos és a precíziós gazdálkodás között
Hagyományos mez gazdaság
Precíziós mez gazdaság
Mez gazdasági kezelési és szervezési egység a
Mez gazdasági és szervezési egység a term hely,
mez gazdasági tábla, amelyet homogén term helyi

amelyet pontról-pontra eltér nek és táblaszinten

tulajdonságúnak fogadunk el.

heterogénnek fogadunk el

Átlagolt

mintavételezésen

alapuló

tápanyag

gazdálkodás
Átlagolt

M holdas

helymeghatározás

mintavételezés

növényvédelmi

kárfelvételezés

és

és

alapú

pontszer

adatgy jtés

(talajállapot,

interpolálás

alapján

növényállapot)

beavatkozás

Geostatisztikai

Azonos t szám, fajta

„homogénként” lehatárolt táblán belüli term helyi

Homogén vízgazdálkodás

blokkok

Azonos gépüzemeltetés

Term helyenként változó gépüzemeltetés

Táblaszinten egységes növényállomány térben és

Term hely szinten homogén blokkokba szervezett

id ben

egységes növényállomány térben és id ben

A gazdasági értékelés alapja a táblaszint

átlag

A gazdasági értékelés alapja a termés megoszláson

termésen alapuló költség / jövedelem viszonyok

alapuló költség / jövedelem viszonyok

A döntési alternatívák száma az elemzés során

A döntési alternatívák száma az elemzés során a

viszonylag kevés, amely a térbeli összefüggéseket

térinformatikai

korlátozottan képes figyelembe venni

összefüggéseket kiemelten képes figyelembe venni

Információs

és

kommunikációs

eszköztár

részfeladatokat támogat

Az

Információ

eszközök

révén

Technológia

a

a

térbeli

termesztés

valamennyi fázisában egységes rendszert alkotva
jelen van
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A precíziós mez gazdaság meghatározó elemei: a nagypontosságú folyamatos helymeghatározás, az elemzés
térinformatikai és távérzékelési eszköztára és a magas szinten automatizált terepi munkavégzés (1. ábra).

Helymeghatározás
GPS

Térinformatika
távérzékelés

Adatgy jtés
Els dleges(közvetlen)
Másodlagos(közvetett)

Mintavételezés,
Állapot felmérés
Utókorrekció - DGPS

Gép üzemeltetés

Er gép-munkagép
kapcsolat
Betakarítógépes
Földm
velés
adatgy jtés
Tápanyag-gazdálkodás
Vetés
Növényvédelem
Öntözés

Adatintegrálás
virtuális környezet

Gépüzemeltetés
Járm navigáció
RTCM GPS

Vezérlés
Elemzés
Döntéstámogatás
Szállítás-Feldolgozás
1.

ábra Precíziós mez gazdaság feltételrendszere

Az élet minden területét átfogó információ technológiai eszközök és ezek használatán alapuló eszközök kezelése
az átlagos felhasználó számára magától érthet en leegyszer södnek nélkülözhetetlenné válnak, mint a
napjainkban pl. a mobiltelefon, az ebben a könyvben leírtak is az átlagos termel számára is elérhet ek lesznek.
A tartalom összeállítása során a különböz felhasználói (gépészeti, termel i, szaktanácsadói és informatikai)
igényeket és érdekl dést próbáltuk összeegyeztetni. Mire számíthat egy átlagos termel a precíziós
mez gazdaság bevezetését l. Els sorban a hatékonyság növekedésre, és a ráfordítási költségek csökkenésre. A
hatékonyság azáltal növekszik, hogy csökkennek a veszteségek, mivel a gazdálkodónak jobb döntéstámogatási
információs rendszer áll a rendelkezésére. Csökkenteni lehet a környezetterhelést, és jobban szervezhet k a
munkafolyamatok. Egyedül a John Deer cég a precíziós mez gazdaságot támogató GreenStar rendszeréb l az
USA-ban 1998-ig 14 000, Európában 1998-99-ben összesen 70 000 egységet adtak el. A John Deere 2000-ben
200000 egység eladását tervezi Európában. Ez jelzi azt a kihívást, amelyet egyetlen piacra termel gazdaság sem
hagyhat figyelmen kívül.
Betakarítás – Terméstérképezés
A betakarítás és terméstérképezés, a tápanyag-gazdálkodás mellett önállóan és azzal összefüggésben is talán az
egyik legjobban dokumentált, és gyakorlatban kipróbált része a precíziós mez gazdálkodásnak. A hozamok
mérésére a kombájnokban több eljárás terjedt el. Az RDS cég infravörös adót, a Claydon cég cellásadagolókerék fordulatszám figyelést alkalmaz, a Dronningborg cég sugárforrást és intenzitás érzékel t használ, míg a
John Deere a mag útjába épített elmozdulás mérését használja. A fotocellás eljárást a gabonafelhordó lapátjain
lév gabona mennyiségének a meghatározására használják. Egy vagy több fényforrást és páros érzékel ket
helyeznek el egymással szemben a gabonafelhordó házban. A gabona tömegáramlása összefüggésben van a
megvilágítás árammegszakításának id zítésével, amelyet a gabonafelhordó lapát és a rajta szállított gabona okoz.
Ennek a rendszernek hátránya, hogy el fordulhatnak hibák, amikor a kombájn domboldalon dolgozik, és a
gabona a felhordó lapátjainak valamelyik oldalára csúszik.
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A tömegmérés is egy lapátkerék segítségével történik a kirakócsigánál. Ez a lapátkerék egy adott sebességgel
forog. A szomszédos lapátok közötti rész megtelik gabonával - és a gabona összegy lik a következ két lapát
közötti területen. Ezután a gabonatömeg a lapátkerék fordulatszámának rögzítésével meghatározható. Bár a
sugár, a fotocellás és a csillagkerék típusú érzékelési módszerek számos kereskedelmi termékben megtalálható,
az amerikai piacon az ütköz lapos érzékel k a legkeresettebbek.
A kombájnra szerelt tiszta gabonafelhordó esetében a sebesség pontos meghatározása alapvet a terméshozam monitoringhoz. Az elevátor sebességének mérése egy egyszer tengelyre szerelt mágneses érzékel
alkalmazásával megoldható. A betakarított terület a megtett távolság és az effektív vágóasztal szélesség szorzata.
Az effektív vágóasztal szélességet azért fontos kiemelni, mert esetenként el fordul, hogy a kombájn nem teljes
vágóasztal szélességben dolgozik és így a ténylegesen betakarított terület kisebb. A megtett távolság egyszer en
a sebesség és a mintavétel id tartamának a szorzata. A sebesség könnyen mérhet a kombájn sebességváltójában
található mágneses érzékel vel. A mérés alapja, hogy mér hullám generálódik, ahogy a sebességváltóban lév
kerékfogak elhaladnak a mágneses érzékel el tt. A föld feletti sebesség, ami egyenesen arányos a frekvencia
négyzetével, a terméshozam-monitor beállításának kalibrációs szakaszában kerül meghatározásra.
A radar alkalmazása a sebesség mérésének egy alternatív megoldása. A sebességet mér radar alkalmazása akkor
el nyös, amikor az eredményeit összehasonlítjuk a sebességváltó érzékel i által mért adataival, mivel a
kerékcsúszásból ered hibák így kizárhatók. Legutóbb a terméshozam-monitort gyártó cégek a sebességet DGPS
vev használatával kezdték el meghatározni. Azonban a DGPS sebességmérés meggátolhatja a terméshozammonitor m ködését, ha a DGPS jelek nem foghatók.
A nedvességtartalom mérése is fontos része a terméshozam mérésének. A tömegáramlás-érzékelés során a
gabona víz-, illetve nedvességtartalmát is mérjük. A közel valós idej nedvesség-érzékelés hasznos betakarítás
során, mivel biztosítja a kombájnkezel számára, hogy megállapítsa egy adott területen az érettség fokát, és
hasznos a szállítási, tárolási, feladatok szervezése során is. A gabonán belül található nedvesség befolyásolja a
gabona elektromos vezet képességét vagy a kapacitását. A nedvességtartalom így a betakarított gabona
dielektromos tulajdonságainak az érzékelésével határozható meg. A legtöbb terméshozam-monitor esetében a
nedvesség-érzékel t a tiszta gabona felhordóba szerelik
Az er gépekhez hasonlóan itt is a vezet gép gyártók ez irányú fejlesztésein keresztül mutatjuk be témánkhoz
kapcsolódó ujjitásokat.
A Massey Ferguson MF 7200-as arató-csépl gépcsaládját a vezérlés és a precíziós mez gazdaság technikai
szempontjainak figyelembevételével határozták meg.
A nagyobb teljesítmény 165-325 LE-s motorok a 7200 sorozat kombájnjainak alapjellemz i. Ezek a nagy
teljesítmény motorok 600 mm átmér j és 1680 mm széles dobok beépítését tették lehet vé. A 7200 sorozatú
kombájnokon a magleválasztás legnagyobb részben a dobkosáron történik. A dobkosarat el re
meghosszabbították, ezzel is nagyobb lett az átfogási szöge. Ezen kívül a teljesítmény növelése érdekében egy
nagyobb dobhézagú kukorica dobkosarat is kialakítottak. A nagyobb átereszt képesség és a tisztítási
teljesítmény megkövetelte a bels magszállító rendszer alkatrészeinek meger sítését is. A meger sített tengely
szállító csigák teljesítménye 70 t/h, a nagyobb mennyiség termény befogadására a magtartályok is nagyobb
térfogattal (5,2 - 9,5 m3) készültek.
A kombájn vezet fülkéit kiemelt ergonómiai szempontok mellett tervezték meg. A vágóasztal teljes
szélességében tökéletes a rálátás a munkaterületre, ez biztosítja, hogy a gépkezel mindenkor teljes ellen rzése
alatt tarthatja a betakarítást. Több funkciós kar segítségével, végig ellen rizhet ek a DATA VISION II.
ellen rzés- szabályozó rendszer képerny jén kijelzett üzemi adatok. Elvégezhet a hidrosztatikus hajtóm és a
vágóasztal összes funkciójának vezérlése. Az MF 7200-as sorozatú kombájnok vezet fülkéiben szinte
valamennyi funkció elektromos, vagy elektronikus vezérlés .
A Massey Ferguson cég a 30/40 sorozatszámú kombájnoknál megismert DATA VISION II. ellen rzés-vezérl
rendszert alapfelszereltségben beépítette az MF 7200-as sorozat gépeibe is. A DATA VISION II. jó min ség
kombájn ellen rz és szabályozó rendszer, a fedélzeti számítógép rendszer interaktív és menüvezérelt.
Folyamatos tájékoztatást nyújt a kombájn teljesítményér l, beállításáról, üzemállapotáról és beállítható a
terméshozam mérése is. A beprogramozott beállításoktól való bármilyen eltérés esetén hang és fényjelzéssel
figyelmezteti a vezet t a meghibásodásra. A meghibásodási veszély esetén leállítja a motort. A Massey Ferguson
Fieldstar precíziós gazdálkodási rendszerére épülve, a DATA VISION II. terméshozam térkép készítésére is
lehet séget nyújt. Az MF 7200-as sorozat kombájnjai opcióban felszerelhet ek Constant Flow technológiával. A
rendszer, a csépl szerkezet terhelésének megfelel en, automatikusan állítja be a haladási sebességet. Amikor a
DATA VISION II. ellen rz funkciója a termény mennyiségének növekedését érzékeli, a Constant Flow a
szemveszteség csökkenése, és az optimális teljesítmény kihasználása érdekében csökkenti, illetve a kisebb
terméshozamú területrészeknél növeli a kombájn sebességét. Az Autoglide technológia, a vágóasztalok
teljesítmények optimalizálása, és a gépkezel terhelésének csökkentése érdekében a táblavégi forduló után,
automatikusan visszaállítja a vágóasztal magasságát az el re beállított munkahelyzetbe. Automatikusan a
kombájn haladási sebességéhez állítja a motolla fordulatszámát, és vezérli a vágási magasságot egyenetlen és
lejt s területen. Az Autoglide lehet vé teszi a vágóasztal talajnyomásának beállítását oly módon, hogy az a
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felszín egyenetlenségeit követve kopírozza le a talaj felszínét, azaz elkerülheti a kaszaszerkezet bevágását a talaj
felszínébe.
A Massey Ferguson kombájnok er ssége a nagy teljesítmény vágóasztalok széles választéka. A 7200-as
sorozatnál beépítésre került az Autoglide technológia, így m ködtetésük a DATA VISION II. berendezés
segítségével automatikusan kontrolálható. A 7200-as sorozatú kombájnokon a DATA VISION II. karbantartási
munkák ellen rzését is megkönnyíti. A lekérdezés a képerny n történik, melyen megjelennek mindazok a
m veletek, amelyeket a szerviz során el kell végezni (Horváth, Németh, 1999). A DATA VISION II., a Fieldstar
precíziós gazdálkodási rendszerrel kiépülve, egyik alapgépe lehet a precíziós terméstérképezési megoldásoknak.
Az így gy jtött adatok a továbbiakban, egy professzionális térinformatikai döntéstámogatási rendszerben
feldolgozva a termel nek, további elemzéseket, biztosít.
John Deere CTS arató-csépl gépcsaládot az USA-ban 1992-t l gyártják, és 1998-tól az európai változata is
kapható, amelyb l a KITE Rt. is több darabot hozott be Magyarországra.
A kombájn által levágott anyag a vágóasztalra, és a ferde felhordón keresztül a csépl szerkezethez jut. A
csépl szerkezet hagyományos elven m ködik. Az általa kicsépelt kosáron áthullott keverékanyag a
terménytovábbító csigákra, majd azokról a tisztítóberendezésre jut, ahonnan a kitisztított mag a magszállító
rendszeren keresztül a magtartályba kerül.
A lényegi különbség az axiális csépl szerkezet, (pl. CASE IH arató-csépl gépekkel szemben), vagyis a cséplést
és egyben a magleválasztást is ugyanaz az elem, azaz a gép hosszában elhelyezett forgódob végzi a szalmarázó
ládák helyett. A kosáron át nem hullott szalmás anyaga a csépl dob felett elhelyezett, nagy sebességgel forgó
terményvisszahordást gátló dob, és a csépl dob mögött elhelyezet terménytovábbító dob között, kerül hátra a
fels térfélen, egymással szembeforgó magleválasztó dobokhoz. A forgó magleválasztó dobokon elhelyezett
ujjak, és a dobok köré telepített köpeny bels felületén elhelyezett spirális betétek révén, az anyag a dob és a
köpeny között többször körbefordulva halad hátrafelé, miközben a köpeny hátsó-alsó részén elhelyezett
rostélyelemeken keresztül a magvak leválnak, és a leng gy jt asztalra, majd onnan a tisztítószerkezethez jutnak
vissza. Ennek a megoldásnak az el nye, hogy a kicsépelt szemet nagyobb hatásfokkal lehet elválasztani,
els sorban a kalászos gabona betakarítása során, a szalmás anyagtól. A szalmás anyag a dob és a köpeny között
hátul a földre hull, vagy a szalmaszecskázó szóró-berendezéshez terelve, feldarabolva szétterítésre kerül.
A kombájn jellemz je az európai gyártású "Z" sorozatú arató-csépl gépekre jellemz , hátul nyitható
csépl kosár, mely a behelyezhet kosárbetétekkel zárttá is tehet . A gépnek nincs rázóasztala, így a
csépl kosáron áthullott szemes keveréket csigák szállítják hátra az el tisztító szerkezetre. Különleges a gép
magtartálya, melynek fedele elektromotorral szétnyitható, s ezzel a tartálytérfogat 9,5 m3-re növelhet . A
tartályfedél nyitásával-zárásával egy id ben karos mechanizmusok biztosítják a tölt csiga fels csuklós
toldatának szinkronmozgását. A kinyitott magtartály esetén a meghosszabbított tölt csigának megfelel en
magasabb pozícióban történik a magtartály töltése. A tartályfedél becsukódásakor a csigatoldat visszabukik a
tartály alsó részébe. A gépet korszer ergonómiai követelményekkel ellátott vezet fülkével készítik, és
kiegészíthet John Deere GreenStar földi helyzetmeghatározó és hozam-térképkészít rendszerrel. A kombájn
típus hazánkban több helyen üzemel egyenl re a GreenStar rendszer nélkül. Az üzemeltetési adatok alapján
állítható, hogy a kombájn igen jó hatásfokkal üzemeltethet . Ennek egyik oka az, hogy a nedvességre kevésbé
érzékeny, tehát már kora reggeli órákban, és kés esti leállással üzemeltethet . A dob fordulatszámát széles
intervallumon belül lehet állítani. Ennek megfelel en a csépl dob kíméletes munkára alkalmas, és nagyon
alacsony a magtörés szintje (Sörös, 1999). Különösen alkalmas a kombájn precíziós mez gazdálkodás során
vet magvak betakarítására, törésre érzékeny magvak (borsó, szója) betakarítására, és rendkívül hatékonyan
üzemeltethet kalászos gabona betakarítása során.
A John Deere cégnek kidolgozott programja van a precíziós mez gazdasággal kapcsolatos fejlesztésekre
vonatkozóan, amelyet a következ években lépésenként kíván végrehajtani. Az elkészített terv kiemelt területe
az un. GreenStar kombájn (2. ábra), amely gyakorlatilag a precíziós termés mérést tesz lehet vé (Yield
Monitoring System).

.
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2. ábra A GreenStar rendszer küls GPS vev i(fels képek), a GreenStar kijelz je közelr l és a GreenStar-ral
rendszerrel felszerelt John Deere kukorica kombájn munkaközben
A kombájn vezet fülkéjében helyezik el a központi számítógép kijelz t (GreenStar display), és a kombájn két
pontjáról a jelek ehhez vezetnek az érzékel kt l. Egyik ponton mérik a betakarított termés nedvességtartamát
(Moisture Sensor), a másikon a betakarított termés mennyiségét (Massflow-Sensor). A mér egységeket, a
kombájn magtartályát követ en, a kitároló egységeknél helyezik el. A GreenStar típusú monitorozó egység
gyakorlatilag az említett két érzékel re, továbbá a kombájnra felszerelt sebességmér re, helyzetmeghatározóra
és egyéb érzékel k adataira támaszkodik. A kombájn központi egységére érkeznek a sebességre, a
helyzetmeghatározásra, a két érzékel r l a szem nedvességtartalmára, és a szem mennyiségére vonatkozó
információk. Ezeket a központi egység tárolja és feldolgozza. Az egyszer bb gépegységeknél azonnal
elvégezhet az eredmények kinyomtatása, de a kapott eredmények a készülékben merevlemezre menthet k,
amelyr l egyéb adatfeldolgozást is lehet végezni, pl. elkészíteni a terület terméshozamát.
Az el bbi egységr l csupán azt az információt kaptuk, hogy adott területen mekkora volt a terméshozam Ha
pozicionáló, GPS-rendszerrel is fel van szerelve a kombájn, akkor lehet ség van a terméshozamtérkép
elkészítésére. A térkép megfelel szoftver segítségével készíthet el, a feldolgozott adatok alapján.
Természetesen ez esetben is lehet ség van az adatok kinyomtatására, a szoftveres feldolgozás után pedig a
térkép elkészítésére.
Els lépésben az elkészített térképen kombájn menetenként határozható meg a termés mennyisége és ennek
térképe. Ebb l a megfelel szoftver létrehozza az izovonalas (GreenStar Contour Map) térképet, amelyben
sokszögek (poligonok) formájában jelennek meg már a különböz terméshozamok, illetve adott helyeken mért
nedvességtartalom.
A helyes termésértékek egyik általános hibaforrása a kombájn üzemeltetési viszonyaiból származik. A nagy
figyelmet és fizikai állóképességet igényl aratás során a vezet vezetési iránytartása és az optimális sebesség
megválasztás még fokozott ergonómiai és automatizált körülmények között is meger ltet feladat. A lézeres
követ rendszer automatizálja ezt a feladatott és folyamatosan követi a termény széls sorait és automatizálja a
sorkövetést (autopilot). A Claas cég Lexion kombánja a 3. ábrán DGPS-el és lézeres követ rendszerrel vannak
ellátva.
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3. ábra Lézeres automata pilóta és DGPS rendszer Claas kombájnon
A betakarítógépek piacán meglev konkurencia harc a Magyarországon népszer Claas kombájnok legújabb
típusainál is lehet vé tette a John Deere és MF-nél említett korszer megoldásokat. Így itt is alkalmazzák a
vágóasztal automatizált felszínkövetését, dombos területeken a szalmarázók automatizált beállításait, és magasan
automatizált ellen rz és adatfeldolgozó egységeket.
A kombájn monitorok és a helymeghatározást végz GPS rendszerek különböz kiépítettségüek lehetnek.
Minimális követelmény a helymeghatározás pontosságának mérése, azaz a GPS egészségi állapotának rögzítése
(lásd. A GPS-r l szóló fejezetet) azaz az esetleges jelvesztések meghatározása. A pontszer méréseket vissza
lehet naplózni, és koordináta helyesen beazonosítani, általában valamilyen színkulcs alapján 4. ábra.

4.ábra A GPS helymeghatározás pont koordinátái (bal fels kép), a betakarítási útvonal vektoros ívei (jobb fels
ábra), termésértékek vektoros pontjai (bal alsó kép), interpolált termés izovonalas térkép (jobb alsó kép)
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A fenti ábra az Agroinfo mez gazdasági komputer eredményei alapján készült (USA), 13 ha terület
terméstérképezési lépéseit mutatja be. Jelen esetben zavartalan GPS vételi viszonyok mellett történt a búza-tábla
aratása. Megfigyelhet , hogy a kombájn üzemeltet je nem határozta meg megfelel en a fordulók számát, ezért a
tábla közepén egy hurokfordulóra kényszerült. Ez egyben egy adatgy jtési hibaforrásra is jól rámutat. A
hurokforduló helyén nyilván nem teljes vágóasztal szélességgel üzemelt a kombájn, amit térképezés során,
figyelmen kívül hagytak, és így indokolatlanul alacsony termésminimum került kiszámításra. A táblaszéleken a
fordulókban a taposási károk, illetve m vel gépek (m trágyaszóró, növényvéd gép stb.) nem egyenletes
m ködése szintén alacsonyabb termést eredményezett. Mindenesetre ennek pontos ok-okozati meghatározása
további térbeli és termesztési elemzést igényel. Maga az elemzés, jelen esetben az interpoláció is sok hibás
értelmezés forrása lehet. Sok terméstérképez rendszer csak a legrobosztusabb interpolációt engedi meg a
felhasználónak, ami egyrészt kényelmes, másrészt elmélyültebb döntéstámogatást nem tesz lehet vé.
Nissen és Söderström (1999) svédországi betakarítási tapasztalatokat gyakorlati szempontból értékelte.
Megállapították, hogy számos hibát a terméshozam térképezési adatfájlok feldolgozása okozott. A vizsgált, a
termény tömegének áramlását mér szenzorok között volt az MF és az LH-Agro, a térfogatmérést végz k között
a Claas és az RDS-Ceres. Elemezték a MF Yieldmap és az RDS-Cereshez is használható AgroSat, illetve Class
Agro-Map terméstérképez szoftverek képességeit is.
Minden terméshozam-monitor rendelkezik beépített késleltetéssel. Addig ne kezdjük el a terméshozam mérését,
amíg a csépl gép nincsen tele, ellenkez esetben a terméshozam-monitor nem a helyes értékeket mutatja.
Legtöbbször ez a késleltetés túl rövid egy új vágási forduló elkezdésekor, és ekkor az els 30 méteren a
terméshozam alacsonyabbnak adódik, mint a szomszédos vágási forduló végén. Ha a vágószerkezetet túl korán
helyezzük le egy új forduló megkezdésekor, a terméshozam-adatok el ször túl alacsonyak lesznek. A probléma
megoldására a térképi adatfeldolgozás során minden fordulóban, ha a kombájn üresjáratból indul, az els néhány
rögzített adatot törölni kell. Az MF a kombájn biztosítja a kezel nek, hogy állítsa be a késleltetést, amikor újra
leereszti a vágóasztalt, illetve amikor a vágás végén kiemeli a vágószerkezetet. A gabona körülbelül 10 – 15
másodperc alatt éri el az érzékel t, a kombájn típusától függ en. Az MF és Claas lehet vé teszi, a 10 – 15
másodperccel korábban regisztrált terméshozam-értékek mentését. Az RDS és az LH-Agro az eredményeket a
kombájnban lév kijelz n késleltetéssel mutatja, azonban a nyers adatokat tartalmazó fájlban a termény
mennyiség a GPS által a terméshozam mérésekor mutatott pozícióval együtt kerül mentésre. Emiatt ezt kell
figyelembe venni a térképek készítésekor. Mindamellett, még ha a terméshozam-monitor vagy a térképez
rendszer meg is próbálja kijavítani az id beli eltérést, a valós betakarítás és a terméshozam regisztrációs értéke
között, szükséges lehet a mérés rögzített lokációjának beállítására. Ennek szükségessége függ, a vezet
kombájnkezelését l is, például, hogy milyen gyorsan vezet és hogy milyen gyorsan emeli fel a vágóasztal. A
terméshozam-térképek min ségét rontja, ha a nyers adatokat tartalmazó fájlban találhatók olyan helyek, ahol a
regisztrált terméshozam-értékek valamilyen okból eltérnek a valós értékekt l. Általában minden érték a nyers
adatokat tartalmazó fájlban kerül tárolásra, és a potenciálisan helytelen értékeket a felhasználónak kell kisz rnie.
A haladási sebesség hirtelen csökkentése kiugró terméshozam-értéket okoz. A nyers adatok hisztogramja
(általában egyenl intervallumú osztályközökbe sorolt eloszlásvizsgálat) nagyon hasznos az eltérések gyors
statisztikai vizsgálata során. A szabálytalan, hibás értékek így törölhet ek az els dleges adatgy jtésb l. Szintén
hamis adatot szolgáltat, ha nem emeltük elég magasra a vágószerkezetet, így amikor a kombájn leállt, a mérés
folytatódik. Ha a csépl gép újraindításkor nincsen tele, ott a hozam nullával lesz egyenl . Claas terméshozamtérképez programja, az Agro-Map egy adatsz r vel van ellátva, amely törli a legmagasabb és a legalacsonyabb
értékek 2%-át. A Lajta-Hansági Rt. területén Kalmár és Pecze (2000) végeztek szi búzában gyakorlati
méréseket az AgroMap 3.0 terméstérképez szoftverrel (5. ábra).
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5. ábra Szintvonalas terméstérkép és termésmegoszlás Agro Map 3.0 szoftverrel(Kalmár és Pecze, 2000)
Az MF Yieldmap törli a nagyon kiugró értékeket, amelyek 50%-kal vagy többel is meghaladják a szomszédos
mérési értékeket. Minden fajta terméshozam-monitor rendelkezik a vágási szélesség beállításának lehet ségével.
Ez különösen hasznos olyan hibák csökkentése során, amikor a betakarítási sáv keskenyebb, mint a teljes vágási
szélesség. Nehéz azonban a vezet nek megbecsülnie a tényleges vágási szélességet, és így a helytelen értékek
kockázata n . Mivel a terméshozam a teljes vágási szélességre vetítve kerül kiszámításra, ilyen esetekben ezeken
a helyeken a rögzített terméshozam általában túl alacsony lesz (Blackmore & Marshell, 1996).
Ha a tényleges vágási szélesség megjelenik a nyers adatokat tartalmazó fájlban, az egyik lehet ség az, hogy az
összes ilyen rekordot töröljük. Az MF kombájn esetében egy kissé nehézkes a vágási szélesség megváltoztatása,
mivel ezt a terméshozam-monitor beállításakor kell elvégezni. Ha a kombájnba szerelt GPS elveszti a korrekciós
(DGPS jelet) vagy a kapcsolatot valamelyik GPS m holddal, akkor a rögzített térbeli pozíció bizonytalan, ebb l
következ en minden DGPS jel nélküli pontot az adatok közül törölni kell. Az Agro-Map a terméshozamtérképeket a háromdimenziós differenciál adatok nélküli GPS-re és a DGPS-ra alapozza.
A különböz terméshozam-térképez programok különböz módon kezelik az els dleges (közvetlenül a táblán
végzett) adatgy jtési hibákat, ezáltal az eredményül kapott térképek a használt programtól függ en változnak.
Nem jelenthetjük ki, hogy az egyik szoftver vagy módszer mindig jobban eredményeket ad, mint a másik. Egy
terméshozam-térkép a valóság leképezése és nem ad abszolút valós képet. Bármilyen térképtípus pusztán a
valóság általánosítása, és gyakran csak egy adott id pontra vonatkozóan. Fontos a szoftver felhasználói számára
a kísérletezgetés, például az interpolációs eljárás beállításaival és a térképosztályozással. Erre az el z
fejezetekben is rámutattunk. Nagyon fontos megérteni, hogyan m ködik a szoftver és hogy a lehetséges hibás
adatok hogyan befolyásolják az eredményül kapott térképet.
A beállítható keresési távolság (lásd. tápanyag gazdálkodásnál bemutatott variogram szerkezetét) és a raszter
méret az eredményt jelent sen megváltoztathatja. Az Agro-Map egy, a krigelésen alapuló geostatisztikai
interpolációs módszert használ. Az Agro-Map-ban teljesen automatizálták a krigelést, ami csak durva
megközelítés esetén használható. A felhasználó az interpolációs feltételeket módosíthatja. Az Agro-Map
rendelkezik olyan funkcióval, amely az adatpontokat különböz irányokban keresi. Ez a funkció a klaszteres
megfigyelésekb l származó interpolált becslésre kifejtett hatás csökkentésére használható. Az RDS szoftver
raszterre nem interpolál, ehelyett a pontoknál regisztrált terméshozam-értéket lecseréli egy mozgó
átlagbecsléssel, ami egy 10 méteres sugáron belüli összes megfigyelésen alapul. Az RDS térkép térben darabolt
hatást kelt, mivel a program nem interpolálja a terméshozam-adatokat, és csak a keresési sugarat lehet
megváltoztatni.
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A térképi adatok osztályozása (klasszifikációja) nagyon fontos része a térképezési folyamatnak, mivel a térbeli
terméshozam-adatok elemzésének nagy része f leg vizuális vizsgálaton alapul (Larscheid és Blackmore, 1996).
Egy térkép nagyon különböz lehet egy másiktól akkor is, ha csak a végs adatok klasszifikációja változik meg
(Kraak és Ormeling, 1996). Számos módon végezhet klasszifikáció. A klasszifikációk megkülönböztethet k
aszerint, hogy a vizsgált adathalmazon alapszanak-e vagy el re meghatározottak (Burrough és McDonnell,
1986). Az el bbi esetben a cél a vizsgált paraméter térbeli variabilitásának lehet legpontosabb feltérképezése,
az utóbbi esetben pedig talán meghúzódik az a szokás, hogy az adatokat specifikus osztályokba soroljuk. Erre
példa a gazdasági talajtérképek esete, amelyek mindig (Svédországban) ugyanúgy kerülnek osztályozásra.
A terméshozam-térképez szoftvercsomagok nem ugyanazt a klasszifikációs módot alkalmazzák. A Claas AgroMap rendszerében a felhasználónak kell felépítenie a jelmagyarázatot manuálisan, azonban a korábban
elkészített jelmagyarázatok kés bb felhasználhatók. A szoftver nem nyújt a felhasználónak a pillanatnyi
adateloszlásról információkat. A felhasználónak kell kiválasztania a színkulcsot és az adatintervallumot minden
egyes adatosztály számára. Az MF Yieldmap-ben a felhasználó választja ki az osztályok számát, ezen belüli
differenciálást, valamint a minimum és a maximum értékeket. Az alapszínek a kékt l (alacsony érték) a pirosig
(magas érték) terjednek. Az AgroSat esetén a felhasználó egy minimum és egy maximum értéket, és az
osztályok számát (egyenl különbségekkel) választja ki. Az alapszín a kékt l (alacsony érték) a szürkéig
(közepes érték) és a pirosig (magas érték) terjed. Lehetséges a korábban elmentett jelmagyarázatok többszöri
felhasználása. Az RDS egyszer jelmagyarázattal rendelkezik, tizenegy lépésközt különböztet meg 0 t/ha-tól
(piros érték) a maximális terméshozamig (zöld érték).
A táblán belüli változó arányú m velés (VRT) kialakításához a terméshozam térképek térbeli átfedése
szükséges. Más, pl. tápanyag ellátási térképekkel ezt az alapvet en térinformatikai elemzést a terméstérképez
szoftverek önmagukban nem biztosítják. Lehetséges azonban több év terméstérképeinek összehasonlítása és így
a termés potenciál és az évjárathatás térbeli elemzése. Becslések készíthet k például minden évben ugyanarra a
helyre vonatkozóan, és az eredmények egy adatbázisban tárolhatók, ahol minden pont egy rekorddal rendelkezik.
Egy újabb év adatai egy új becslési mez t eredményeznek az adatbázisban. Azonban azon területek
behatárolására, ahol a termény-növekedési potenciál magas vagy alacsony, az átlagos terméshozamot kombinálni
kell az évenkénti variabilitás mértékével. A terméshozam-térképezés ily módon egy rugalmasabb terméshozaminformációs rendszerré b vül, amellyel a termésstabilitás növelhet . Egyenl re az MF rendszere képes több mint
egy évre vonatkozó relatív terméshozam-térképek el állítására.
Összességében a fentiekb l megállapítható, hogy a terméshozam-térképezés bonyolult és számos hibaforrást
rejt m veletsor. A használatban lév szoftver csomagok, amelyeket speciálisan erre a feladatra terveztek,
korlátolt funkcionalitással bírnak és általánosan minden feladatot és igény-szintet kielégít szoftvercsomag nem
létezik. Általánosságban a szabványosítási problémák elkerülésére egyenl re a gazdálkodónak ugyanazt a fajta
terméshozam-monitort és terméshozam-térképez programot ajánlott használnia, vagy olyan terméshozamtérképez programot, amelyet a terméshozam-monitor gyártója ajánl.
Az els dleges adatgy jtés során az eltér vagy hibás monitor és kombájnüzemeltetés, beállítás, a feldolgozás
során a termés térképez szoftverekkel végzett adat el deldolgozás (hibás adatok kisz rése), interpolációs és
raszteres beállítások, adatosztályozás és átalakítás a hibák f bb forrásai. Különösen az új fordulók kezdetén és
végén mért, illetve gyorsan változó, kiugróan magas, vagy alacsony termésértékek fokozott szakmai ellen rzést
igényelnek.
Fontos, hogy a felhasználó próbálja meg megérteni a használt a monitort és a terméstérképez szoftvert.
Természetesen a terméshozam-térképez adatok importálhatók fejlettebb elemz képességgel rendelkez
földrajzi információs rendszerbe, azonban ez még magasabb követelményt, de egyben további lehet séget jelent
a felhasználónak.
Készítsen terméstérképet és végezzen elemzést, a termést meghatározó egyéb tényez k térbeli kapcsolatára.
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TEMATIKUS TERMÉSZETI ER FORRÁS TÉRKÉPEZÉS
A hatásvizsgálatok elvégzése az egyik leggyakoribb környezetvédelmi feladat, amelynek során a
hatásfolyamatok térbeli kiterjedését kell lehatárolni.
A hatásterületek lehatárolását a környezeti
hatástanulmányok munkamenetében megel zi a tevékenységgel (többnyire beruházással) kapcsolatos
információk, azaz a legfontosabb m szaki-környezetvédelmi paraméterek összegy jtése és a hatótényez k
azonosítása.
A hatásvizsgálat területi kereteinek meghatározása azért szükséges, mert a hatásvizsgálati folyamatban az
állapotfelvételt, majd a környezeti állapotváltozás becslésélt a munka kezdetén közelít leg lehatárolt térbeli
egységen végezzük el. Ennek során figyelembe vesszük a természeti er forrásokat érint hatótényez ket és az
általuk kiváltott hatásfolyamatokat.
A következ kben egy fiktív példa leírásával és a hatásterület lehatárolásának térképes formában történ
bemutatásával végezzük a területlehatárolási problémák megoldását. A Feladatleírás megtalálható a
KÖRNYEZETVÉDELMI KISKÖNYVTÁR 4. kötetében - Bándi Gyula(1977) (szerk.) Hatásvizsgálat,
felülvizsgálat. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest 172-176.
Az eredeti vizsgálat során hagyományos pausz térképi átfedéses eljárást mutattak be a szerz k. Ebben az esetben
a feladat célja a térinformatika nyújtotta technológiai módszertan kidolgozása és bemutatása az adott
hatásvizsgálatot szimuláló feladaton
A szövegben említett fedvények digitális formában(tiff) az eredeti fedvények könyvtárban megtalálhatóak
Alapid.img és a Gyár.img a feladat alapját képez terület és beruházás rétegét képezi
Hatásterület-lehatárolás szempontjából - lényeges területi jellemz k
A hatásterület lehatárolása csak adott beruházás és adott helyszín ismeretében képzelhet el. A következ kben
mi mégis a megpróbálkozunk egy kitalált elméleti útmutatót adni a hatásterület és érzékeny részei
lehatárolásának elvi menetére.
A példában egy jó "állatorvosi ló"-hoz hasonlóan igyekeztünk minden fontos "betegséget", azaz a beruházások
leggyakoribb hatótényez it figyelembe venni. Ezekb l kiindulva - a teljesség igénye nélkül - hatásterületlehatárolás minél szélesebb körét kívántuk érinteni.
A lehatárolás megkezdése el tt röviden szólnunk kell mind a fiktív beruházásokról, mint a kiválasztott telepítési
helyr l. Utóbbihoz - az egyszer ség kedvéért - egy meglév térképlapot választottunk ki, Magyarország egy
kevésbé ismert dél-dunántúli területén. A választást els sorban a térség változatos felszíni viszonyai, az egy
térképlapon fellelhet változásos adottságok (álló- és folyóvíz; sík terület és szabdalt, er sebb lejtésviszonyokat
mutató felszínek, több település; kiterjedt szántó- és gyepterületek; út, vasút) indokolták. A változatos
tájpotenciál ugyanis - bár a hatásterület-lehatárolását megnehezíti - az útelemr l és rendszerr l beszélhetünk e
helyszín kapcsán. (E területen azonban tényleges beruházás létesítésének szándékáról nincs tudomásunk.) A
térképen lehatárolt védett terület fikció, mely az érzékenység bemutatása miatt került a területre.
A gyakorlati munka megkezdése el tt még a fiktív példát is fel kell töltenünk jellemz kkel, azaz hatótényez ket
kell rendelnünk hozzá. Jelen esetben csak hatótényez típusokat nevezhetünk meg a példa fiktív volta miatt, a
hatások er sségér l csak annyit, hogy a hatásoknak legalább akkorának kell lenniük, hogy azok hatásterületlehatárolást tegyenek lehet vé.
E beruházás mindenképpen nagy volumen , zöldmez s (tehát egy teljesen új telephelyen kerül építésre), és a
lehet legtöbb hatótényez vel rendelkezik. (A tényleges beruházásoknál - tapasztalatunk szerint - általában 1518 hatótényez ismerhet fel, ez itt majd a duplája. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy további hatótényez k
nem kerülhettek volna a sorba, de az már a valóságtól és a kiválasztott helyszínt l történ teljes elrugaszkodást
jelentené.)
A következ kben felsorolandó hatótényez k a beruházások nagy részénél el kerülnek, a hatásterület
lehatárolásakor lapvet szerepet játszanak. A hatótényez k felsorolásakor a beruházások jellemz en elkülönül
fázisait különböztettük meg, majd ezeket a gyakorlati példa során is elkülönítve jelöltük.
Az egyes beruházási fázisok és a jellemz en érintett közegek.
Jellemz fázisok
Érintett közegek
I. Területfoglalás
Föld (els sorban talaj);
(esetenként víz); él világ;
m vi elemek; ökoszisztémák;
települési környezet; táj
II. Építési munkák
Minden közeg érintett lehet
III. A létesítmény létesítés
Leveg (els sorban helyi klíma,
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átszell zés szempontjából); felszín alatti vizek
(pl. talajvízszint-változás miatt), él világ (amennyiben az ökológiai
gát funkció fennáll); táj (els sorban esztétikai szempontból, kisebb
részben a létesítmény tájhasználatát korlátozó volta)
IV. A létesítmény m ködése
Minden közeg érintett lehet
V. Felhagyás
Minden közeg érintett lehet
VI. Havária
Minden közeg érintett lehet
Ezeken belül a fiktív példa során a következ - más beruházásokra is jellemz - hatótényez kkel számolunk az
egyes környezeti elemekre és rendszerekre vonatkoztatva*:
1.1. Leveg
a.) Építési és bontási munkák leveg sszennyezése* helyszínen, a kapcsolódó infrastruktúrák nyomvonalain,
az anyager és - lerakó helyeken (II., V.**)
b.) Forgalom, els sorban a telephelyre (v.-r l) történ be-(v. ki) szállítás (II., IV., V)
c.) Koncentrált, pontszer szennyez anyag kibocsátás (IV.)
d.) Szaghatás (IV.)
e.) A létesítmény léte, helyi klíma, átszell zés változása (III.)
f.) A haváriás légszennyezés (VI.)
1.2. Felszíni víz
a.) Ipari vízkivétel a közeli halastóból (IV.)
b.) Szennyvíz bevezetés a közeli patakba a halastó levezet csatornáján keresztül (IV.)
c.) Szennyvízülepít tó kialakítása a telephelyr l és a halastavakból érkez szennyezett vizek tisztítására
(II.)
d.) Anyagnyer hely kialakítása miatt megjelen bányató (II., III.)
e.) Haváriás szennyezés (VI.)
1.3. Felszín alatti vizek
a.) Kommunális és ipari célú vízkivétel felszín alatti víztartó rétegb l (IV.)
b.) Szennyvízülepít tó kialakítása és léte (II., III.)
c.) Mélyalapozás miatt a lefolyási viszonyok változása (II., III.)
d.) Anyagnyer hely kialakítása (a Kapos mellett) miatt a lefolyási viszonyok változása (II., III.)
e.) Haváriás talajszennyezés (V.)
1.4. Föld
a.) Területfoglalás, amely kiterjed a telephely egészére, a kapcsolódó infrastruktúrák nyomvonalára, az
anyagnyer és - lerakó helyekre, a szennyvízszikkasztó tóra, az új hulladéklerakóra (I., V.)
b.) Term föld termelése, talajszerkezet változása (az el z pontnál felsorolt területek mindegyikére
vonatkozik) (II., IV., V.)
c.) Veszélyes anyagok szállítása, tárolása (pl. üzemanyagok, festékek) (IV.)
d.) Hulladékok ideiglenes tárolása a telephelyen (IV.)
e.) Hulladékelhelyezés új tárolóban (IV., V.)
f.) Haváriás talajszennyezés (V.)
1.5. Él világ-ökoszisztémák
a.) Területfoglalás, mely kiterjed a telephely egészére, a kapcsolódó infrastruktúrák nyomvonalára, az
anyagnyer és -lerakó helyekre, a szennyvízszikkasztó tóra, az új hulladéklerakóra (I., V.)
b.) Optikai zaj- és egyéb ingerek miatti zavarás (II., III., IV., V., VI.)
c.) Szállító út kiépítése a telephely és az anyagnyer hely között, ökológiai gát funkció (III., IV.)
1.6. M vi elemek - települési környezet
a.) Új létesítmény megjelenése és m ködése (III., IV.)
b.) Új lakóterület kialakítása (II., III., IV., V.)
c.) Zaj- és rezgéskibocsátás (II., IV., V. VI.)
1.7. Táj
a.) Létesítmény léte és m ködése (III., IV., V., VI.)
Megjegyzés: * d lt bet kkel a hatótényez került kiemelésre, a további megjegyzések a helyszíni adaptációt,
illetve a könnyebb érthet séget szolgálják.
** A zárójelben szerepl számok a beruházási fázisra utalnak.
A fenti környezeti hatásokat egy un. Leopold matrixban foglaljuk össze. Ennek a matrixnak a jellemz je, hogy
soraiban az egyes környezeti elemeket, míg oszlopaiban a környezeti hatásokat építési fázisonként tüntetjük fel.
A cellákban a kett pozitív vagy negatív hatását egy érték skálán határozzuk meg általában 1-10 vagy 1-100
közötti értéken. Esetleg pozitív vagy negatív számmal a hatás irányát is jelölve. Az oszlopok f összege mutatja a
tevékenység hatását, míg a táblázat teljes összege a beruházási alternatívák értékelésére is alkalmas pl. helyszín
kiválasztás során. A széleskörben használt módszer alkalmas a hatások számszer sítésére így a további
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vizsgálatok alapját képezheti. Kevésbé alkalmas a környezet, mint rendszer térbeli és id beni hatásainak
elemzésére
Készítsünk a fentiek alapján Leopold matrixot ahol 1-10 terjed skálán (10 a legjobb) értékeljük a beruházást
A hatásterület és érzékeny részeinek lehatárolása
A hatásterület lehatárolása el z leg feltétlenül meg kell ismerkednünk a telepítési helyszínnel és annak
környékével. Ennek els lépcs jeként a helyszínt egy megfelel méretarányú térképen kell szemügyre venni és
kijelölni a feltétlenül bejárandó részleteket. A terepbejárás tapasztalatait a helyszínen jegyz könyveztetni kell, és
érdemes fotókat készíteni a jellegzetes adottságokról, a védend értékekr l. Munkánkat segíthetik a területr l
készült légi fotók is, melyek a területhasználatokról általában pontosabb ismereteket nyújtanak, mint a többnyire jóval korábban készült - térképek.
Jelen esetben a helyszínnel való ismerkedést a területfelhasználást mutató 1:25 000-es méretarányú térkép
helyettesíti.

1. ábra A vizsgálati terület térképi kivágata
Az ábrán területi kiterjedésükben ábrázoltuk a belterületeket, a külterületi lakott helyet, a zártkerteket, a vizeket,
az erd ket, a gyepterületeket és a szántókat, valamint a vonalas létesítményeket, az utakat és a vasutat.
Térinformatikai vizsgálathoz értékelni kell az alaptérképet, mint térinformatikai adatforrást a kinyerhet
információ szempontjából. A térképet digitálisan feldolgozhatjuk
-digitalizáló táblán a megfelel objektumok jellemz törésponti koordinátáinak meghatározásával
-szkennelés után hasonló módon számítógépes monitoron.
Mindkét eljárás eredményei un. vektoros objektumok lesznek, amelyek tartalmazzák a vizsgálat szempontjából
fontos objektumok térbeli határait. Az egyes objektumokkal eltér elemzéseket fogunk végrehajtani (pl. más
pufferterületet rendelünk a vizekhez, mint az utakhoz). Ennek megfelel en a tematikailag azonos objektumokat
azonos fedvényekbe / rétegekbe kell szervezni. Ezeket a szempontokat (objektumok típusai, fedvények tartalma,
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m veleti értékek és m veletek típusai) egy el re elkészített un. logikai modellben foglaljuk össze. Ehhez
azonban alapadatokat kell el állítani az alaptérképünk és a megadott információk alapján. Az M 1:25 000-es
méretarányú térképen feltüntetett rácsháló alapján felmérhetjük a térképi kivágat területi kiterjedését illetve
metszési értékei és helyzete alapján referencia pontokat vehetünk fel. Amennyiben teljes állami alaptérképi
szelvénnyel is rendelkeznénk akkor un. tájékozott koordinátáink is lenne a rácsértékekr l, mivel azonban itt csak
egy kis része áll a térképnek rendelkezésre így relatív távolságokkal fogunk számolni. A „relatív” itt az
objektumok adott méretarány mellett mérhet pontosságú tényleges távolságát jelenti amely így a vizsgálat
céljaira tökéletesen megfelel.
A térkép digitális feldolgozási lehet ségei közül a gyakorlatban gyorsabban terjed képerny n végzett( on
screen) módszert mutatjuk be. Az els fázisa a m veletnek a szkennelés. Kis térképr l lévén szó, irodákban sok
helyen megtalálható lap szkennert használtunk. Fontos hogy a levilágítás felbontását csak az ésszer ség határáig
növeljük, mivel jelen esetben már 300 dpi felett már nem nyerünk többlet információt azaz részletgazdagabb
térképet csak a számítást lassítjuk nagyobb adattömeggel. Általános szabály, hogy a végs média ( monitor,
nyomtató) felbontási lehet ségeit vegyük figyelembe a felbontási érték meghatározása során. Az alábbiakban az
IDRISI32 raszteres GIS szoftver állományleírását mutatjuk be (1. táblázat)
1. táblázat A vizsgálati terület metaállománya IDRISI file explorer menüjében
file format

IDRISI Raster

fájlformátum

file title

Conversion from .bmp

Fájl címe mutatja, hogy *.bmp fájl
konvertáltunk át.

data type

byte

Adat típusa

file type

binary

Fájl típusa

columns

556

Raszter oszlopok száma

rows

623

Raszter sorok száma

ref. system

plane

Vetületi rendszer

nincs (relatív

derékszög vetület)
ref. units

m

Referencia egység méterben

min. X

0.0000000

Térkép balalsó koordinátája

max. X

23750.0000000

Térkép jobbfels koordinátája

min. Y

0.0000000

Térkép balalsó koordinátája

max. Y

27500.0000000

Térkép jobbfels koordinátája

max. value

255

Legnagyobb képi érték

min. value

0

Legkisebb képi érték

A fentiek alapján egy 556x623 –as bináris formátumú raszter térkép lesz a kiindulási alapadatunk. Ezeket az
értékeket a szkenelés során használt felbontással állíthatjuk be legkönnyebben. Az alaptérképen egy tetsz leges
grafikus program (pl. Corel photopaint, Photoshop) segítségéve grafikus átt nést (occupacy) alkalmazva
beégettük a beruházás objektumait ugyanazt a raszteres felbontást alkalmazva. A beruházás és kapcsolódó
létesítményeit mutatja be a 2.;3.ábra.
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1. ábra A gyártelep és kiszolgáló létesítmények elhelyezkedése

2. ábra A gyártelep és kiszolgáló létesítmények helyének digitális beégetése
A fenti ábra jobboldali nagyításában szaggatott vastag keretben látható, hogy a hagyományos pausz térképek
illesztési átfedési hibái bizonyos objektumoknál az adott méretarány mellett eléri a ± 100 métert is.
A beruházási objektumok térképpen történ ábrázolása a hatásterület lehatárolás alapját képezi. E fedvényen
berajzolt területek a beruházás területfoglalásának hatásterületével megegyeznek. A továbbiakban ezért az
elemenkénti hatásterületek kirajzolásakor a területfoglalás szakaszával már külön nem foglalkozunk.
Elemenkénti hatásterületek lehatárolása megel zi ez egyes környezeti elemekre vonatkozó szakért i
munkarészek elkészülését. Így a munka korai fázisában lehatárolt hatásterületek, a hatástanulmány-készítés
kés bbi szakaszában szakmai kontroll alá kerülnek, a lehatárolások pontosítása elvégezhet . Ez a pontosítás az
esetek nagy többségében a hatásterület sz külését eredményezi.
A vizsgálandó terület lehatárolását elemenként külön fedvényen mutatjuk be, ábrázolva az érzékeny területeket,
és jelezve az utóbbiakra vonatkozó érzékenységi tényez ket.
Leveg (2. fedvény)
Az építési szakaszban a leveg sszennyezést az építési területeken mozgó gépek és a szállító járm vek
kibocsátásai határozzák meg. A kipufogógázok* és felvert por hatása - az általános tapasztalatok szerint - az
építési területekre, a szállító nyomvonalakra, valamint ezek 100-200 m-es körzetére terjed ki. A további
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esetleges hatások (pl. rakodás közben felvert por, hulladékanyagok építési területen történ elégetése) általában
ezen a területen belül maradnak, a hatásterületet nem növelik.
Jelen esetben figyelembe vettük
a telepítési területet,
a beruházás megvalósításához nyitandó két anyagnyer helyet,
a kialakítandó hulladéklerakót,
a szennyvízszikkasztó tavakat,
az ipari vágány bevezet szakaszát,
valamint az ezekhez, a szomszéd telepelülés téglagyárához és a közeli kisváros betongyárához vezet
utakat. A felsorolt területeket mindenütt 100-150 m széles sávval egészítettük ki.
A fentiekb l adódód feladat: 150 m-es pufferzóna kialakítása az említett objektumok körül.
A m veletet raszteres környezetben az iparvágányok körzetében kialakított 150 m-es pufferzóna kialakításán
keresztül mutatjuk be. Els lépésben vektorizáljuk a kiválasztott objektumot a képerny n, majd Euklédeszi
távolságzónákat képezünk. Ebb l a 150 m-en belüli területek az átosztályozás után 0 értéket kapnak, míg az ezen
kívüli területek 1 értéket kapnak. Ebben a logikai (un. Boolean) rétegben csak 1 és 0 értékek vannak. Az 1 érték
konvencionálisan elfogadható vagy helyes értéket a 0 érték az elfogadhatatlan vagy helytelen területeket jelöl.

Hasonló módon határozzuk meg a többi objektum körül is a puffer területeket. Például a két szállítási útvonal
mentén , majd ezeket a rétegeket átfedjük, azaz mindkét réteg pufferterületeit egyesítjük (overlay).
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A szállítási útvonalak pufferterületei és a két réteg együttes eredménye

3. ábra A fenti térbeli m veletek logikai makromodellje
Az IDRISI, ARCGIS, ERDAS programok lehet vé teszik a logikai m veletek futtatását is ha azt el z leg
modellben megalkottuk. A fenti IDRISI modellben a négyszögek a raszteres rétegeket jelölik, a
paralelogrammák m veleteket határozzák meg.
A m ködési fázisban meghatározó hatótényez jellemz en a pontszer , koncentrált ipari kibocsátás. E hatás
terjedésénél a kibocsátott szennyez anyag mennyisége mellett els sorban az uralkodó széljárást, a
kibocsátóforrás helyét és a magasságát kell figyelembe venni. (Ezek alapján terjedésszámítással állapítható meg
a hatásterület tényleges kiterjedése.)
Jelen esetben - az egyszer sítés kedvéért - egy, közel a telephely súlypontjában elhelyezked , középmagas (30
m) forrással számoltunk, egy fiktív szélrózsát feltételezve. Tapasztalatok szerint a terjedés szélcsendes
id szakokban - a keveredés hiánya miatt - a legveszélyesebb, a kihullásnál pedig a szélirányok gyakorisága
meghatározó. Általában ilyen koncentrált kibocsátó forrás esetén a vizsgálandó területhez érdemes egy, a
szélirány-gyakoriság szerint változó, legalább 2-4 km sugarú közel tojásdad területet számításba venni.
Széls séges esetekt l eltekintve a veszélyes kibocsátások ezen a területen belül maradnak. Tételezzünk fel DK
szélirányt. A vizsgálathoz az IDRISI DISPERSE modulját használhatjuk.
Modellezze a légszennyezés terjedését egy adott ellenállási felületen!
Az alaptérképen megtalálható magassági pontok segítségével készítsünk domborzati modellt. Használjuk a pont
digitalizálási és felszín modellt. A vektoros pontok raszteres átalakításához a háttérkészít és pont-raszter
átalakító modult használjuk. Vegyük figyelembe a tó vízszintjét is. Ne felejtsük el a domborzati modell a leveg
mellett, például a víz és oldott szennyezések mozgását is befolyásolja, így áttételesen a talajvíz szennyezést is.
A m ködési fázis leveg re vonatkozó hatásterülete is kiegészül a késztermékek elszállítására szolgáló közúttal.
(Itt a vasúti szállítás következtében hatásterületet nem jelöltünk ki, mivel feltételeztük, hogy a vizsgált vonal
villamosított, így a vasúti szállítás jelent s légszennyez anyag-kibocsátással nem jár együtt.)
Jelen esetben a b zös tevékenység a lakóterülett l távol elhelyezett szennyvízkezelés. Ez itt az üdül funkciót is
ellátó zártkerti területet (terület nyugati széle) zavarhatja. A zavarás azonban várhatóan nem terjed 1-1,5km-nél
távolabbra, tehát az el z ekben lehatárolt területen belül marad.
Ellen rizze, hogy a szennyvíztó 1.5 km-es körzete a hatásterületen belül marad-e?
Megjegyzés: *a hatásterület lehatárolása konkrét esetben a kibocsátott anyagokra (itt pl. a kipufogó gáz egyes
összetev ire) külön-külön készül. Pl. egy autópálya vagy autóút hatásvizsgálatakor a legfontosabb meghatározó
szennyez anyagora - általában CO2, Nox, formaldehid, ólom - külön számításokat végeznek. Az eredményt ez
azonban nem befolyásolja, hiszen a hatásterület mindig a legtovább terjed anyag hatásterületéig kell
kiterjeszteni.
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** Az el z megjegyzés természetesen ide és a továbbiakra is vonatkozik.
A létesítmény megjelenése elvben az átszell zési és a helyi klimatikus viszonyokat is befolyásolhatná. Jelen
esetben a terület domborzati adottságai és a szélirány-gyakoriság miatt még magas épületek beépítése esetén sem
változnának meg érzékelhet en a szomszédos települések átszell zési viszonyát. E szempontból egyedül a
telephellyel közvetlen szomszédos külterületi lakott hely adottságai változnak meg. Kisebb változás várható
viszont a telephely környéki terület helyi klimatikus viszonyaiban. Ezt els sorban a terület - beépítés során
megváltozó - albedója indokolja. (Pl. az eddig id szakosan borított terület részben burkolttá válik.) Ez azonban
jelent sen javítható növénytelepítéssel, jó színválasztással, stb. A hatásterület kijelölésekor e szempont is
elhanyagolható, hatása az eddig lehatárolt területen feltétlenül belül marad.
Készítse el a vizsgálati terület Albedó térképét domborzat árnyékolási technikával!
Az eddigiekben lehatárolt térség, leveg s hatásterület szempontjából - de általában is - meghatározó a teljes
hatásterület kialakulásában.
A felhagyás szakasza az építési szakaszhoz hasonló terhelésekkel jár, így els sorban a leszerelésre ítélt
telephelyre és közvetlen környezetére terjed ki. A hulladékok nagy része - feltételezésünk szerint - a telephely
melletti hulladéklerakóban elhelyezhet . A veszélyes hulladékokat - ami szintén nagy tömegben keletkezett
fikciónk szerint - viszont a regionális hulladéklerakóban kell lehelyezni, ez indokolja a hatásterület kiterjesztését
a DNy-i t mentére.
A haváriákra vonatkozó hatásterület lehatárolásával csínján kell bánni. (Helyeként ez adottság, pl.
atomer m vek esetén 30 km, ekkor természetszer en ezt kell kiindulási alapnak venni.) Elhanyagolása azért
okozhat gondot, mert a balesetek során a normál üzemi kibocsátások többszöröse is kikerülhet a környezetbe. A
haváriák miatt a hatásterület túl nagyra terjesztése miatt sem célszer , mivel így egy igen kis valószín sége
esemény miatt magunknak felesleges munkát, az érintetteknek felesleges aggodalmat okozunk. Leveg s
kibocsátásoknál - széls séges eseteket kivéve, mint pl. az említett radioaktivitás - az esetek többségében
elfogadhatjuk jó közelítésnek az eddig kijelölt, a normál m ködésre vonatkozó hatásterületet. Az extrém eseteket
pedig a szakterületek szakért inek további munkájukban mindenképpen jelezni kell. Nagyobb jelent séget
kapnak viszont ebb l a szempontból az érzékenységi tényez k, a hatásterületeken történ megjelenítésük ezért is
kiemelked en fontos. (Lásd a továbbiakban.)
A leveg környezeti elemre vonatkozó teljes hatásterület jelen módszernél az egyes beruházási fázisok
hatásterületeib l állt össze. A teljes hatásterület határát ábránkon külön is jelöltük.
A hatásterület lehatárolása után következhet az érzékeny hatásvisel k meghatározása. Ezek mindig a vizsgált
elem teljes hatásterületén keresend k. A leveg környezeti elemnél az érzékeny hatásvisel ket két csoportba
osztottuk: kiemelked en érzékeny és érzékeny területeket jelöltünk. A kiemelked en érzékeny területek esetében
a hatás elkerülése kell, hogy a cél legyen, az érzékeny területek esetében viszont esetleg más eszközök is
alkalmazhatók.
Jelen esetben látható, hogy a kiemelked en érzékeny területek a vizsgálandó terület határán helyezkednek el,
ami egyben azt is jelenti, hogy a telephelyválasztás optimális volt. Amennyiben a terjedésszámítások során
kiderül, hogy a tényleges hatásterület a vizsgálandó területnél kisebb, nincs teend . Amennyiben viszont a
terjedés eléri a vizsgált terület hatásár, pontosabban a kiemelked en érzékeny területeket, akkor a környezeti
hatásvizsgálatnak kell pótlólagos környezetvédelmi beruházást javasolnia, mellyel elérhet a hatásterület
csökkentése, a védend értékek meg rzése.
Jeles esetben leveg szennyezés szempontjából kiemelked en érzékenynek tekintettük a hatásterületen belül
található:
- lakóterületeket
- üdülési funkcióval is rendelkez zártkerteket
- védett erd ket.
Érzékeny még.
- a külterületi lakott hely (mivel itt viszonylag kevesen élnek, végs esetben megfontolásra érdemes
kitelepítésük)*,
- zártkertek (itt egyes konyhakerti növények telepítését érdemes korlátozni, vagy tiltani);
- nem védett erd k (a további gazdálkodás során a terhelés tényét figyelembe kell venni, pl. fafaj, cserje);
- védett gyepek (ezek a leveg szennyezésre kevésbé érzékenyek, mint pl. az erd társulások, ezért itt
els sorban a változások nyomon követése lehet feladat);
- vízfelület
- vízm véd terület.
Felszín és felszín alatti vizek (3. fedvény)
A környezeti elemnél nem választottunk külön a beruházás egyes fázisait. (Ennek oka, hogy itt ezek hatásai els sorban a felszín alatti vizekre nézve - nem különíthet k el élesen, azaz a hatások lehet sége az építési
szakaszban teremt dik meg, kés bb a m ködés szakaszában bontakozik ki és megsz nése sem várható a
felhagyás pillanatában.) Ezért a vizekkel kapcsolatos hatásterület lehatárolását hatótényez nként végeztük el.
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A hatások itt két csoportba sorolhatók mennyiségi és min ségi változásokra.
Az építési fázisban a felszíni lefolyásban és a felszín alatti vizekben történ legnagyobb változást az anyag
nyer helyek kialakítása okozza. A zártkertek alatti homokbánya (telepítési helyt l nyugatra) területén ez a
felszíni lefolyásban mutatkozik majd meg, míg a Kapos melletti kavicsbánya (telepítési helyt l délre) esetén a tó
kialakításához vezet, tehát f ként a felszín alatti vízmozgásban játszik szerepet. E változások a tapasztalatok
szerint a bányaterületeken kívül - az adottságoktól függ en - néhány száz méteres körzetre terjednek ki.
Határozzon meg a fenti objektumokra 200 m-es véd körzetet!
Megjegyzés: * a zárójelbe tett megjegyzések lehetséges kompromisszumos megoldásokra utalnak.
Az építkezés jelen esetben nagy területek tereprendezésével, egy kisebb részen pedig mélyalapozási munkákkal
is jár. Ez szintén a lefolyási viszonyokra hat ki, az el z , inkább pontszer bb beavatkozásnál viszont valamivel
nagyobb térségre. A lefolyási viszonyok változásánál - mivel itt els sorban sík vagy ahhoz közeli felszínekr l
van szó - els közelítésben megelégedhetünk a beavatkozást körülölel , közel kör alakú területek
lehatárolásával. ( az illetékes szakért ezt majd pontosítja a lefolyási irányok figyelembe vételével.)
Jelen esetben a felszíni vizekkel kapcsolatos egyetlen mennyiségi hatás az ipari vízkivétel, mely a közeli
halastavakból történik számottev mennyiségben az üzemelés id szakában. Feltételezzük, hogy ez a
csapadékszegény id szakban vízszintcsökkentéssel is együtt jár (tehát közvetve hat a vízmin ségre, a tó
él világára is). Itt a hatásterület a tavak területe (mivel talajvízszint-változás - a csak minimális és id szakos
vízszint csökkentésének köszönhet en - a példában nem várható.)
Szintén mennyiségi változást jelent, de már a felszín alatti vizek vonatkozásában, a rétegvizekb l történ
vízkiemelés, melynek célja fiktív beruházásunknál az ivóvíz és a min ségi ipari víz biztosítás. A vízkivétel így
viszonylag nagy mennyiségben történik, ami depressziót okoz a kutak környezetében. Nagyobb vízmennyiségek
kivétele esetén ez 1-1,5 km távolságra is érzékelhet lesz. Itt a hatásterület a felszín alatti vizek f lefolyási
irányába lenyúló, kb. 1-1,5 km sugarú tojásformával ábrázolható.
A példában szerepl beruházásunknál nagyobb mennyiség ipari szennyvíz keletkezik. Ezt saját kialakítású
szennyvíztisztító m kezeli, majd a jobb tisztítás elérése érdekében szennyvízszikkasztó tavon is keresztül
vezetik. Az él vízbe vezetett tisztított szennyvíz azonban még így is 4-5 km hosszan érezteti hatását. Ennek oka
feltételezésünk szerint a levezet Koppány kis vízhozama, illetve a végs befogadó Kapos háttérszennyezettsége
(alapterhelése). A szennyez anyagok terjedését a leveg höz hasonlóan itt is egyenként kell meghatározni, majd a
végs hatásterület lehatárolását a legtávolabb terjed anyag határozza meg.
Talajvíz-szennyezési veszélyt jelent még a hulladéklerakó léte. Ennek hatása a lerakó területére és néhány száz
méteres körzetére terjed ki.
Végül a leveg höz hasonlóan itt is jelöltük az érzékeny pontokat és az ezeket meghatározó adottságokat. Itt
azonban nem emeltük ki különösen veszélyeztetett területeket. (Amennyiben pl. a szennyezett vizek érintettek
volna védett vízi él világot, vagy sportolásra is alkalmas felszíni vizeket, akkor ez itt is indokolt lett volna.)
Érzékenynek tekintjük tehát:
- a halászati hasznosító vízfelületeket (itt a vízszint változását átgondolt vízkormányzással lehet biztosítani)
- a szomszédos telephelyen meglév ivóvízkutat (amelyb l kivehet víz mennyiségét a depresszió
befolyásolhatja)
- a Koppány-patakot (mivel kis vízhozam, részben kiépített vízfolyás, így a szennyezése az átlagosnál
érzékenyebb)
- vízm véd területét
- a Koppány-patak mellett meglév vízparti társulást
- A Kapos mellett kialakításra kerül anyagnyer hely környékén található nedves él helyeket (ezeknél
minimális talajvízszint-változás is teljesen megváltoztathatja a társulás összetételét).
Készítse el a terület hidrológiai védelmi modelljét. a véd távolságok kijelölése mellett végezze el az összefolyás
gyülekezési modellt meghatározását is
Föld (4. fedvény)
A földdel kapcsolatos legfontosabb hatótényez a területfoglalás. Az elfoglalt területeken ugyanis megsz nnek a
talajok addigi használati funkciói, a term talaj fels humuszos rétege letermelésre kerül. Jelen esetben a
telephely mintegy 50 ha területet foglal el.
Ellen rizze ezt az adatot az adott modellpontosság mellett!
Ezen kívül elfoglalásra kerül az anyagnyer helyek, a szennyvízszikkasztó-tavak, a hulladéklerakó, az új
lakótelep területe, valamint a beruházás miatt szükséges két új út, valamint az iparvágány nyomvonala.
Az építési területek gyakran nem korlátozhatók a fent felsorolt területekre, esetenként a munkagépek mozgása,
az elszóródó hulladékok, a mozgatott földtömeg a munkaterület szélein kívüli területeket is érintenek. Ez
azonban csak egy keskeny sávra korlátozódik, egy 50 m-es sávon belül marad. (A térképen ennél szélesebb sáv
került kijelölésre, mivel az alkalmazott léptékben ez a szélesség nem ábrázolható megfelel en.)
Jelöljön ki 100 m-es sávot!
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Talajszennyezés az alkalmazott technológiából ered en, tárolás-rakodás-szállítás közben, illetve a
hulladéklerakás alkalmával keletkezhet. Ezt az ábrázolás során csak az útmutatás kedvéért különítettük el, mivel
az eddig lehatárolt területeken belül marad.
Az eddig jelzett területek a földre vonatkozó közvetlen hatások hatásterületei voltak. 4. fedvényünkön azonban a
közvetett hatások területeit is körvonalaztuk, mely jelen esetben megegyezik a leveg re vonatkozó teljes
hatásterülettel, hiszen talajszennyezés a leveg b l, kiülepedés során is érheti a talajokat.
Földdel kapcsolatosan két érzékeny tényez re hívtuk fel a figyelmet:
- a terület nyugati szélén lév anyagnyer hely környékén mutatkozó suvadásveszélyre
- és a település melletti vízm véd területre.
Ez után szükséges az abiotikus (élettelen) környezeti elemek, azaz a leveg -víz-föld hatásterületét összesíteni,
mivel a többi elem és a rendszerek hatásterületeinek kialakításakor ez lesz a kiindulási alap. Ez az összesítés a
három elem hatásterületének egy ábrába való összerajzolásával képzelhet el. Ezt mi az 5. fedvényen tettük meg.
A fedvényen külön jeleztük a többszörösen terhelt, szennyezett, igénybe vett területeket is. (ez majd a
tájhasználatoknál köszön vissza.)
Végezze el a szükséges rétegm veleteket!
Megjegyzés: Technikailag az útmutató csak úgy készülhetett el, ha némi torzításokat megengedhet nek
tartottunk. Már az elemenkénti hatásterületeknél, a teljes hatásterület kirajzolását is csak úgy végezhettük el, ha
az addig lehatárolt területen kívül húztunk egy új vonalat (különben nem lehetett volna elkülöníteni). Ez viszont
némileg megnövelte a hatásterületet. Ezt a módszert alkalmaztuk az abiotikus elemek összesítésénél és a
továbbiakban is. Zavaró ez a kés bbiekben, abban az esetben lehet, ahol két egymás mellett fekv , egymást
kiegészít hatásterület - fedvényt teszünk egymásra (pl. egy lakóterület melletti társulás). Ilyenkor ugyanis ezek
átfedésbe kerülnek, de ez csak rajztechnikailag igaz és csak jelen útmutató esetében. Egyébként a két
szomszédos terület határára kell bízni a hatásterület határát.
Él világ - Ökoszisztémák (6. fedvény)
Az él világ - ökoszisztémák hatásterületének lehatárolásakor az elméleti részben foglaltaknak megfelel en
jártunk el, Azaz els ként jelöltük a területfoglalás területeit, majd az abiotikus elemek összesített hatásterületén
kijelöltük a természetszer társulásokat, valamint a zavart kultúr-ökoszisztémákat. A területfoglalás itt csak
kevés területre terjed ki: a két anyagnyer helyre, a kialakítandó hulladéklerakóra és rövidebb
útvonalszakaszokra. Magát a telepítési helyet jelen esetben nem jelöltük, mivel itt szántóterület található, mely
megsz nése közvetlenül nem érinti az él világot. (Közvetetten annyiban, amennyiben a beépítéssel a helyi klíma
változik.)
A természetközeli társulások kijelölésekor ábrázoltuk az erd ket, a gyepes területeket, valamint a vízi él világ
él helyeit, elkülönítve a védett területeket. Kultúr-ökoszisztémák közül jelen esetben várhatóan csak a telephely
körüli néhány száz m, illetve a szállító útvonalak melletti 100 m széles sávon számolhatunk zavarással.
Végezze el a véd területek meghatározását!
Az ábrából jól látható az általános vonás, hogy az él világ-ökoszisztémák hatásterülete er sen mozaikos.
Jelen esetben csak a kiemelked en érzékeny területeket jeleztük külön, hiszen az összes többi terület kijelölését
az átlagosnál érzékenyebb voltuk indokolta. A legérzékenyebbek és ezért a legnagyobb odafigyelést itt a védett
területek igénylik. (Hasonló lehetne egy védett, ritka faj él hely, pl. egy ragadozó madár fészkel helye.)
M vi elemek - Települési környezet (7. fedvény)
M vi elemeknél jelen esetben közvetlen hatással nem kell számolnunk. Ilyen lehetne például, ha a beruházás
érdekében épületek kerülnének bontásra.
Mind a m i elemek, mind a lakókörnyezet szempontjából meghatározó hatótényez a zaj- és rezgéskibocsátás.
Ez a szállítóútvonalak mentén, valamint a zajos technológiából ered en a telephely körül valósul meg. Így a
hatásterületbe vontuk:
- a szállítóutak és vasúti pálya külterületén néhány száz méteres körzetet
- belterületen pedig az els házsorig terjed területet
- valamint telepítési hely 1,5 km-es körzetét.
Végezze el a véd területek meghatározását!
Utóbbi azért ilyen nagy, mert feltételezzük a magas kibocsátást és a szabad terjedést. Ez a hatásterület azonban
csak elvi, valóssá csak akkor válik, ha a kijelölt területen belül lakó-, üdül területek vannak. Ezeket az
érzékenységi tényez k között kiemeltük. Érzékenynek tekintettük még a m emléki védelem alatt álló
objektumokat, valamint a külterületi lakott helyeket is.
Települési környezet szempontjából a létesítmény megjelenése további hatásokat is gerjeszt. Gondolunk itt a
munkaer mozgásra, a települések funkcióban beálló változásokra, stb. Ezt figyelembe véve jelen esetben a
szomszédos három település egész területét a hatásterületbe vontuk. (Az el z három pontnál említett
mozaikosság itt is jellemz vonás.)
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A Táj (8. fedvény)
A tájra vonatkozó hatásterület (mivel a hatásvizsgálatokban a tájat mint a környezet egészét értelmezzük) az
eddigi hatásterületekb l kiindulva határolható le. Ebben kell kijelölni azokat a tájhasználatokat, melyeket a
megvalósuló beruházás zavarhat, korlátozhat vagy megszüntethet. Ezeket mint tájhasználati konfliktusokat a
fedvényen is jelöltük. A tájhasználati konfliktusok területei mellett a tájpotenciál sérülése leginkább azokon a
területeken képzelhet el, ahol többszörös terhelés mutatkozik (lásd 5. fedvény). Utóbbiakat is kiemeltük a
fedvényen.
Tájesztétikai értelemben mindazon terület hatásterület, ahonnan a beruházás látható. Sík területen akár több
kilométerr l is láthatók a magas létesítmények. Itt ez nyugat és észak fel l igaz. Keletr l a láthatóság az
erd széléig tart, délr l pedig a szomszédos külterületi lakott hely, valamint a lakóterületek jelentenek korlátozó
tényez t. (Szabad rálátásnál a tájesztétikai hatásterület a szomszédos magas pontok kijelölésével található meg.)
Határozza meg a telephelyen felépített 30m -es kémény láthatóságát a vizsgálati területen! A lakott terület
magasságát átlagosan 10, zártkertét 5m, erd ét 10m magasnak tételezze fel!
Az eddig lehatárolt elemenkénti/rendszerenkénti hatásterületeket a 9. fedvényen összesíthettük. Külön jelöltük az
abiotikus elemek összesített hatásterületét az él világ-ökoszisztémákra a m vi elemek-települési környezetre és
a tájra vonatkozó hatásterületeket, majd az összesített hatásterület szélén meghúztuk a teljes hatásterület határát.
Határozza meg a teljes hatásterületet és készítse el a vizsgálat földrajzi modelljét! Jelölje vissza a kapott területet
az alaptérképre! Értékelje a hagyományos(5.ábra) és térinformatikai eljárással kapott eredményt!

4. ábra A hagyományos hatásterület lehatárolásának eredménye
A hatásterület lehatárolás útmutatónkban jelzett folyamata eléggé bonyolultnak és id igényesnek látszik.
Gyakorlati szakember azonban a folyamatot jelent sen leegyszer sítheti. Kiindulásnak - az esetek többségében
legkiterjedtebb - leveg s hatásterületet érdemes lehatárolni. (Nem kizárt azonban az sem, hogy a legtágabb
terület egy depressziós, vagy eróziós-deflációs hatására vonatkozik.) Utána a továbbiakban már elegend e
terület széleivel, illetve az ezen belül mutatkozó érzékeny területekkel foglalkozni. (Utóbbiról a továbbiakban
nem szólunk, ezt az útmutató szerint kell kijelölni.)
Sokszor a leveg s hatásterületen túl terjed a tájesztétikai hatásterület, általában azonban ennek jelent sége kicsi,
a beálló változások nem meghatározók, így kiindulásnak nem érdemes alkalmazni. S t, gyakorlat el fordul,
hogy a térképi megjelenítésekor nem is érdemes jelölni a tájesztétikai vonatkozásokat. (A szöveges leírásnál
azonban feltétlen említést kell tenni róla.) A hatásterületen való jelölés elmaradását sokszor az indokolja, hogy
az ábrázolása csak a többi elemekt l eltér léptékben képzelhet el, mely léptékben viszont a többi hatásterület
nem ábrázolható megfelel en. Ezért már valamennyire a hatásterület lehatárolásakor is figyelembe kell venni a
hatások er sségét, súlyát.
A leveg s hatásterület szélein meg kell vizsgálni elemenkénti van-e olyan tréség, mely ezen túl mutat. Ilyen
lehet többek között egy vízfolyásszennyezés, víz- vagy talajviszonyok megváltozása miatt él helyváltozás, vagy
tájhasználat korlátozás.
Külön kell vizsgálni az érintett településeket és él helyeket. Ezek ugyanis gyakran nincsenek összeköttetésben
az eddig felsoroltakkal, gondoljunk például egy út településközi kapcsolatokra való hatására, vagy ökológiai gát
hatására.
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FÖLDHIVATALI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZEREK
Az ingatlan-nyilvántartás
Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézése az ingatlan fekvése szerint
illetékes földhivatal (vidéken a körzeti földhivatalok, a f városban a F városi Kerületek Földhivatala)
hatáskörébe tartozik.
Az ingatlan-nyilvántartást a földhivatalok településenként, azon belül fekvésenként (belterület, külterület,
korábban zártkert is) vezetik.
A Földhivatalok rendszere
A körzeti földhivatalok (illetve azok kirendeltségei) látják el I. fokon az ingatlanok nyilvántartását és az
ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézését.
A körzeti földhivatal felettes szerve a megyei földhivatal, illetve Budapesten a F városi Földhivatal, amely
egyben a körzeti földhivatalok szakmai irányítását, felügyeletét, ellen rzését is ellátja.
A megyei földhivatalok szakmai irányítását, felügyeletét, ellen rzését a Földm velésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium látja el.
A Földhivatalok felépítése és feladatai
A földhivatalok a hivatalvezet irányításával, a vonatkozó hatályos jogszabályok el írásai szerint végzik
munkájukat az alábbi szervezeti felépítésben és feladatokkal:
Ingatlan-nyilvántartási osztály
Feladatkörébe tartozik a tulajdoni lapot érint valamennyi ügy intézése függetlenül attól, hogy az ingatlan
adataiban, a bejegyzett jogok, tények tekintetében történt-e a változás.
Az ingatlan-nyilvántartás vezetése - azaz valamilyen változtatás végrehajtása az adatokban - az ügyfél kérelme
alapján történik. A nyilvántartást minden földhivatalban számítógépen vezetik.
A változásvezetés során a tulajdoni lapon történt bejegyzésr l (törlésr l) - azaz az ingatlanhoz f z d jogok
vagy tények megváltoztatásáról - az ügyintéz határozatot hoz, amit megküld az ügyfélnek.
Feladata a bejelentett változások alapján a tulajdoni lapon szerepl személyi és cégadatok karbantartása.
Földmérési osztály
Alapfeladata az ingatlan-nyilvántartási térképet érint változások el zetes és végleges vezetése.
Ügyfél megrendelésére meghatározott szolgáltató (földmérési) tevékenységet végez (pl. épület feltüntetés,
telekalakítások, stb.).
Kiemelt hatósági feladata a földmér vállalkozások által készített, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát
érint földmérési munkák vizsgálata és záradékolása.
Földvédelmi, földmin sítési és földhasználati osztály
A körzeti földhivatalok jelent s hányadában nem önálló osztály végzi ezt a feladatot.
Munkája során els dleges feladata a term föld min sítése, védelme, a term föld rendeltetésszer használata,
más célú hasznosítás engedélyezése és az engedély nélküli hasznosítás felderítése és szankcionálása.
Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás
A körzeti földhivatalok többségében önálló ügyfélszolgálat m ködik, melynek feladata a beadványok átvétele,
az ügyfelek részére történ adatszolgáltatás. A tulajdoni lap adatok szolgáltatása a hivatal bels adatátviteli
hálózatán keresztül, számítógépen történik.
Az ingatlan-nyilvántartás tartalma
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. sz. törvény szerint: "Az ingatlan-nyilvántartás
településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és
jogi szempontból jelent s tényeket, az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges
személyazonosító adatait."
Az ingatlan-nyilvántartás részei:
1. Tulajdoni lap
2. Okirattár
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3.

Ingatlan-nyilvántartási térkép

Tulajdoni lap
Számítógépen kezelt tulajdoni lapon tartja nyilván a földhivatal egy adott ingatlan adatait, az ahhoz kapcsolódó
jogokat, és jogilag jelent s tényeket. Az ingatlanok azonosítása helyrajzi számmal történik településenként, azon
belül fekvésenként. Minden ingatlan adatait külön tulajdoni lapon tartják nyilván.
A tulajdoni lapokat sorszámmal látják el.
A tulajdoni lap három részb l áll, melyet római számokkal jelölünk (I-II-III. rész).
I. A tulajdoni lap I. része az ingatlan számszer síthet adatait tartalmazza:
• a település neve, az ingatlan címe
• helyrajzi szám, fekvés megjelölése (belterület, külterület)
• az ingatlan területe (m2-ben)
• m velési ága (szántó, rét, legel , sz l , kert, gyümölcsös, nádas, erd , fásított terület, halastó), vagy a
m velésb l kivett terület megnevezése (pl.: út, árok, beépítetlen terület, az épület f rendeltetésének
megnevezése: lakóház, gazdasági épület, stb.)
• mez - és erd gazdasági m velés alatt álló földek min ségi osztálya, területe és az annak megfelel
kataszteri tiszta jövedelem (aranykorona érték)
• az ingatlan jogi jellege (pl.: védett terület, bányatelek, m emlék, társasház, stb.)
• telki szolgalmi és földhasználati jog
II. A tulajdoni lap II. része az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogi információt tartalmazza a következ k
szerint:
• tulajdonjog (a tulajdonos adatai, tulajdoni hányad, a tulajdonoshoz f z d kiskorúság, gondnokoltság
ténye)
• állami tulajdon esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet neve
• vagyonkezel i jog
III. A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz f z d egyéb jogokat és azok jogosultjait:
• földhasználati jog, haszonélvezet és a használat joga
• földmérési jelek és villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog
• vízvezetési és bányaszolgalmi jog, vezetékjog
• el -, visszavásárlási, vételi jog
• tartási és életjáradéki jog
• jelzálogjog, végrehajtási jog
• továbbá a bejegyzett jogokhoz és azok jogosultjához kapcsolódó alábbi tényeket, mint például:
o a III. részen bejegyzett jogosult kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezésének a ténye
o jogosulttal szemben indított felszámolás vagy végelszámolási eljárás
o bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás
o építési, telekalakítási tilalom, építési korlátozás
o kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítása
o bejegyzés iránti kérelem elutasításának ténye
o elidegenítési és terhelési tilalom
o ranghely fenntartás
o ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye
o tartós környezetkárosodás
o épület létesítésének vagy lebontásának ténye.
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Tulajdoni lap
A fenti tulajdoni lap másolat minta a tulajdoni lap másolat tartalmát ismerteti összefoglalóan.
Az okirattár
Az okirattár a bejegyzés alapjául szolgáló - az ügyfél vagy képvisel je által benyújtott - iratokat, azok hitelesített
másolatát, illetve az ügyben keletkezett valamennyi iratot tartalmazza.
Az ingatlan-nyilvántartási térkép
Az ingatlan-nyilvántartási térkép az állami földmérési alaptérkép másolati példánya. Feladata, hogy a
nyilvántartással összhangban ábrázolja az ingatlanok földrajzi elhelyezkedését.
A térkép belterület esetében 1:1000 vagy 1:2000, külterület esetében 1:4000 méretarányban készül.
Egyéb önálló ingatlan esetén (pl. társasházi lakás) az alaprajz legalább 1:100 méretarányú.
Az ingatlanokkal kapcsolatos térképi változások (pl. megosztás) vezetése az ingatlan-nyilvántartási térképen
történik.
Az ingatlan-nyilvántartási térkép - mely településenként, térképszelvény felosztásban készül - tartalma az
ingatlan-nyilvántartás szempontjából a következ :
• település neve, térképszelvény száma,
• település, fekvés, földrészlet határvonala
• helyrajzi szám
• épület, építmény
• alrészlet, m velési ág, min ségi osztály, mintatér
• utca, házszám
A térképet és tulajdoni lapot egyaránt érint változásokat csak egymással összhangban lehet átvezetni.
A digitális ingatlan-nyilvántartás
A digitális ingatlan-nyilvántartás 3 f részb l tev dik össze:
1. TAKAROS - körzeti földhivatali rendszer
A rendszer a TAKAROS (Térkép Alapú KAtaszteri Rendszer Országos Számítógépesítése) fantázianevet kapta.
Kezdetekben csak a vidéki hivatalokra vonatkozott, de ma már az egész számítógépes ingatlan-nyilvántartási
rendszert lefedi, beleértve a megyei földhivatalokat és a f várost is. A rendszer az egymáshoz kapcsolódó
projektek egységes m szaki alapját teremti meg.
A TAKAROS körzeti rendszer a KDIR-t váltja fel. Támogatja a folyamatvezérelt ügyintézést, a digitális
térképek és vázrajzok, valamint a már betöltött tulajdoni lapok kezelését. Alkalmas a földmin sítési térképek
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kezelésére. A folyamatokat átláthatóvá és ellen rizhet vé teszi, képes adatokat szolgáltatni a majdani vezet i
információs rendszer számára. A TAKARNET-tel együttm ködve adatai és szolgáltatásai távolról is
biztonságosan elérhet k. Országos telepítése folyamatban van.
2. A TAKARNET
TAKAROS NETwork olyan intranet hálózat, amely megteremtette a földhivatali számítógépes rendszerek nagy
sebesség összeköttetését és az adatokhoz történ biztonságos küls hozzáférést. A hálózaton keresztül
országosan lekérdezhet k a tulajdoni lapok és térkép másolatok, kérelmezhet jelzálog-bejegyzés és -törlés,
valamint szerz dés szerinti változásátvezetés. A funkciók WWW lapokon keresztül érhet k el.
3. META
A MEgyei TAkaros a megyei földhivatalok rendszere, egyrészt m szaki támogatást nyújt a f városi
rendszereknek és a körzeti földhivatali TAKAROS-nak, másrészt értéknövelt szolgáltatások és adatok
(földhasználati monitoring rendszer, ingatlanpiaci statisztikák) kifejlesztését teszi lehet vé. A vezet i
információs rendszer is részét képezi. TAKARNET-en keresztül a META adatai és szolgáltatásai távolról is
biztonságosan elérhet k lesznek.
A digitális rendszer szerkezete - a TAKAROS
A TAKAROS informatikai rendszer teljes egészében lefedi a földhivatalok munkáját, hogy a velük szembeni
követelmények a lehet legnagyobb mértékben elégítsék ki. A rendszer fejlesztésénél kiemelt szerepet kapott az
adatvédelem. A rendszer felépítése teljes egészében a földhivatali munka struktúráját követi, öt alrendszerre
bomlik:
1. ügyirat-kezelés
2. ingatlan-nyilvántartás
3. alappontok
4. felmérési
5. térképkezel
A feldolgozásnak köszönhet en az egyes alrendszerek elkülönülnek, az adatok tárolása mégis integrált relációs
adatbázisban (ORACLE) történik. A TAKAROS rendszer egy Oracle fejlesztési- és szoftver technológián
alapuló integrált térképészeti és ingatlan nyilvántartási rendszer, mely a körzeti földhivatali munka támogatását
szolgálja. Jelenleg folyik országos bevezetése a 115 körzeti földhivatalban. Ezen a rendszeren alapul a már
említett Web-es TAKARNET rendszer, mely lehet vé teszi az ingatlan nyilvántartási adatok internetes elérést.
El készítés alatt van a már szintén említett Megyei Földhivatali munka támogatására kiírandó META tender,
mely szintén a TAKAROS rendszerre támaszkodik.
A TAKAROS rendszer szoftver architektúrája
A TAKAROS szoftver rendszer két egységb l épül fel, melyek integráltan egy egységes rendszert alkotnak.
Ezek az Ingatlan nyilvántartási alrendszer és a Térképészeti alrendszer. Mindkett az Oracle relációs adatbáziskezel t használja az adatok tárolására és visszanyerésére.
A rendszer az ún. kliens szerver architektúrára épül, azaz központban az adatbázis szerver helyezkedik el,
melyen az adatbázis-kezel fut, míg a felhasználók az adatbázist a kliens munkaállomásokon keresztül érik el, a
kliens számítógépeken telepített programokkal dolgoznak. A kliensen lév alapszoftver eszköz az ingatlannyilvántartási alrendszerben az Oracle Developer ill. a térképi oldalon a Microstation 5.0.
Az alrendszerek együttm ködése
A két alrendszer integráltan m ködik abban az értelemben, hogy amennyiben egy adott helységr l létezik a
digitális térkép, úgy a földrészleteket érint területváltozásokat a térképészeti alrendszer rögzíti, és a terület
adatokat az ingatlan nyilvántartás a térképészeti alrendszerb l veszi. Az integráció megnyilvánul az iktatásban és
a lekérdezésben is. Ha ingatlan nyilvántartásban kiválasztunk tulajdoni lapokat, akkor azok térképei
megjeleníthet k és viszont. A térképen kijelölt tulajdoni lapok az iktatásban automatikusan „széljegyezhet k”.
Az ingatlan nyilvántartás funkciói:
1. iktatás, széljegyzés és ügyiratkezelés
2. ügyintézési tevékenységek
3. tulajdoni lap változásvezetése
4. határozatok és intézkedések készítése, generálása
5. foganatosítás, azaz a tulajdoni lap és térkép joger re emelése
6. statisztikák
7. rendszerkarbantartás.
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8. A térképészeti alrendszer f bb funkciói:
9. alappontok és határvonalak karbantartása
10. térképkészítés támogatása
11. térképi változások kezelése.
A rendszer m ködtetésének kritikus pontjai:
• rendszeradminisztrátorok képzése
• a felhasználók oktatása
• adatmigrálást az eddigi számítógépes adatok átkonvertálása az új rendszerbe
A TAKARNET
A földhivatali adatok országos szint elérése, a hivatalok egymással illetve küls felhasználókkal történ
összekötése stratégiai fontosságú. A hálózat tölti be az összeköt szerepét a decentralizált földhivatali
nyilvántartások és a felhasználók közt, kiépítésével lehet vé válik a földhivatali szolgáltatások elektronikus úton
történ elérése, vagyis az állampolgárok gyorsabban intézhetik ügyeiket.
Nevét a TAKARos NETwork szóösszetételb l kapta utalva arra, hogy a TAKAROS rendszerre épül.
A TAKARNET-hálózat
Lehet vé teszi a körzeti földhivatalok adatbázisainak elérését egymás közt, illetve küls felhasználók részére,
valamint olcsó és egyszer elérést biztosít felhasználói körönként elkülönülve:
• bárki (pl. Interneten keresztül, korlátolt hozzáférés)
• regisztrált fizet felhasználók részére (pl. közjegyz k, önkormányzatok, ügyvédek, bankok)
• bels felhasználók részére (FöMI, földhivatalok, minisztérium stb.)
• rendszerüzemeltet k -fejleszt k részére,
A TAKARNET el nyei
1. a szolgáltatásokat felhasználónként differenciálja
2. biztosítja az ügyfél- és adatforgalom automatikus követését
3. a számlázást a szolgáltatás típusa és az adatok mennyisége szerint végzi
4. lehet vé teszi a központi felügyeletet
A TAKARNET tehát egy zárt számítógépes hálózat, mely korlátozott hozzáférést biztosít a küls
felhasználóknak, akik kizárólag védett átjárókon juthatnak a rendszerbe. Ezen átjárók a hozzáférési pontok, ahol
t zfal-rendszeren keresztül történik a belépések ellen rzése, így akadályozhatják meg a jogosulatlan hozzáférést.
A felhasználó kapcsolata a szolgáltatóval Web-felületen keresztül valósul meg.
A hálózat használata:
A TAKARNET-hálózat használata, vagyis a földhivatali adatok on-line elérése iránt felfokozott az érdekl dés.
Számos intézmény, cég jelezte már, hogy amint ez lehet vé válik csatlakozni szeretne a hálózathoz. A
csatlakozás feltételeinek kidolgozása és az üzemszer csatlakozás el készítése, valamint a hálózat kínálta
lehet ségek feltárása céljából újabb projektek indultak (pl. önkormányzati ügyfélszolgálati pilot projekt,
együttm ködés bankokkal stb.)
A jöv beli felhasználókkal közösen megvalósuló projektek lehet vé teszik további szolgáltatások, funkciók
fejlesztését, a hálózathoz való csatlakozás m szaki és jogi hátterének meghatározását ill. tisztázását és el segítik
a szemléletváltást a földhivatal-ügyfél kapcsolatában.
A hálózat kiépítése már befejez dött, a bels adatforgalmazás és levelezés 1998 májusa óta rendszeres. Küls
felhasználók a jogszabályi háttér rendezése után, vagyis a csatlakozás feltételeit, a hálózat használatának
szabályait és a szolgáltatásokért fizetend díjtételeket rögzít miniszteri rendelet hatályba lépése után
csatlakozhatnak a hálózathoz.
A teljes rendszer része az ún. MEgyei TAkaros (META) rendszer megvalósítása, amely kiterjeszti a
TAKARNET-hálózat használatát megvalósítva
• marketing célokat
• értéknövelt földhivatali adatok értékesítését
• távolról elérhet földhivatali szolgáltatások b vítését
• ágazati vezet i információs rendszer kialakítását stb.
A megyei földhivatali szint számítógépesítés regionális kör térinformatikai alapú adatkezelést, elemzést és
szelektív információszolgáltatás biztosít mind országos hatáskör szervek és egyéb intézmények, mind a
magánszféra számára a TAKARNET-re, mint hálózati infrastruktúrára támaszkodva (lásd kés bb).
A rendszer használata
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Els lépésként indítsuk el a böngész t az Asztalon (Desktop) található ikonra való dupla kattintással, vagy a
Start menü -> Programok (Programs) menüb l a böngész programunk (Internet Explorer, vagy Netscape)
menüpontjának kiválasztásával.
Miután elindult a böngész nk, nyissuk meg a TAKARNET kezd oldalát. Ezt kétféleképpen végezhetjük. A
legegyszer bb, ha belekattintunk a "Cím" szövegmez be, majd begépeljük a TAKARNET Internet-címét
(http://www.takarnet.hu), és megnyomjuk az Enter billenty t.
Megindul az oldal letöltése (néhány másodperces animációt láthatunk), melynek befejeztével megjelenik a
TAKARNET rendszer kezd oldala. A kezd oldal bal oldalán egy üdvözl szöveg a jobb oldalán pedig a f menü
látható.
Az oldalon elhelyezett hivatkozások fölé mutatva a nyíl () mutató kézzé () változik.
A f menü '
Belépés'menüpontját választva az engedéllyel rendelkez felhasználók belépési oldalára jutunk.
Az engedéllyel rendelkez felhasználók belépési oldala egy rövid üdvözl szöveget és egy '
Belépés'feliratú
hivatkozást tartalmaz.
A bejelentkezéshez kattintsunk a hivatkozásra.
A megjelen ablakban válasszuk ki a használni kívánt digitális igazolványt, majd adjuk meg az igazolvány
használatához szükséges jelszót:
1. Igazolvány kiválasztása.
2. Jelszó megadása.
Miután a digitális igazolványt azonosította a TAKARNET rendszer, megjelenik a f oldal. A f oldal bal oldalán
a földhivatalok elérhet ségét mutató térkép, a jobb oldalán pedig a f menü látható.
A f menü pontjai közül csak azok jelennek meg, amelyekhez a bejelentkezett személynek jogosultsága van.
A lehetséges menüpontok az alábbiak:
1. Munkapéldány tulajdoni lap
2. Nem hiteles tulajdon lap másolat
3. Hitelesíthet tulajdon lap másolat
4. Térképmásolat (jelenleg nem elérhet )
5. Egyéb beadvány
6. Számla információ lekérdezés
7. Hiba bejelentés
8. Közlemények
Munkapéldány tulajdoni lap
A menü pontjai közül csak azok jelennek meg, amelyekhez a bejelentkezett személynek jogosultsága van.
Ahhoz, hogy a tulajdoni lapot minél hamarabb megtaláljuk, a lehet legpontosabb keresési feltételt kell
megadnunk. A rendelkezésre álló adatokat figyelembe véve választhatunk a megjelen öt keresési mód közül (a
megfelel hivatkozásra kell kattintani):
1. Keresés helyrajzi szám intervallum szerint
2. Keresés ingatlan cím szerint
3. Keresés tulajdonos adatai szerint
4. Keresés jogosult adatai szerint
5. Keresés tulajdonos, illetve jogosult adatai szerint
6. Keresés tulajdonos adatai szerint megyén belül
7. Keresés jogosult adatai szerint megyén belül
8. Keresés tulajdonos, illetve jogosult adatai szerint megyén belül
A betekintést kér adatainak megadása
Mindegyik rlap els szakaszában a betekintést kér természetes vagy jogi személy adatait kell megadni. Ha azt
szeretnénk, hogy a rendszer az igazolványunknak megfelel adatainkat automatikusan írja be, csupán annyit kell
tennünk, hogy az egérrel az rlap törzsének (személyi adatok utáni részének) valamely mez jébe kattintunk. Ha
más nevet akarunk megadni, akkor a kitöltést ezekkel az adatokkal kell kezdeni.
Ennek megfelel en kattintsunk a személyi adatok (vagy a törzs) els beviteli mez jébe, és gépeljük be a
megfelel adatot. Az egyes rlapmez k között a TAB billenty vel válthatunk, egyszeri megnyomására a villogó
kurzor átugrik a következ mez be, az újonnan leütött karakterek itt jelennek meg. Ha a TAB megnyomása alatt
a SHIFT gombot nyomva tartjuk, akkor az el z mez be ugorhatunk vissza.
Keresés helyrajzi szám intervallum szerint
A találatok maximális száma mez határozza meg, hogy a keresési feltételnek megfelel ingatlanok közül
legfeljebb hány darab jelenjen meg a találati listában. Alap esetben ez a mez 20-ra van állítva, ezt az értéket
módosíthatjuk, korlátozhatjuk, vagy növelhetjük. Ha a találatok száma nagyobb a megadottnál, csak az adott
számú találat kerül a listára.
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Az els mez be be kell írni a helységnevet. A további mez kbe a helyrajziszám-tartomány "/" jellel elválasztott
részeit kell megadni. Itt is törekedjünk a minél sz kebb tartomány megadására. Ha csak egy helyrajziszámot
keresünk, akkor azt az intervallum kezdeteként adjuk meg, és a köt jel után már nem írunk semmit.
A kitöltést követ en nyomjuk meg a "Kérelem folytatása" gombot. Mellette figyelmeztetés olvasható, mely
szerint a gomb megnyomásával díjköteles szolgáltatást veszünk igénybe, ezért a beírt adatokat gondosan
ellen rizni kell.
Sikeres keresés befejeztével a következ lapon megjelenik egy táblázat, mely mindazokat az ingatlanokat
tartalmazza, melyek megfelelnek az általunk megadott keresési feltételnek. A táblázat els oszlopában láthatjuk
az adott találat sorszámát, amely hivatkozásként jelenik meg. A táblázat alatt megjelenik két díjtétel. Az els
mutatja, hogy mennyibe került az rlapba írt adatok ellen rzése, az ingatlanok kikeresése. A második sor jelzi a
betekintés árát arra az esetre, ha továbblépünk.
A sztornózási lehet ség a "Földhivatali ügyfélszolgálat" felhasználói csoportba tartozó digitális igazolvánnyal, a
kiadást követ egy órán belüli sztornózást teszi lehet vé az adott igazolvánnyal kiadott tételek közül.
A "Földhivatali bels " felhasználói csoportba tartozó igazolvánnyal bármely, még a FÖMI által le nem
válogatott tétel törölhet földhivatalon belül.
Ha a találati listában rákattintunk valamelyik sorszámra, azzal meger sítjük szándékunkat és elfogadjuk a
kiszabott díjakat. A kattintás után megjelenik az adott ingatlan tulajdoni lapja.
Keresés ingatlan cím szerint
A találatok maximális száma mez határozza meg, hogy a keresési feltételnek megfelel ingatlanok közül
legfeljebb hány darab jelenjen meg a találati listában. Alap esetben ez a mez 20-ra van állítva, ezt az értéket
módosíthatjuk, korlátozhatjuk, vagy növelhetjük. Ha a találatok száma nagyobb a megadottnál, csak az adott
számú találat kerül a listára.
Meg kell adni a helységnevet. Ezután megadhatjuk a helység postai irányítószámát. Választanunk kell, hogy az
ingatlant tagolt (részletes adatok, utca, belterület neve, házszám, stb.) vagy speciális (valamilyen oknál fogva
nem tagolható) cím alapján keressük.
Ennek megfelel en az rlapnak csak a megfelel részeit kell értelemszer en kitölteni. A Utca és a Házszám
mez kben ugynevezett "joker" karakterként használható a % jel.
A kitöltést követ en nyomjuk meg a "Kérelem folytatása" gombot. Mellette figyelmeztetés olvasható, mely
szerint a gomb megnyomásával díjköteles szolgáltatást veszünk igénybe, ezért a beírt adatokat gondosan
ellen rizni kell.
A találatok ugyanolyan táblázat formájában jelennek meg, mint a helyrajzi szám szerinti kereséskor. A táblázat
els oszlopában láthatjuk az adott találat sorszámát, amely hivatkozásként jelenik meg. A táblázat alatt
megjelenik két díjtétel. Az els mutatja, hogy mennyibe került az rlapba írt adatok ellen rzése, az ingatlanok
kikeresése. A második sor jelzi a betekintés árát arra az esetre, ha továbblépünk. A kiválasztott ingatlan tulajdoni
lapja a sorszámra történ kattintással kérhet le.
Keresés tulajdonos adatai szerint
A találatok maximális száma mez határozza meg, hogy a keresési feltételnek megfelel ingatlanok közül
legfeljebb hány darab jelenjen meg a találati listában. Alap esetben ez a mez 20-ra van állítva, ezt az értéket
módosíthatjuk, korlátozhatjuk, vagy növelhetjük. Ha a találatok száma nagyobb a megadottnál, csak az adott
számú találat kerül a listára.
Természetes személy esetén csak az rlapnak a természetes személyre, jogi személy esetén pedig az rlapnak a
jogi személyre vonatkozó részét kell kitölteni.
A Vezetéknév, Utónév1 és Utónév2 mez kben úgynevezett "joker" karakterként használható a % jel.
A kitöltést követ en nyomjuk meg a "Kérelem folytatása" gombot. Mellette figyelmeztetés olvasható, mely
szerint a gomb megnyomásával díjköteles szolgáltatást veszünk igénybe, ezért a beírt adatokat gondosan
ellen rizni kell.
Sikeres keresés befejeztével a következ lapon megjelenik egy táblázat, mely mindazon személyeket
tartalmazza, melyek megfelelnek az általunk megadott keresési feltételnek. A táblázat els oszlopa egy sorszám,
amely hivatkozásként jelenik meg. A második oszlopban az érdekelt adatai (neve, anyja neve, címe) olvasható.
A kiválasztott érdekelt sorszámára kattintva lekérdezhetjük az adott személy ingatlanainak listáját, mely szintén
táblázatos formában jelenik meg.
Az új táblázat els oszlopában a találat sorszáma olvasható. Ezek egyben hivatkozások is. A második oszlop az
ingatlan helyrajzi számát, a harmadik oszlop pedig az ingatlan címét tartalmazza. A táblázat alatt itt is
megjelenik a két - korábban részletezett - díjtétel. Ha rákattintunk valamelyik sorszámra, azzal meger sítjük
szándékunkat és elfogadjuk a kiszabott díjakat. A kattintás után megjelenik az adott ingatlan tulajdoni lapja.
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Munkapéldány tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdon lap másolat
1. Keresés helyrajzi szám intervallum szerint
2. Keresés ingatlan cím szerint
3. Keresés tulajdonos adatai szerint
4. Keresés jogosult szerint
5. Keresés tulajdonos, illetve jogosult szerint
A betekintést kér adatainak megadása
Az rlap els szakaszában a betekintést kér természetes vagy jogi személy adatait kell megadni. Ha azt
szeretnénk, hogy a rendszer az igazolványunknak megfelel adatainkat automatikusan írja be, csupán annyit kell
tennünk, hogy az egérrel az rlap törzsének (személyi adatok utáni részének) valamely mez jébe kattintunk. Ha
más nevet akarunk megadni, akkor a kitöltést ezekkel az adatokkal kell kezdeni. Külön meg kell adni azt, hogy
milyen céllal kérjük a másolatot, valamint azt, hogy rendelkezünk-e személyi díjmentességgel.
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A keresés az el z fejezetben ismertetettek szerint történik.
Sikeres keresés befejeztével a következ lapon megjelenik egy táblázat, mely mindazon személyeket
tartalmazza, melyek megfelelnek az általunk megadott keresési feltételnek. A táblázat els oszlopa egy sorszám,
amely hivatkozásként jelenik meg. A második oszlopban az érdekelt adatai (neve, anyja neve, címe) olvasható.
A kiválasztott érdekelt sorszámára kattintva lekérdezhetjük az adott személy ingatlanainak listáját, mely szintén
táblázatos formában jelenik meg.
Az új táblázat els oszlopában a találat sorszáma olvasható. Ezek egyben hivatkozások is. A második oszlop az
ingatlan helyrajzi számát, a harmadik oszlop pedig az ingatlan címét tartalmazza. A táblázat alatt itt is
megjelenik a két - korábban részletezett - díjtétel. Ha rákattintunk valamelyik sorszámra, azzal meger sítjük
szándékunkat és elfogadjuk a kiszabott díjakat. A kattintás után megjelenik az adott ingatlan tulajdoni lapja.

Nem hiteles tulajdoni lap
Hitelesíthet tulajdoni lap másolat
Az rlap els szakaszában a betekintést kér természetes vagy jogi személy adatait kell megadni. Ha azt
szeretnénk, hogy a rendszer az igazolványunknak megfelel adatainkat automatikusan írja be, csupán annyit kell
tennünk, hogy az egérrel az rlap törzsének (személyi adatok utáni részének) valamely mez jébe kattintunk. Ha
más nevet akarunk megadni, akkor a kitöltést ezekkel az adatokkal kell kezdeni. Külön meg kell adni azt, hogy
milyen céllal kérjük a másolatot, valamint azt, hogy rendelkezünk-e személyi díjmentességgel
A keresés az el z kben leírtaknak megfelel en történik
Díjmentesség csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultsággal. A kiadott
tulajdoni lap záradékába bekerül a kiválasztott díjmentesség oka.
Sikeres keresés befejeztével a következ lapon megjelenik egy táblázat, mely mindazokat az ingatlanokat
tartalmazza, melyek megfelelnek az általunk megadott keresési feltételnek.
A táblázat els oszlopában láthatjuk az adott találat sorszámát, amely hivatkozásként jelenik meg. A táblázat
alatt megjelenik két díjtétel. Az els mutatja, hogy mennyibe került az rlapba írt adatok ellen rzése, az
ingatlanok kikeresése. A második sor jelzi a betekintés árát arra az esetre, ha továbblépünk. Ha rákattintunk
valamelyik sorszámra, azzal meger sítjük szándékunkat és elfogadjuk a kiszabott díjakat. A kattintás után külön
ablakban jelenik meg az adott ingatlan tulajdoni lapja.
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Teljes tulajdoni lap
Egyéb beadványok
A felhasználó beadványt küldhet az általa kiválasztott földhivatalnak.
Mindegyik rlap els szakaszában a betekintést kér természetes vagy jogi személy adatait kell megadni. Ha azt
szeretnénk, hogy a rendszer az igazolványunknak megfelel adatainkat automatikusan írja be, csupán annyit kell
tennünk, hogy az egérrel az rlap törzsének (személyi adatok utáni részének) valamely mez jébe kattintunk. Ha
más nevet akarunk megadni, akkor a kitöltést ezekkel az adatokkal kell kezdeni.
Ügyeljünk arra, hogy az rlap adatait lehet leg sorrendben (balról jobbra, fentr l lefele) töltsük ki, ugyanis így
biztosított a dinamikus rlapelemek (pl. választólisták) megfelel m ködése.
Az rlaptörzs kitöltése
Válasszuk ki a földhivatalt amelynek a beadványt küldeni szeretnénk. Ha nem tudjuk, hogy a beadvánnyal
kapcsolatos település melyik földhivatalhoz tartozik, akkor adjuk meg a település nevét. Ezután töltsük ki a
beadvány szövege mez t.
A kitöltött rlapot az oldal alján látható "Kérelem folytatása" feliratú gomb egyszeri megnyomásával nyújthatjuk
be. El tte azonban még egyszer gondosan ellen rizzük az adatokat, hiszen - mint azt a gomb mellett is
olvashatjuk - a beadvány küldése díjköteles szolgáltatás, a továbblépést számlázza a rendszer.
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Számla információ lekérdezés
Lekérdezhetjük a TAKARNET rendszerben a számlázás alapjául szolgáló adatokat.
Számlázásra átadott tételek:
1. Számlázásra még nem átadott tételek
2. Összes tétel
3. Sztornózás
4. Sztornózott megrendelések
Számlázásra átadott tételek
A "Számlázásra átadott tételek" hivatkozásra kattintva a számlázásra átadott tételek listáját kérhetjük le. A
számlázásra átadott tételek egy táblázatban jelennek meg. Az els oszlop a számla TAKARNET rendszerben
nyilvántartott azonosítóját tartalmazza.
Az azonosítóra kattintva megjelenik az adott id szakban számlázásra átadott tételek részletes listája.
A táblázat tartalmazza, hogy a felhasználó mikor, melyik igazolvánnyal, milyen m veletet hajtott végre, és hogy
ez mennyibe került.
Számlázásra még nem átadott tételek
A "Számla információk" menü "Számlázásra még nem átadott tételek" hivatkozását választva az utolsó számla
kibocsátása óta eltelt id szakban végrehajtott m veletek részletes adatait tartalmazó táblázat jelenik meg. Alap
esetben az összes számlázásra még nem átadott tétel megjelenik.
Lehet ség van arra, hogy a számlázásra még nem átadott tételekre keresési feltételeket adjunk meg. A keresési
feltételeket a lap tetjén lév mez kben állíthatjuk be. A keresést a "Lekérdezés" gomb megnyomásával
indíthatjuk el.
Megadható keresési feltételek
Az "Id szak kezdete" és "Id szak vége" mez kbe beírt dátumok által meghatározott id szakban lekért tételeket
listázhatjuk ki.
Ha csak az "Id szak kezdete" mez t töltjük ki és az "Id szak vége" mez t üresen hagyjuk, akkor a megadott
dátumtól kezdve lekért, számlázásra még nem átadott tételeket listázhatjuk ki.
Ha az "Id szak kezdete" mez t üresen hagyjuk és csak az "Id szak vége" mez t töltjük ki, akkor a megadott
dátumig lekért, számlázásra még nem átadott tételeket listázhatjuk ki.
Ha egy felhasználó több digitális igazolvánnyal is rendelkezik, akkor a "Lekérdez " mez ben beállíthatja, hogy
melyik digitális igazolvánnyal lekért, számlázásra még nem átadott tételeket kívánja listázni.
Összes tétel
A "Számla információk" menü "Összes tétel" hivatkozását választva a felhasználó az összes tételét (a
számlázásra átadott tételek és a számlázásra még nem átadott tételek együtt) kilistázhatja.
Lehet ség van arra, hogy a tételekre keresési feltételeket adjunk meg. A keresési feltételeket a lap tetjén lév
mez kben állíthatjuk be. A keresést a "Lekérdezés" gomb megnyomásával indíthatjuk el.
A megadható keresési feltételek megegyeznek az el z ekben leírtakkal.
Hiba bejelentés
• Új bejelentés
• Megválaszolt bejelentés
• Folyamatban lév bejelentések
• Gyakori kérdések
Új bejelentés
Új bejelentést tehetünk. A bejelentés az "Elküldés" gomb egyszeri lenyomásával továbbítható. A bejelentés
rögzítésér l egy rövid üzenet tájékoztat, feltüntetve a bejelentés regisztrációs számát és szövegét.
Megválaszolt bejelentések
Táblázatos formában megtekinthet k a már megválaszolt bejelentések.
Folyamatban lév bejelentések
Táblázatos formában megtekinthet k a folymatban lév (nem megválaszolt) bejelentések adatai (regisztrációs
szám, bejelentés id pontja, bejelentés szövege).
Gyakori kérdések
Táblázatos formában megtekinthet k a gyakori kérdések.
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A META rendszer
A Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) projektje a Phare program és a magyar kormány
közös finanszírozásában. E projekt általános célja a földhivatali hálózat meger sítése, hogy képes legyen
megbirkózni a föld- és ingatlanpiac feltételeinek megteremtésével kapcsolatos kihívásokkal a piacgazdaságra
való áttérés, illetve a vonatkozó EU-szabványok átvétele érdekében. A META projekt a TAKAROS m szaki
koncepció utolsó fázisa.
A projekt az információtechnológiai fejlesztésre koncentrál. A META célja egy jól m köd GIS-megoldás
kifejlesztése a megyei földhivatalok számára, és a feltételek megteremtése a földhivatalok LIS- (földinformációs
rendszer) adatainak értékesítéséhez, valamint a TAKAROS körzeti földhivatali rendszer támogatása. Ezen kívül
a META bevezeti a szakág vezet i információs rendszerét (MIS) és széleskör GIS adatfeldolgozási
lehet ségekr l gondoskodik, el segítve az EU közös agrárpolitikájának (CAP) átvételét. Továbbá támogatja a
földhivatali hálózat részbeni önfinanszírozóvá válását.
E célok eléréséhez er s IT-rendszert kell beszerezni a megyei földhivatalok számára. A rendszert a következ
f bb követelmények mentén dolgozták ki:
1. Sokcélú elektronikus archiváló alrendszer,
2. Háttér-adatfeldolgozás a küls adatfeldolgozás el segítése megyei földhivataloknál a körzeti
földhivatalok támogatására,
3. Adatmodellt l független adatfeldolgozási lehet ség,
4. Térképekkel és ingatlanokkal kapcsolatos adatok kezelése a TAKARNET-en keresztül,
5. Vezet i információ biztosítása a földhivatalok vezet i számára,
6. Az EU által támogatott téradat-szabványok alkalmazásának szorgalmazása Magyarországon
A TAKAROS IT koncepció a földhivatalok számítógépesítésének két eltér szintjét határozta meg, miután a
körzeti (KFH) és megyei (MFH) földhivatalok szerepe és m ködése eltér egymástól. A körzeti földhivatalok
képezik a közigazgatás operatív szintjét, ahol a teljes munkafolyamatot jogszabályok határozzák meg. A
TAKAROS-KFH egy munkafolyamat-vezérelt ingatlan-adminisztrációs rendszer, melybe beletartoznak
kataszteri-elemek is, mint pl. térképvázlatok vagy tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelmek ellen rzése,
valamint térképi és jogi adatok naprakészen tartása. A megyei földhivatalok viszont a földügyi szektor vezetési
és üzleti szintjét képviselik. A TAKAROS MFH rendszer, az ún. META gondoskodik a szükséges IT-forrásokról
a körzeti földhivatalok adatbázisainak karbantartásához, támogatja az értéknövelt termékek és szolgáltatások
el állítását, és bevezeti a vezet i információs rendszert (MIS) a földügyi szakág irányításába.
A META képessé teszi a megyei földhivatalokat, hogy m szaki segítséget nyújtsanak a körzeti földhivataloknak
ún. help desk formájában, valamint háttér-adatfeldolgozással, és pótolják az átfogó TAKAROS rendszer hiányzó
interfészeit. A földhivatalok bevételének növelése érdekében a META általános GIS-m ködést biztosít
prototípusok és téradat-termékek el állításához.
A META rendszer céljai:
• A körzeti földhivatalok megbízhatóságának és biztonságának növelése m szaki segítségnyújtással,
archiválással, és katasztrófa esetén a körzeti földhivatal helyettesítésével,
• A földjelzálog intézményrendszer kifejlesztésének támogatása,
• A lehetséges bevétel növelése új GIS-termékek és földhivatali szolgáltatások bevezetésével,
• A helyi önkormányzatok támogatása a földhivatali GIS adatelérés biztosításával,
• Az országos IT-szint emelése tudatosítás és alkalmazás útján, ösztönözve a szektor új szolgáltatásaira
épül m szaki fejlesztéseket,
• Az országos térképészeti tevékenység támogatása digitális kataszteri térképekkel. Adatok
min ségellen rzése és átvétele TAKAROS KFH-adatállományok generálásához, behelyettesítend
térképadatokkal.
• Az EU-tagság támogatása földhasználati, földmin sítési monitorozási jellemz kkel,
• A földpiac élénkítése tematikus térképek biztosításával, valamint a földmin sítés és földértékelés
támogatásával,
• A földadózás támogatása tematikus GIS-adatállományok el állításával és Interneten való
elérhet ségével.
A rendszer funkciói
A legfontosabb funkciócsoportok a következ k:
1. funkciócsoport: Sokcélú elektronikus archiváló alrendszer megyei földhivatali szinten
Számos adatállományt és programkódot kell tárolni, pl. az összes történeti KFH-adatot, a MFH által generált
értéknövelt termékeket, kódtáblákat, jelentésfájlokat, korábbi és jelenlegi szoftver-verziókat stb. Az archiváló
alrendszer a META integrált része.
A META m szaki specifikáció az archiváló alrendszert a rendszer leglényegesebb moduljaként kezeli. A META
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összes be- és kimen adatát az archiváló alrendszer kezeli, fogadja és tárolja. Az Archívum kezeli az összes
objektum-osztályt, objektumokat és el fordulásaikat. Az archiválási szabvány az ISO és a CEN által definiált
fogalmi séma nyelve. E modulban van a META Intranet- és Internet interfésze is. Az archiváló modul kezeli a
téradat-továbbítást is az elfogadott nemzetközi szabványokkal összhangban.
2. funkciócsoport: Háttér-adatfeldolgozás MFH-szinten a KFH-k támogatására
Jellegénél fogva a TAKAROS-KFH nem kezelhet adatot a beadvány-szint alatt. Azonban bizonyos esetekben
elkerülhetetlen a programozott alkalmazásokon kívüli adatkezelés, pl. rejtett topológiai hibák javításakor,
kódtáblák módosításakor, egy település adatainak egyik KFH-ból a másikba való költöztetésekor, a tárolt terület
módosításakor egy település újramérése alkalmával stb. Ezek az úgynevezett földhivatali „m szaki
beavatkozások”.
A m szaki specifikációval összhangban alsóbb szint adatkezelést végez a META az egyes KFH-adatok
másolatainak felhasználásával. A META magas szint (beadvány-szint ) frissít fájlokat hoz létre a TAKAROSKFH-k részére. A fájlokat importálják, amikor a bejegyzett beadványokat importálják a TAKAROS-KFH
alrendszer beadvány-iktató alrendszerébe.
3. funkciócsoport: Téradat-termékek el állítása
Ez egy MFH-szint , adatmodell-független adatfeldolgozási lehet ség. A tervek szerint a MFH-hálózat képezi az
országos föld- és földrajzi adathoz köt d adatszolgáltató struktúra gerincét. A földhivatali adatok, mint a
meglév és a származtatott tematikus adatok a térinformatikai adatfelhasználók rendelkezésére állnak ezen a
hálózaton. A földhivatali hálózat képes lesz küls téradatok, pl. statisztikák importálására, értéknövelt
adatkapcsolatok létrehozására és azok továbbítására a végfelhasználókhoz.
A m szaki specifikáció egy olyan rendszer követelményeinek leírását tartalmazza, mely térbeli objektumokat és
azok osztályait tudja kezelni fogalmi sémáik leírásának megfelel en. A fogalmi séma leírása olyan nyelven
készül, melyet támogat a CEN/TC 287 (illetve az ISO/TC 211).
4. funkciócsoport: Az adattermékek széleskör terjesztése
A földhivatali rendszer a magyar földinformációs szektor domináns szerepl je, mert felel s különféle helyhez
kapcsolódó (geo-related) adatállományok karbantartásáért és terjesztéséért. Az FVM FTF együttm ködik
különböz országos szervezetekkel (pl. Katonai Térképészet, Geofizikai Intézet) közös adatkapcsolatok és
adatterjesztés terén. Annak érdekében, hogy a META interoperábilis legyen számos küls téradat-rendszerrel,
nyíltrendszer-szabványokra épül.
A rendszer magában foglalja az ingyenes alkalmazást (bármely általánosan használt operációs rendszer
esetében), amely lehet vé teszi, hogy térképi objektumok, objektum-osztályok és attribútumok
közlekedhessenek két eltér adatmodell között, az adatok pedig eltér téradat-rendszerek között. Ilyen módon a
földhivatali adattermékek egyre szélesebb körben és egyszer bben hasznosíthatók.
5. funkciócsoport: Szolgáltatások és adattermékek az Interneten
A TAKARNET (a földhivatalok intranetes nagyterület hálózata) koncepcióját a potenciális küls felhasználók
köre jól fogadta. A meglév Web-alapú alkalmazások a körzeti földhivatali alkalmazásokra koncentrálnak, mint
pl. tulajdoni lapok vagy kataszteri térképek másolatainak kérése stb. A felhasználók kapcsolódnak a hálózat
központi elérési pontjára, ezután kéréseiket a rendszer az illetékes TAKAROS KFH-ba továbbítja, amely képes
bizonyos, jogilag meghatározott adatszolgáltatásokra. A TAKARNET regisztrált felhasználók számára
Interneten keresztül is elérhet . Emellett lehetséges megyei földhivatali szinten a kataszteri térképekkel vagy
másolataikkal kapcsolatos interakcióra, pl. a folyamatban lév kataszteri térképfrissítés bemutatása. Ezen felül a
térképszerver hasznos eszköz lesz a földhivatali hálózat értéknövelt adattermékeinek támogatásában is.
A rendszer része olyan térkép- (MAP) szerver, amely meg tudja jeleníteni a grafikus és hozzákapcsolt adatokat
Interneten vagy Intraneten.
6. funkciócsoport: A földhivatali vezet k támogatása
A körzeti földhivatalok operatív, igazgatási és m szaki szempontból is a megyei földhivataloknak vannak
alárendelve. A megyei földhivatalok támogatást nyújtanak a körzeteknek különleges igazgatási vagy m szaki
kérdésekben és országos projektek bonyolításában. A vezet k többnyire térinformációval foglalkoznak. A
kihelyezett források helye is rendkívül fontos. A tevékenységek mennyiségét rendszerint táblákban,
föld/ingatlan-egységekben és területben fejezik ki.
A m szaki specifikáció ugyanolyan kezelést ír el a vezet i információra vonatkozólag, mint amit egyéb (pl.
térbeli) adatokkal kapcsolatban. A META a CEN/TC 287 (illetve ISO/TC 211) adatátviteli szabványoknak
megfelel en importál adatokat. A szükséges Vezet i Információs Rendszer (MIS) egyszer lesz, és a teljes GIS
integrált részét képezi.
Vonatkozó hatályos jogszabályok
A földmérési és térképészeti tevékenységr l szóló 1996. évi LXXVI. törvény és a végrehajtására kiadott
16/1997. (III. 5.) FM., és 21/1997 (III. 12.) FM-HM rendeletek
63/1999 (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet
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Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.)
FVM. rendelet
A term földr l szóló 1994. évi LV. törvény
A szövetkezetekr l szóló 1992. évi II. törvény
A földmin sítés részletes szabályairól szóló 105/1999 (XII. 22.) FVM rendelet
A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet
A földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM. rendelet
Az államigazgatás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
Az 1959. évi IV. törvény (polgári törvénykönyvr l) A természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény
A földm velésügyi és vidékfejlesztési miniszter 41/2002. (V.14.) FVM rendelete
Felhasznált irodalom
Feny Gy: Közhitel nyilvántartás az ingatlanokról. Mez gazda Kiadó, Budapest, 2001.
Niklasz L. et al: Strategy of the Hungarian Land Administration, MARD, Budapest, 1998 (A magyar
földügyigazgatás stratégiája, FVM).
Niklasz L., Remetey-Fülöpp G.: Modern Land Registration and Cadastre - Infrastructural Basis for GI
Applications in Agriculture, Rural and Regional Developments, Proceedings of the 5th EC-GIC Workshop,
Stresa, pp. 113-123, June, 1999 (Korszer ingatlan-nyilvántartás és kataszter -a téradatalkalmazás alapja a
mez gazdasági, vidéki és regionális fejlesztésben).
Podolcsák Á., Zalaba P.:Managing GIS Projects under Phare Rules - Experiences of the Hungarian Land
Registration Sector, Proceedings of the 5th EC-GIC Workshop Stresa, pp. 532-547, June, 1999 (GIS
projektvezetés Phare szabályok szerint - a magyar ingatlan-nyilvántartási szektor tapasztalatai).
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TÉRINFORMATIKA ÉS TELEPÜLÉS
A települési közfeladatokat, lakossági szolgáltatásokat biztosító önkormányzat, államigazgatási intézmények,
vállalkozások, politikai- és társadalmi szervezetek számos területen alkalmazhatják a térinformatika eszközeit. A
települési közösségi funkciók dönt részét ellátó önkormányzatok számára jelenleg azonban még az alapvet
informatikai háttér biztosítása is komoly gondot jelent. A magyar településszerkezetre a kistelepülések nagy
száma jellemz , a 3135 településb l [KSH,2000] 54% 1000 f alatti lakosú, a népesség mindössze 7.8%-ával, és
89% 5000 f alatti lakosú, a népesség nem egészen egyharmadával. Ez behatárolja a települések nagy részén az
önkormányzatok mozgásterét, a polgármesteri hivatalok személyi és technikai fejlesztési lehet ségeit. Központi
segítség nélkül a legelemibb informatikai fejlesztések sem valósulhatnának meg a kistelepüléseken (másrészt ez
a helyzet módot adna a támogatásokkal egybekötött egységes informatikai környezet kialakítására). Az eMagyarország program 2004 május1-ig tart, ennek részeként 1100 önkormányzat számítógépes ellátására, széles
sávú Internet hozzáférés biztosítására 3.5 md Ft-t fordítanak 2003-ban, ezzel minden önkormányzat számára
biztosítva lenne az internetes hozzáférés, amely az egységes, integrált közigazgatási információs rendszer egyik
legfontosabb feltétele. Csak ezután, hosszútávú célként gondolhatunk a kistelepülésekhez tartozó, vagy talán
reálisabban több település összefogásában, esetleg kistérségi szinten m köd térinformatikai adatbázisok,
digitális térképi nyilvántartások kialakítására. Ma még általában csak a nagyobb városokban találhatunk m köd
térképi adatbázisokat, térinformatikai információs rendszereket.
A kormányzat a nemzetközi és hazai tapasztalatoknak megfelel en célul t zte ki az egységes, integrált
közigazgatási informatika megteremtését, ennek részeként pedig különböz programokkal támogatja a
térinformatika fejlesztését.
- Nemzeti Térinformatikai Infrastruktúra (Informatikai és Távközlési Kormánybizottság 13/1997. (X.15.)
határozata), támogatott programok
- Nemzeti Térinformatikai Stratégia kidolgozása
- Országos Térinformatikai Adatház létrehozása
- Nemzeti Kataszteri Program végrehajtása
- Települések, közlekedés és más ágazatok alaptérképeinek elkészítése
- Földrészlet mélység információs keretrendszer létrehozása
- Magyar Topográfiai Program beindítása
- Egységes Földrajzi Címregiszter létrehozása
- Magyarország légi felmérése program végrehajtása
- Nemzeti Térinformatikai Stratégia, Döntésel készít Tanulmány (1998), alapcélok:
- Stratégiai irányító, stratégiaalkotó, ellen rz szervezet létrehozása
- A térinformatika szabályozási környezetének folyamatos fejlesztése
- Országos Térinformatikai Adatház létrehozása
- A NATO és az EU csatlakozás térinformatikai támogatása
- Állami alapadatokra épül termékek létrehozása és szolgáltatások biztosítása (lsd. NTI programok)
Térinformatikai oktatás
Az informatikai stratégia kialakításánál természetesen figyelembe kell venni a küszöbön álló EU a
csatlakozáshoz szükséges közigazgatási harmonizációt is. Az EU Agenda 2000 dokumentuma számos fontos
megállapítást tartalmaz a magyar közigazgatási rendszerrel kapcsolatban. Néhány idevágó ajánlás ezek közül:
- A közösségi vívmányok hatékony alkalmazásához és érvényesítéséhez a közigazgatási szervezeti rendszer
(1997) továbbfejlesztése szükséges – intézményrendszer , hatáskörök , ellen rzés vonatkozásában.
- A közigazgatásban dolgozók – különösen a vezet k – képzettségét , EU ismereteit javítani kell.
- Az önkormányzatok hatékony , átlátható m ködésének feltétele a korszer információtechnológiai eszközök
alkalmazása , az önkormányzati információs rendszerek EU konform fejlesztése. A fejlesztési stratégiához
értékadó útmutató lehet az Európai Tanács által 1994-ben elfogadott Bangemann Jelentés , amely az európai
globális információs társadalom jöv képét jeleníti meg .
Mindezek alapján a különböz szint önkormányzatok informatikai fejlesztésének céljai :
- a szolgáltató jelleg er sítése , az átláthatóság javítása
- egyes szolgáltatások vonatkozásában keresletteremtés
- a kormányzati információs rendszerekkel való kommunikáció javítása
- tájékoztatás az EU csatlakozás feltételeir l , következményeir l , a közösségi jog megismertetése
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Települési funkciók
Ahhoz, hogy áttekinthessük a térinformatika alkalmazási lehet ségeit a települések irányításában,
üzemeltetésében röviden át kell tekintenünk a települési funkciókat.
Norton [Norton , A. 1994 : International handbook of Local and regional government , Edward Elgar , Aldershot
] 20 ország példáján a következ jellemz települési funkciókat különíti el:
- Közm vek (víz , áram , gáz) (szennyvízelvezetés -kezelés , hulladék elhelyezés , köztisztaság ) - település
- Úthálózat (építés ,karbantartás) – települési és területi szintek
- Lakásellátás – szociális , alacsony bér lakások (építés , fenntartás , felújítás) – települési , esetleg területi
szint (US,CA)
- Tömegközlekedés (kiköt k) – települési , esetleg közös települési és területi
- Rend rség – települési hatáskörben Dél-E , Németnyelv országok , US , helyenként területi szint is (Fr , E)
- T zvédelem – települési (kivéve It, A, Nz) , területi szinten (Nl, D , E)
- Egészségügy – ált. települési , területi (Da , Sv , J)
- Szociális – települési és területi
- Kultúra – települési és területi
- Rekreációs szolgáltatások – település
- Képzés – állami szakmai felügyelet (Dél- és Közép Európa) – alapképzés települési , középfokú oktatás
gyakran területi szinten
- Szakképzés – ált. területi szint
- Gazdaságfejlesztés – települési szint , területi szint (B , Fr, I , Nl)
- Területfejlesztés- rendezés – települési
- Turizmus – települési és területi szintek
- Természet- és környezetvédelem – települési és területi szintek
A magyar települések funkcióira a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény az irányadó,
nevezetesen a törvény 8.§-a szerint:
(1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a
településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a
csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemet fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi
tömegközlekedés, a településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tûzvédelemr l, közbiztonság helyi
feladatairól; közremûködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az
alapfokú nevelésr l, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról való gondoskodás; a közösségi tér
biztosítása; közmûvel dési, tudományos, mûvészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek el segítése
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei
alapján, anyagi lehet ségeit l függ en -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.
(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az alapfokú oktatásról, az
egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemet fenntartásáról;
köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését
A helyi önkormányzatok hatáskörét az 1.§ (4)-e teszi teljessé az Európában jellemz francia-típusú , általános
felhatalmazási elvnek megfelel en :
„A helyi önkormányzat - a választott helyi képvisel -testület által, vagy a helyi népszavazás döntésével - önként
vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe.
Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. Az önként
vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelez en el írt önkormányzati feladatés hatáskörök ellátását”
A település nagysága, lehet ségei meghatározóak az ellátott (önkormányzati és az államigazgatástól átvett)
funkciók számát, az ellátás módját, színvonalát tekintve. A legáltalánosabban – valamilyen szinten –
megtalálható közösségi-települési feladatok :
- Környezetvédelem
- Lakáspolitika, telek- és lakásgazdálkodás
- Energia-, víz, csatorna ellátás, távközlés
- Közutak, helyi közlekedés
- Település-egészségügyi feladatok (köztisztaság, zöldterület ellátás, kéményseprés, temet k, szennyvizek
elszállítása és ártalmatlanítása)
- Egészségügyi, szociális, kulturális ellátás, oktatás
Nem el írt, de mára minden település számára kiemelked fontosságú feladattá vált a településmarketing. A
térségi marketinghez hasonlóan – s t a koncentrált érdekek miatt még intenzívebben – a településeknek is
versenyezniük kell a korlátozottan rendelkezésre álló forrásokért (a településhierarchiában elfoglalt pozíciót
meghatározó magasabb szint funkciók, a kockázati t ke beruházásai - különösen a külföldi t ke, támogatások, a
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szolgáltatások vonzáskörzete, belföldi és külföldi turisták, stb.). Ezért a településmarketingnek át kell fognia a
tervezés (stratégiaalkotás, fejlesztési koncepciók, fejlesztési tervek, településrendezés), és az operatív
településirányítás minden területét. A legfontosabb részfeladatok a település vonzerejének, ismertségének
növelése, a megfelel település-imázs megteremtése, a vonzó vállalkozási környezet kialakítása (el készített
ipari ingatlanok, korszer infrastruktúra, vonzó környezet, közbiztonság, gyors ügyintézés, gazdasági-pénzügyi
szolgáltatások, jó elérhet ség, stb.). A településmarketing utolérhetetlen hatékonyságú, korlátlan hazai és
nemzetközi megszólítási lehet séget biztosító, költségtakarékos eszköze az internetes települési portál, amely f
feladata az e-közigazgatási szolgáltatások biztosítása lesz. A portálon számos funkcióhoz kapcsolhatók az
internetes térinformatika eszközei - a közigazgatási-, közlekedési-, idegenforgalmi-, a gazdasági életet bemutató
tematikus térképekt l a hivatal térképi nyilvántartásainak korlátozott módú megjelenítéséig (pl. bizonyos
részletezettségt l csak el fizet k vagy ilyen jogkörrel rendelkez közintézmények számára).
A középszint államigazgatási feladatokat a megyei és regionális dekoncentrált hivatalok és a területi
kirendeltségeik biztosítják. A térinformatikában különösen érintett ágazatok a vízgazdálkodás, árvíz-, környezetés természetvédelem, erd gazdálkodás, földm velésügy, állat- és növényegészségügy, bányafelügyelet, közútiés vasúti igazgatóságok. Természetesen a többi középszint hivatal számára is fontos az általuk felügyelt ágazat
jellemz inek területi eloszlása, ezek az adatbázisok jórészt település szint bontást biztosítanak.
A magánszférához tartozó települési funkciókat a különböz típusú vállalkozások, társadalmi-, politikai
szervezetek valósíthatják meg. Itt els sorban a telephelyválasztás, marketing, (piacfelmérés, vásárlóer ,
fogyasztói szokások, stb.), ill. választási térképek, közvélemény kutatások területi eredményei, stb. területeken
lehet szükség térinformatikai alkalmazásokra.
Szabályozás
A települések és a térinformatika kapcsolatát az el z ek szerint a kötelez feladatként el írt településtervezés,
rendezés és a különböz térképi nyilvántartások határozzák meg. Az ezekre vonatkozó el írások áttekintéséhez
idézzük az 1997. évi LXXVIII. "az épített környezet alakításáról és védelmér l” szóló törvény néhány
részletét(az ingatlannyilvántartásról lsd. még az 1997 évi CXLI.törvényt) :
6. § (1) A települési (f városban a kerületi) önkormányzat, valamint szerveik építésügyi feladata különösen:
a) a jogszabályok keretein belül - a f városban a f városi keretszabályt és szabályozási kerettervet figyelembe
véve - a településrendezési feladatkör ellátása,
(3) A települési önkormányzat és szervei - a f városban a f városi és a kerületi önkormányzatok a külön
jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint - a településrendezési feladatukat
a) a helyi építési szabályzat megállapításával, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok
jóváhagyásával …. látja el
7. § (1) A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának
kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és
védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának megteremtése, az
érdekütközések feloldásának biztosítása, valamint az er források kíméletes hasznosításának el segítése.
(2) A településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és beépítésére
vonatkozó helyi szabályok kialakításával:
a) meghatározza a település összehangolt, rendezett fejl désének térbeli-fizikai kereteit;
b) a település adottságait és lehet ségeit hatékonyan kihasználva el segítse annak m köd képességét a
környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett;
c) biztosítsa a település (településrészek) meg rzésre érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének,
beépítésének, építészeti és természeti arculatának védelmét.
(3) A településrendezés eszközei:
a) a településfejlesztési koncepció, amelyet a települési önkormányzat képvisel -testülete határozattal állapít
meg (2. § 26. pont);
b) a településszerkezeti terv, amelyet az önkormányzati településfejlesztési döntés figyelembevételével a
települési önkormányzat képvisel -testülete dolgoztat ki, és határozattal állapít meg (2. § 28. pont);
c) a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, amelyet a településszerkezeti terv alapján a települési
önkormányzat képvisel -testülete dolgoztat ki, és rendelettel állapít meg (2. § 10. és 19. pont).
10. § (1) A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehet ségeit és
fejlesztési irányait, ennek megfelel en az egyes területrészek felhasználási módját, a település m ködéséhez
szükséges m szaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és
elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvet
jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább
szintentartása mellett.
(3) A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és
szükség esetén a terv módosításáról vagy új terv elkészítésér l kell gondoskodnia.
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11. § (1) A településszerkezeti terv rajzi és szöveges munkarészekb l áll.
(2) A településszerkezeti tervet a település nagyságának megfelel méretarányú térképen kell ábrázolni.
(3) A településszerkezeti tervben meg kell határozni a bel- és külterületeket, a beépítésre szánt, illet leg a
beépítésre nem szánt területeket, a település szerkezetét meghatározó közterületeket (f útvonalak, nagyobb
kiterjedés közparkok stb.), azok tagozódását, a védett, a védelemre tervezett és a véd területeket, továbbá a
funkciójában megváltoztatásra tervezett területrészeket, a meglév és a tervezett infrastruktúra-hálózatokat.
(4) A (3) bekezdésben említett egyes területeken belül fel kell tüntetni a terület felhasználását veszélyeztet ,
illet leg arra kiható tényez ket, különösen az alábányászottságot, a szennyezettséget, az árvíz-, erózió- és
csúszásveszélyt, a természetes és mesterséges üregeket, a közm ves szennyvízelvezetéssel ellátatlan területet,
továbbá a külön jogszabályok alapján el írt minden olyan egyéb tényez t, amely a terület felhasználását vagy
beépítését befolyásolja.
57. § (2) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása,
fejlesztése, rzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata.
58. § (1) Az építésügyi hatóságok, települési jegyz k (f jegyz k), közm vezetékek kezel i, közalapítványok,
kamarák és más, jogszabályban erre felhatalmazott szervek az építésügy körébe tartozó tevékenységek
ellátásához szükséges azon területi, társadalmi, környezeti, természeti és m szaki adatokról, amelyek a
településrendezéshez és a tervezéshez, az építésügyi hatósági tevékenységhez feltétlenül szükségesek
jogszabályban meghatározott hatósági nyilvántartásokat vezetnek.
(2) Az (1) bekezdésben említett hatósági nyilvántartásnak min sül:
a) a települések közigazgatási területét ábrázoló földmérési alaptérképek (bel- és külterület ábrázolásával),
b) a helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek nyilvántartása,
c) a telekalakítási engedélyek mellékletét képez tervek,
d) a belterületi közm nyilvántartás,
e) az építmény-nyilvántartás,
f) az átnézeti nyilvántartási térkép,
g) a külterületen lév nyomvonalas és kapcsolódó létesítmények nyilvántartása,
h) a tervez i, vezet tervez i, szakért i, m szaki ellen ri névjegyzék vezetése,
i) a lakásépítéssel, megsz néssel kapcsolatos nyilvántartás,
j) a hatósági, építésfelügyeleti ellen rzések jegyz könyveinek nyilvántartása ….
Kiegészítésül érdemes még az állami topográfiai térképekkel kapcsolatos „földmérési és térképészeti
tevékenységr l szóló” 1996. évi LXXVI. törvényt (Fttv.) is megemlíteni. E szerint: „Az állami topográfiai térkép
papírlapon, fólián, többszínnyomással vagy számítógépen kezelhet formában, az ország egész területér l nagy,
közepes és kis méretarányban készül térkép, amely a földfelszín természetes és mesterséges alakzatainak
síkrajzi és domborzati elemeit, továbbá a névrajzot tartalmazza a tulajdoni viszonyokra vonatkozó információk
nélkül.”(Fttv. 14. §.5)
A törvény nemcsak az állami topográfiai térképek fogalmát határozza meg, de kötelez használatukról is
rendelkezik:
„Az állami és helyi önkormányzati térinformatikai rendszerek alapjául az állami térképeket és állami
alapadatokat kell felhasználni.
Az állami és a helyi önkormányzati térinformatikai rendszerek összekapcsolhatósága érdekében e rendszerek
térképi adatbázisaiban, az egységes országos vetületi rendszerben és annak koordinátarendszerében
meghatározott vagy az abba átszámított koordinátákat, továbbá az egységes országos magassági
alapponthálózatra vonatkozó adatokat kell használni.(Fttv. 15. §.6)”.
Térinformatika és önkormányzatok
A közösségi települési funkciók biztosítása tehát alapvet en az önkormányzatok feladata, - minél nagyobb a
település, minél fontosabb helyet tölt be a településhierarchiában ezek a funkciók annál sokrét bbek és
színvonalasabbak. A térinformatika köt dését az önkormányzati funkciókhoz ezért egy nagyváros, Miskolc
Polgármesteri Hivatalának ügyrendjén, szervezeti tagolódásán követhetjük nyomon a legkönnyebben. A
szervezeti egységeknél csak azok a feladatkörök lettek feltüntetve, amelyekhez közvetlenül valamilyen
térinformatikai alkalmazás, nyilvántartás társulhat:
- Polgármesteri Kabinet (vezet i, döntéstámogató információs rendszer)
- Szervezési és Közigazgatási Osztály
- Várospolitikai és Informatikai Osztály
- Stratégiai programok nyilvántartása
- Területfejlesztési és foglalkoztatási információk
- Város arculattervezése ,idegenforgalmi marketing , befektet k tájékoztatása
- Hivatali információs rendszer, a város térinformatikai rendszerét, közm vezeték-hálózatok
nyilvántartása, a térinformatikai rendszerhez kapcsolódó m szaki nyilvántartás
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- Pénzügyi és Ellen rzési Osztály
- Befektetési és Vagyonjogi Osztály
- Vagyongazdálkodási Program
- Adó Osztály,
Hatósági Osztály
- Az anyakönyvi igazgatás
- Birtokvédelmi ügyek
- T zvédelmi hatósági feladatok
- Külföldiek ingatlanszerzési ügyei
- Telephely rendezési ügyek
- Földm velésügyi, állat- és növényegészségügyi feladatok
- Népmozgalmi és lakcímadatok nyilvántartása, az adatváltozások folyamatos vezetése,
adatszolgáltatások teljesítése
- Közterületváltozások átvezetése
- Közterület- és piacfelügyel ség
- Közoktatási és Közm vel dési Osztály
- Környezetinformáció, statisztika
- Egészségügyi és Szociális Osztály
- Környezetinformáció, statisztika
Építési és Környezetvédelmi Osztály
Az építésügyi igazgatás területén:
Telekalakítási eljárás
Építési tilalom
I. fokú építési hatóság
A településrendezési feladatok
Ingatlan kisajátítás, kártalanítás
Jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat vezet
Földrajzi nevek nyilvántartása
A környezet- és természetvédelem területén:
A rendezési tervek, programok, elemzések, intézkedési tervek
Helyi természetvédelmi területekkel kapcsolatos feladatok
Zaj- és rezgésvédelemmel összefügg hatósági feladatok
Leveg tisztaságának védelmével kapcsolatos feladatokat
A fák védelmével összefügg hatósági feladatokat
Környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenység esetén a kérelmet és az el zetes tanulmányt az érdekeltek
számára hozzáférhet vé teszi
Helyi védettség természeti területen szakhatóság
Eredeti állapot helyreállítása
- Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Tulajdonosi jogok gyakorlása
intézményi nyilvántartások
Miskolci Városgazda Kft. ,
Miskolci Városi Közlekedési Rt. ,
MIVIZ Rt. ,
Miskolci F t m Kft. ,
MIH Kft. ,
Miskolci Közterületfenntartó Kft. ,
MIK Rt. (az üzemeltetési feladatokat illet en) ,
A közlekedési igazgatás területén:
Helyi közutak kezelése
Részt vesz a közút forgalmi rendjének kialakításában
Kijelöli a veszélyes, illetve súlyos árut szállító járm útvonalát
Jóváhagyásra el készíti a helyi tömegközlekedés menetrendjét
A vízgazdálkodás és vízügyi igazgatás területén:
Helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó koncepció
Vízgazdálkodási hatósági feladatokat (víz, szennyvíz, kút stb.), Ezekr l nyilvántartást vezet
Kijelöli a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszait, illetve a veszélyes és ártalmas vizeket
Közrem ködik a város ivóvízellátásával, a szennyvíz elvezetésével és tisztításával, a csapadékvíz elvezetésével
összefügg feladatok végrehajtásában
Szervezi a vizek kártételei elleni védelmet, gondoskodik az ár- és belvízvédelemr l, a vízkárelhárításról
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Közhasználatú zöldterületek létesítése és fenntartása
Beruházási, felújítási és rehabilitációs feladatok
Közvilágítási és energetikai ügyek intézésében
Gyámügyi Osztály,
F építészi Kabinet
Terület- és településrendezési tervek egyeztetése
Helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását
M emlékvédelem
Terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, adatszolgáltatásra vonatkozó helyi szabályok
kialakításában
Települési információs rendszerek kialakítása és m ködtetése
Szervezi és irányítja a településrendezési tervek véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a tervek
készítésének nyilvánosságát
Az ügyfelek, építkezni szándékozók, illetve érdekl d k igénye szerint városrendezési nyilatkozatokkal segíti
azok tájékoztatását
Véleményezi az önkormányzati ingatlanok hasznosítási elképzeléseit.
A felsorolt számos térbeli adatokhoz kapcsolható funkció alapján a térinformatika következ felhasználási
irányait lehet megkülönböztetni:
térképi nyilvántartások - topográfiai alaptérképek (f ként 1:1000 - 1:4000 méretarányok, városkörnyék esetén
1:25000-ig), ingatlan-, címnyilvántartás, közm térképek
környezetinformációs rendszerek (pl. környezet monitoring, természet-, m emlékvédelem, egészségügyi
mutatók, stb.), tematikus állományok
településrendezés, településszerkezeti terv
településfejlesztési terv
környzetvédelmi igazgatás, el írások
ingatlangazdálkodás, építésügyi igazgatás, városkép
településüzemeltetés
beruházások döntésel készítése, helykiválasztás
településmarketing, idegenforgalmi információs rendszer
hatástanulmányok, kockázatelemzés, katasztrófavédelem
Az el z listán szerényen meghúzódó városkép funkció mögött valójában egy új, a várostervezésben,
építészetben rendkívül fontos – és hatásos alkalmazási irány értend . Egyre több térinformatikai szoftver –
els sorban természetesen a korszer építészeti tervez rendszerek (pl. ArchiCad) - alkalmas az épületek,
beépített ingatlanok 3D-s valóságh megjelenítésére (lsd. 1.ábra), amely egyik felhasználási lehet sége az
ingatlanfejlesztések várható városképi hatásának egyszer megjelenítése, de fontos része lehet különböz mikroklimatológiai, kockázati elemzéseknek is.

1.ábra (Forrás: [6])
Ma a települési információrendszerek meglehet sen hiányosak, mozaik jelleg ek, gyakran egymástól (és más
települési rendszerekt l) függetlenek, nem felelnek meg sem a gyorsan változó igényeknek, sem az elvárt
statisztikai kötelezettségeknek. Különösen a költségigényes digitális térképi nyilvántartások tekintetében sok az

68

elmaradás. Nagy szükség lenne az egységes, integrált, hálózatba kötött települési információs rendszerek
kialakítására, ami nyilvánvalóan csak állami irányítással és jelent s hozzájárulással történhet. A közigazgatás
megújítása, az integrált közigazgatási információs rendszerek fejl dése szempontjából nagy lendít er t jelentet
az Internet terjedése, az államigazgatás és a települések elektronikus kormányzati szerepvállalása, amely a
térinformatikai alkalmazások számára is új teret nyitott. Az e-kormányzat fejlesztése világszerte a közigazgatási
reformtörekvések els számú feladata, része napjaink kiemelt stratégiai céljának, az információs társadalom
megvalósításához szükséges feltételek megteremtésének. A magyar elképzeléseket a kormány 2004 – 2006.
évekre kidolgozott Nemzeti Fejlesztési Tervével és az Európai Unió e-Europe2005 programjával összehangolt
Magyar Információs Társadalom Stratégia kívánja összefoglalni (5.fej. eMagyarország 2004-2006). Az eközigazgatás a települések számára is fontos kötelezettségeket jelent. Célja egy költségtakarékos, hatékony,
ügyfélközpontú közigazgatás megteremtése, amely a hét minden napján, 24 órán át rendelkezésre álló, Interneten
elérhet egyablakos ügyfélszolgálatot biztosít a polgárok számára.
Az internetes e-szolgáltatások között térinformatikai alkalmazásokat igényelnek az információ lekérdezések
(várostérkép, településszerkezeti terv, ingatlangazdálkodás, stb.), az elérhet építési igazgatási szolgáltatások, a
tervez k számára fontos közm térképek, stb.

2.ábra A tokaji portál egy oldala
A fejl dést jelzi, hogy egyre több magyar város rendelkezik települési portállal (lsd. 2.ábra), ahol ugyan ma még
az e-közigazgatási szolgáltatások helyett az el z ekben már említett településmarketinggel, idegenforgalommal
kapcsolatos funkciók dominálnak, de éppen ezeken a területeken lehet a különböz térinformatikai, multimédiás
eszközöket a leghatékonyabban felhasználni.
A település feladataihoz nemcsak saját adatállományait használhatja, a tervezéshez szükség lehet olyan
természetföldrajzi, meteorológiai, földmérési, stb. térképi ill. társadalomföldrajzi, gazdasági statisztikai adatokra,
amelyeket a KSH megyei igazgatóságaitól, a megyei önkormányzat kezelésében lév Területi Információs
Rendszerb l (MeTeIr), vagy valamelyik országos hatáskör államigazgatási-, kutató- vagy oktatási intézményt l
(pl. F MI, VÁTI, RKK, MTA FKI, stb.) szerezhetnek be. Az Interneten egy településhez számtalan Web-site
kapcsolódhat, a helyi vállalkozások, intézmények, szervezetek honlapjain kívül létezhetnek a településsel,
idegenforgalmi nevezetességeivel, stb. foglalkozó országos tematikus portálok is. A 3. ábrán egy interaktív
internetes települési „Térképbankot” látunk, amely els sorban az idegenforgalmi tájékoztatást segítheti.
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3.ábra
Alkalmazások
Döntéstámogatási információs rendszer
[Forrás : „Döntéstámogatás térinformatikai alapokon” , Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
http://geoweb.cslm.hu/vhost/gisopen/cd_2001/html/EA_nyers/html/Dely.htm]
A következ kben egy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában IKTA III pályázattal
megvalósuló térinformatikai alapú döntéstámogató rendszer ismertetéséb l idézünk részleteket.
Adatbázisok:
Digitális Földmérési Alaptérkép
A településr l készült digitális ortofotó adatbázis
A rendelkezésre álló- alfanumerikus adatbázisok, amely a grafikus adatbázisokkal térinformatikai georelációs
adatbázissá lesznek összeépítve
Célok:
A helyi hálózaton m köd döntéstámogató rendszer, térinformatikai funkciókkal.
A térinformatikai rendszer internetes hozzáférésének biztosítása.
A projekt els sorban az alábbi területek döntéstámogatását kívánja megvalósítani:
Építéshatósági munka támogatása
Az építéshatósági munka során a terület szakemberei a következ tevékenységeket végzik el, illetve e
munkakörök alapján hoznak döntéseket: használatbavételi-, bontási-, fennmaradási-, fakitermelési-, közterület
használati engedélyek kiadása elbírálása, leállítás, fennmaradásra kötelezés, pénzügyi bírság, telekalakítás,
házszámkijelölés, kezel i hozzájárulás, rendeltetés-változás tevékenységei.
Ezen tevékenységüket befolyásolja a jogszabályi háttér, a területrendezési információk, illetve a térképi és a
„valóságossági” (helyszínelés) információk. A településr l rendelkezésre álló digitális földmérési alaptérkép és a
készítend ortofotó alapján ezen információk egyértelm en összevetésre kerülnek. Az összevetést a tervezett
Informatikai rendszer automatikusan végzi majd el (egy új módszertan bevezetésével) és az eredményér l pl. az
engedélyeknek megfelel méret ház épült-e vagy sem összevetési információt készít el mind grafikus, mind
szöveges formában, ezzel az információs háttérrel m szakilag egyértelm és valóságh információk alapján
lehet a döntést meghozni.
Környezetvédelmi döntések támogatása
A digitális ortofotó alapján, számítógépes elemzéseket lehet végezni a környezet állapotára vonatkozóan. Ezen
információk alapján a valóságos adatokra támaszkodva lehet meghozni a környezetvédelemmel kapcsolatos
döntéseket. Az ortofotó segítségével elemzéseket lehet végezni a növényzet és a talaj állapotáról, az illegális
szemétlerakó helyekr l és egyéb szennyez forrásokról. A project pilot rendszerének megvalósítása során tipikus
mintaterületek kijelölésére kerül sor, ahol terepi referencia adatok felhasználásával, automatikus kvalitatív
kiértékelés készül a természetes felületekre (növényzet, talaj stb), a mesterségesen kialakított, különböz
felületek állapotára (beton, aszfalt, épületek tet állapota stb.) és a tipikus szennyez forrásokra.
Infrastruktúrához kapcsolódó tevékenységek támogatása
A meglév adatbázis alapján – az ortofotó terepi felbontása (10x10 cm) miatt – amely láthatóan és
értelmezhet en tartalmazza az útburkolati jeleket ezek alak és intenzitás vizsgálata alapján létrehozható egy
olyan informatikai modul, amely segítségével, olyan döntés el készít elemzés végezhet el, amely alapján az
útburkolati jelek karbantartásának és aktualizálásának projectje a valóságos informatikai adatbázis alapján
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optimálisan tervezhet és valósítható meg. A fenti technológiára támaszkodva felmérhet és elemezhet a
közutak állapota (pl. kátyúk db száma egységnyi felületen, az útpálya felülete és a kátyúk felületének az
arányának a vizsgálata) és ez alapján elkészíthet egy olyan, az utak állapotát tükröz tematikus adatbázis, amely
az út karbantartások optimalizált elvégzését garantálja.
Kertészet, zöld terület
A városkép kialakításának nagyon fontos eleme a zöldterületek, parkok zöldfelületek kialakítása, karbantartása
tervezése. A rendszer grafikus és a ortofotó adatbázis összevetésével és manuális kiegészítésekkel elkészíti a
zöldterületek nyilvántartását és ez alapján elkészíti a tematikus és osztályozott adatbázist. Ez az adatbázis nyújtja
a kiindulási alapot azon városképi és zöldfelület rendezési, parkosítási projectekhez szükséges döntések
meghozatalához, amelyek egy egész város életét befolyásolják.
Közterület elbirtoklás
A jelenleg érvényes törvények alapján, ha valamely ingatlannal rendelkez magán, vagy jogi személy véletlenül,
vagy szándékosan a saját tulajdonát képez ingatlan határát a közterület rovására önhatalmúlag módosítja (pl. az
engedélyezettnél kijjebb építi fel a kerítését, stb.) és a közterület tulajdonosa (Önkormányzat) ezt 10 éven belül
nem kifogásolja meg és nem szólítja fel az eredeti állapot visszaállítására, akkor a 10 év letelte után
automatikusan az elbitorló tulajdonába megy át a közterület.
Az ortofotó és a grafikus adatbázis segítségével automatizálható egy mechanizmus (az új módszertannak erre a
feldolgozásra is figyelemmel kell kidolgozásra kerülnie) amely alapján a nyilvántartási és a természetbeni állapot
összevetésével létrejön egy olyan adatbázis amely tartalmazza azon objektumok adatait (látvány információ,
statisztika, %-os arány, fekvés, cím, helyrajzi szám, stb.) amely alapján az elbirtoklások megszüntethet k.”
A bemutatott projekt tökéletesen megfelel annak az – informatikai néz pontból természetes – alapelvnek,
amelyet a Jegyz k Országos Szövetsége 2002-ben „Az önkormányzatok (polgármesteri hivatalok) 2003–2006.
évekre szóló informatikai stratégiájának elkészítéséhez” [Vincze Ferenc] ajánlásában elfogadott :
„A térbeli és a hozzájuk kapcsolódó numerikus adatok kezelését térinformatikai rendszerben célszer
megvalósítani. Így lehetségessé válik térbeli keresés, továbbá a numerikus adatok feldolgozása során kapott
eredmények térbeli megjelenítése. A térbeli objektumhoz a numerikus adatokon túl dokumentumok, m szaki
rajzok, fényképek, videofelvételek kapcsolhatók, tehát naprakészen tárolhatók fejlesztési és rendezési tervek is.
Mindezen lehet ségek és el nyök kihasználása céljából az adatbázist – ahol lehet – térinformatikai rendszerre
célszer felépíteni.”
Min sítés
Ez az alkalmazási példa egy az alföldi városok környezeti terhelését vizsgáló 1999/2000 kutatás [19]
eredményeib l mutat részleteket. A 4. ábrán Kecskemét belvárosában mért (1999-es adatok) forgalomintenzitás
tematikus térképét mutatja, amely a vizsgálathoz figyelembe vett egyik környezeti tényez .

4.ábra Forgalomintenzitás (gépjárm /óra).
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A terhelésvizsgálat 10 környezeti tényez (csoport) bevonásával a TM min sítési eljárással történt [27]. Az egyes
környezeti tényez k/tényez csoportok:
- Légszennyezés (nitrogén-oxidok, SO2, CO, üleped por)
- vegetációba épül nehézfémek (Pb, Hg, Cu, Zn, Al)
zajszint
- háttérsugárzás
- zöldterület
- hulladékelszállítás
- meteorológia (szélgyakoriság, légnedvesség, ködgyakoriság, légnyomás)
- indikátornövény (zuzmó)
- gépjárm forgalom (intenzitás, terhelés, nehézgépjárm arány)
- néps r ség (f /m2/lakás)
Az adatbázis 1999-es helyszíni mérések alapján készült, amelyet orvosszakért k osztályozási táblázatai és
tényez súlyai egészítettek ki a két min sítési célnak, a daganatos és légúti megbetegedési kockázatoknak
megfelel en.
Az 5 ábra már a min sítési eredményként kapott környezeti terhelést mutatja a légúti megbetegedések
kockázatának szempontjából Kecskemét belvárosában (a 9 fokozatú skálán a piros felé tartó színek jelölik a
nagyobb kockázatot).
A terhelés jelent s része a városon átvezet országos f utak átmen forgalmából származik, így a várostervezés
számára felmérhet az elkerül utak építésének sürg ssége, az esetleges ideiglenes tehermentesít útvonalak
kijelölése, a közegészségügy számára pedig lehet séget ad a sz r vizsgálatok gyakoriságának területi
súlyozására, ill. beruházások döntésel készítésénél, intézmények elhelyezésénél a helykiválasztást segítheti.

5.ábra Légúti megbetegedések kockázata
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Településszerkezeti terv

6.ábra
Az 6. ábrán Miskolc településszerkezeti tervét láthatjuk [Forrás : Miskolc Polgármesteri Hivatal www.miskolc.hu ]. A településszerkezeti terv kiindulás a fejlesztési tervek számára, alapja minden
ingatlangazdálkodással, építésügyi igazgatási, hatósági tevékenységnek, az önkormányzati és vállalkozói
beruházások tervezésének. Az internetes hozzáférés lehet sége nagymértékben gyorsíthatja, megkönnyítheti az
ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos tájékozódást, döntésel készítést.
Telephelyválasztás, marketing
Települési folyamatok elemzése
Els sorban kereskedelmi létesítmények telephelyválasztásánál, beruházási döntések el tt (itt üzletnyitás)
döntésel készítési szakaszában fontos feladat meghatározni a célterületen (településen) él lakosság számát,
jövedelmét, korösszetételét, végzettségét, stb. mivel ezekb l az adatokból felbecsülhet a vásárlóer területi
eloszlása és a fogyasztói struktúra. A 7. ábra Boston (Massachusetts, USA) körzeteire kapott családi
jövedelemeloszlások mediánjait mutatja 1960-ban, - az északi körzetek egy szegényebb, a déliek egy gazdagabb
városrészt körvonalaznak [Forrás : Duncan,J.E.-Sikos,T. The application of the shift-share method to retail
change in Boston City 1946-1993, in [9]].
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7. ábra
Ugyanehhez a kutatáshoz tartozik a 8.ábrán látható két térkép, amelyek Boston etnikai összetételének változását
mutatják az 1960-as és 1990-es állapotok összevetésével. Az id beli folyamatokat érzékeltet tematikus térképek
rendkívül hasznosak minden stratégiai, fejlesztési tervezés számára, ez a példa nagyon jól érzékelteti, hogy a
települési komplex fejlesztési tervek kidolgozásához milyen hasznosak lehetnek a különböz
társadalomföldrajzi, szociológiai vizsgálatok, - amelyek eredményeit, a térbeli összefüggéseket térinformatikai
eszközökkel, tematikus térképekkel lehet bemutatni. Jelen esetben az etnikai összetétel a térképeken nyomon
követhet látványos és gyors (penészfolt effektus!) változása fontos információ a piaci-fogyasztói jellemz k
területi eloszlásának becsléséhez és részben magyarázza az el z ábrán bemutatott jövedelemeloszlást is.
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8.ábra
Piaci környezet
A telephelyválasztás, marketing alapvet feladata a piaci környezet elemzése, a piaci pozíció meghatározása.
Ehhez elengedhetetlen a versenytársak földrajzi elhelyezkedésének ismerete, a hatáskörzetek felmérése. Ezek különösen a kiskereskedelem és a lakossági szolgáltatások számára - egység/üzlet szint , részletes térképeket
igényelnek. Egy ilyen tematikus városrészletet látunk a 9.ábrán, amely a budapesti Váci utca üzlettípusait
ábrázolja [Forrás [25]] . A térkép segítségével, a népességi, jövedelmi és az üzletek forgalmi adatainak ill. a
lakosság rétegzett fogyasztói szokásainak ismeretében egy-egy üzletág telítettségének térbeli jellemz it meg
lehet becsülni.
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9.ábra
Közm térképek
A térinformatika legkézenfekv bb települési alkalmazása a digitális térképi nyilvántartások területe.
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10.ábra
A 10-11. ábrák a Budagis rendszer rétegeihez tartozó szelvényeket mutatnak, a 10. ábrán az ingatlan
nyilvántartás részletét látjuk egy ingatlanra pozícionált lekérdezési m velethez tartozó ablakkal, a 11. ábra pedig
az elektromos hálózat egy részlete. [Forrás : L-Tér Informatika , 2001 Térinformatika lépésr l-lépésre, L-Tér
Stúdió, Budapest ]

11.ábra
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Katasztrófavédelem, kockázatelemzés
Kitelepítési terv kockázatelemzése
Különösen a világ veszélyeztetett zónáiban lév nagyvárosok számára ma már alapvet követelmény az esetleg
bekövetkez természeti katasztrófára (földrengés, tornádó, t zhányó kitörés, stb.) való felkészülés, amelynek
alapja egy részletes, a lakosság kimenekítését is leíró katasztrófavédelmi terv. Egy ilyen terv megalapozásához
egyrészt modellezni kell a várható veszélyeztetettség földrajzi, id beli terjedését, másrészt kockázatelemzéssel
vizsgálni kell a kitelepítésnél lehetséges konfliktusokat. Mindkét területen kulcsszerepe van a térinformatikának,
erre példa a 12.ábra, amely Santa Barbara (California, USA) kitelepítési útvonalainak terhelését modellezi
[Forrás: Tom Cova in [16]], a sötétebb színek a problémás körzeteket jelzik.

12.ábra
T zvédelmi terv
A 13.ábra City of Boulder (Colorado, USA) közvetlen szomszédságában lév t zveszélyes körzet, Pine Brook
Hills t zveszélyességi övezeteit ábrázolja, a veszélyeztetett ingatlanok feltüntetésével. A dróthálós 3D
megjelenítés egyrészt lehet séget ad a terjedés (szélviszonyok, domborzat, stb.) jobb modellezésére, másrészt az
oltási útvonalak jobb megtervezésére.
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13.ábra [Forrás: Korte,J.-Johnson,N. Wildfire hazard Identification and mitigation system, in ESRI Map Book,
1993, p.99.]
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TELEPÜLÉS- ÉS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS TÉRINFORMATIKAI ESZKÖZEI
A nagyteljesítmény számítógépek gyors elterjedésével és a felhasználóbarát programok fejl désével
párhuzamosan, a komoly hardveres és szoftveres hátteret igényl térinformatika alkalmazása az élet egyre több
területén válik természetessé. A sokáig els sorban a mérnöki tervezésben, a földmérésben és a térképészetben
alkalmazott térinformatika az utóbbi tíz évben létjogosultságot nyert mind az önkormányzatok munkájában,
mind az üzleti életben. Ebben a fejezetben néhány gyakorlati példán keresztül igyekszünk felvillantani a
térinformatika alkalmazásnak lehet ségeit e két utóbbi területen.
A településirányítás térinformatikai eszközei
A településirányítás szerve, az önkormányzat m ködése során térbeli adatokkal dolgozik. Összegy jti,
tárolja és feldolgozza az adott településhez, térséghez kapcsolódó adatokat, információt szolgáltat, a
döntéshozatalban és a tervezési munkában felhasználja azokat. A számos feladat, melyet az önkormányzat
szervezeti egységei révén ellát, gyakran speciális adatokra épül speciális adatkezelést igényel. Az összehangolt
és hatékony m ködés érdekében azonban elengedhetetlenül szükséges mind a központilag, mind a szervezeti
egységeknél tárolt adatok megfelel elérése és egységes rendszerben való integrálása. Célszer ezért az adatokat
térinformatikai rendszerben kezelni. A megfelel en felépített térinformatikai rendszer nem csak az adatok
egységes, térbeli kezelését teszi lehet vé, hanem megkönnyíti a térbeli elemzések, keresések elvégzését,
valamint az adatok feldolgozása során kapott eredmények térbeli megjelenítését, közzétételét (1. ábra).
Segítségével a térbeli objektumokhoz numerikus adatok, m szaki rajzok, dokumentációk, fényképek,
videofelvételek stb. kapcsolhatók (FARKAS F. 1996).

1. ábra Példa a település szint térinformatikai adatkezelésre (BARKÓCZI ZS. – SZABÓ SZ. 2002)
A településirányítás térinformatikai rendszerének a következ igényeket kell kielégítenie (FARKAS F. 1996
nyomán, módosítva):
• m szaki információs alapadatok szolgáltatása
• térképi és m szaki adatállomány egységes kezelése
• tegye lehet vé a térképi és a számszer adatok mind együttes, mind egymástól független kezelését
• pontos, naprakész információkat tartson nyílván
• támogassa az adatcserét az önkormányzat és a közm vállalatok között
Térinformatikai eszközök használatával elérhet eredmények (FARKAS F. 1996 nyomán, kiegészítve):
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•
•
•
•
•
•
•

Csökken az adatkezelésben mutatkozó átfedés az egyes szervezeti egységek között – egy adatot elég
egy helyen nyilvántartani, az a rendszer minden felhasználója számára hozzáférhet
Gyorsabb adat- és információáramlás, feldolgozás
Egyszer södik az adatok frissítése, miáltal mindig naprakész információ áll a döntéshozó
rendelkezésére
Gyorsabb, szélesebb kör ügyfélkiszolgálás
Elektronikus ügyintézés
Internetes ügyintézés
Széleskör , naprakész (online) lakossági tájékoztatás

1. táblázat A településirányítási rendszer fontosabb alrendszerei (FARKAS F. 1996, BÍRÓ L. – IFJ. PÁLYI I. 2003)
Alrendszer
Ingatlan és vagyonkataszter
Integrált közm -nyilvántartás
Közlekedés nyilvántartás
Építéshatósági alrendszer
Városrendezési alrendszer
Környezetvédelem

Feladat
Ingatlan-nyilvántartás, épület-nyilvántartás, közterület-nyilvántartás
Gáz-, víz-, elektromos hálózat
Balesetek, fizet parkolók, tömegközlekedés, útvonalterhelés
Építési engedélyek, közterület-használati engedélyek
Városrendezés
Zajforrások, hulladéktárolók, leveg szennyez források, vízbázis védelem

Térinformatiakai eszközök felhasználásának lehet ségei a települési közm hálózatának üzemeltetésében
A közm szolgáltatók alaptevékenysége a gáz, víz, villamos energia szolgáltatása, a távközlés biztosítása.
A fogyasztók jogosan várják el, hogy a szolgáltatás folyamatosan, fennakadásmentesen, egyenletesen jó
min ségben és üzembiztosan történjen. Bármilyen a m ködés során bekövetkez komolyabb fennakadás,
üzemzavar, a szolgáltatás huzamosabb ideig tartó szünetelése nem csak kényelmetlenséggel jár, hanem
városrészek, vagy az egész város életét béníthatja meg. Fontos ezért, mind az egyes szolgáltatók, mind az
önkormányzat számára, hogy a közm veket és a közm -szolgáltatásokat optimálisan tervezzék, m ködtessék és
az állapotukban bekövetkez változásokat folyamatosan figyelemmel kísérjék. Ez az összetett feladat
leghatékonyabban a közm szolgáltatók részér l szakági, az önkormányzatok részér l integrált közm
nyilvántartási (térinformatikai) rendszerek segítségével oldható meg.
A következ alfejezetekben néhány példát mutatunk be a térinformatika alkalmazására a közm hálózatok
üzemeltetésében.
A F városi gázm vek térinformatikai rendszere
(A Térinformatika 1996/5. számának „A Ganesi segít a gázhálózat optimalizálásában” c. cikke alapján)
A gázhálózat felosztható olyan önálló részekre, amelyek be- és kimen adatai (nyomás, átáramló, ill.
elfogyasztott gázmennyiség, gázmin ség, h mérséklet) állapotukat egyértelm en jellemzi. A mért adatok alapján
meghatározható a hálózat állapota és a benne várható változások jellege, nagysága.
A F városi Gázm veknél m köd rendszer méri az elfogyasztott gázmennyiség változását fogyasztói
csoportonként, egy héten és egy napon belül, valamint az egyes fogyasztók részesedését a fogyasztói csoport
által elhasznált összmennyiségb l. E mellett rendszeresen méri és rögzíti a fogyasztás h mérséklet függ ségét. A
mérési eredményekb l összeállított adatbázis térbeli lekérdezésekre ad lehet séget, melyek alapján:
• az adott id szakra, adott területre várható fogyasztás el re jelezhet
• a gázhálózat üzemeltetése a gáztárolók, tartályok, nagyfogyasztók átkapcsolásával optimalizálható
• az esetleges hibák (szivárgás, dugulás) helye könnyebben behatárolható
• a hálózat egyes részeinek elhasználódása figyelemmel kísérhet
• üzemzavar szimulálható a vészhelyzetek elhárításának begyakorlása érdekében
Térinformatika a villamos energiaszolgáltatásban
Az áramszolgáltató vállalatok vagyonának túlnyomó részét az elektromos hálózat képezi. A hálózattal
kapcsolatos információkat hagyományosan különböz méretarányú, papír alapú térképeken és helyszínrajzokon,
ütemterveken, nyilvántartókartonokban, jegyzékekben és az emberi emlékezetben tárolják. Legnagyobb gond, a
naprakészség és az egyes információhordozók között az összefüggés hiánya, valamint a hozzáférés nehézsége.
Ezért a gyors intézkedést igényl esetekben (üzemzavar-elhárítás, átkapcsolások) a hagyományos
dokumentációk nehezen kezelhet k. Korszer , jól felépített térinformatikai információs rendszer használatával
ezek a hátrányok kiküszöbölhet k. (GYEPES T. 1997)
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Az információs rendszer létrehozásához mind a hálózat térbeliségét ábrázoló hagyományos papír alapú
térképeket és helyszínrajzokat, mind a hozzájuk tartozó információkat leíró adatbázisokat egységes digitális
formában fel kell dolgozni és számítógépre kell vinni (2. ábra). A rendszer hatékony felhasználásának érdekében
gondoskodni kell a térképi és a hozzájuk tartozó leíró jelleg adatok közötti kapcsolatról, valamint mindkét
„adatbázis” naprakészségér l.
A jól felépített térinformatikai információs rendszer segítségével egyszer bbé válik:
• a vitás területi és jogi kérdések kezelése
• a fogyasztói panasz-bejelentések gyors, hatékony kezelése
• az üzemzavarok helyének gyors, pontos behatárolása
• a fogyasztók optimális ellátásának biztosítása
• a felújítási, karbantartási munkálatok hatékony ütemezése, az azokkal járó költségek pontosabban
tervezhet k
• a készülékek meghibásodási adatainak elemzéséb l a hálózat sajátosságainak legmegfelel bb
berendezések kiválasztása
• a hálózatfejlesztés

2. ábra Részlet a Budapesti Elektromos M vek térinformatikai rendszeréb l (CSEKE I. 1995)
A környezetvédelem térinformatikai eszközei
Egyre nagyobb környezeti és egészségi problémát okoz a nagyvárosok romló leveg min sége. Ma már
számos televízió-csatorna id járás-jelentésének része az aznap mért légszennyezettségi adatok közzététele.
Néhány utcasarkon magunk is találkozhatunk a közeli mér állomás által pillanatnyilag mért értékeket mutató
kijelz kkel. Az egyre növekv motorizáció és lakossági kibocsátás, valamint az egykor a városok peremén
létesült gyártelepek, ipari parkok mind beljebb kerülése okozta gondot a földrajzi térinformatika természetesen
megoldani nem tudja, de segítségével a károk mérsékelhet k és a hibás tervezésb l adódó többletproblémák
elkerülhet k.
A város légszennyezettségének meghatározása nem egyszer feladat. A viszonylag kevés mér állomás
szolgáltatta adatokból kell következtetni a teljes terület szennyezettségére. A város igen összetett rendszer, ezért
a mérési pontok közötti egyszer interpoláció félrevezet eredményt adna (GYOVAI A – KISS I. 2002).
A légszennyezés terjedésének és térbeli eloszlásának számítása során figyelembe kell venni (GYOVAI A – KISS I.
2002):
• a városon belül és a város környékén el forduló jelent sebb szennyez források elhelyezkedését
• a szennyez források térbeli jellegét:
pontszer szennyez forrás (gyártelep, er m )
vonalas szennyez forrás (forgalmas közút)
felületi szennyez forrás (ipari park, szeméttelep)
• a szennyezés kibocsátásának id beli változásait
• az id járási viszonyokat (h mérséklet, páratartalom, szél iránya és er ssége stb.)
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•
•

a domborzati viszonyokat
a város beépítettségi jellemz it
Földrajzi térinformatikai módszerekkel és eszközökkel mindezeket a tényez ket együtt, egységes
rendszerben kezelve a valóságot jól közelít légszennyezettségi modell készíthet a város teljes területére.
A modell lehet séget biztosít:
• a pillanatnyi légszennyezettségi állapot grafikus és térképi megjelenítésére (3. ábra)
• a várható légszennyezés el rejelzésére
• hatástanulmányok készítésére légszennyezéssel járó beruházások, fejlesztések (gyárüzem létesítése,
útépítés stb.) megvalósítása el tt
• katasztrófahelyzetek szimulálására
• intézkedési tervek kidolgozására vészhelyzetek esetére (pl. szmogriadó, 4. ábra)

3. ábra Budapest leveg min ségének térképe,
a NOx koncentráció eloszlása a f város területén
(GYOVAI A. DR. – KISS I. 2002 után)

4. ábra Budapest szmogtérképe
(GYOVAI A. DR. – KISS I. 2002 után)
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Térinformatika alkalmazása a városok határain belül elhelyezked , felhagyott ipartelepek rekultiválása és a
rekultiválás után történ értékesítés, felhasználás során
Nagyobb városoknak sokszor a belterületén is találhatók használaton kívüli ipartelepek és azok
hulladéklerakói. Ezeket legtöbbször a települések fejl désének korábbi szakaszaiban telepítették a külterületekre
illetve a települések határain kívülre. A települések fejl désével, térbeli terjeszkedésével azonban az egykori
külterületek a város életének szerves részeivé váltak, így most az ezeken elhelyezked gyártelepek és
hulladéklerakóik is a belterületek részévé váltak. Ezen ipartelepek és hulladéklerakók a város belterületén fellép
szigorodó környezetvédelmi szabályok, pénzügyi tönkremenetel vagy egyéb okok miatt gyakran beszüntették a
m ködésüket. Az így felhagyott telepek mind esztétikai, mind környezetvédelmi szempontból problémát
jelentenek. A szomszédos területek értéke csökken, a befektet k elkerülik az ilyen területeket, mivel fejlesztésük
rendkívül költséges. A lakosság elvándorlása is megindulhat, így az egész városrész fejl dése visszaeshet. Az
ilyen felhagyott ipartelepek és hulladéklerakók rekultiválása ezért rendkívül fontos feladat.
Mivel általában nem áll a városok rendelkezésére elegend pénz az összes terület egyszerre történ
rekultivációjához, fontossági sorrendet kell felállítani a közöttük. Ehhez és minden rekultivációs pályázat
készítéséhez minél több információra van szükségünk az adott területekr l:
• a rekultiválandó terület pontos elhelyezkedése és határai
• a terület állapota és szennyezettségének mértéke
• a tulajdonviszonyok
• a népszámlálási adatok
• a városfejlesztési tervek helyszínei
• a város f közlekedési útvonalai
• kereskedelmi, ipari és mez gazdasági központok elhelyezkedése
• a terület és környezetének infrastruktúrális ellátottsága,
• földhaszlálati beosztása
Ezek az információk legjobban térinformatikai szoftverek segítségével jeleníthet k meg, a szükséges
adatok legkönnyebben így érhet k el és kezelésük ily módon a legegyszer bb. A térinformatikai szoftverek, pl.
ArcView GIS alkalmazása során egy alap várostérképre hozzá kapcsolódó rétegekben vihet ek fel az adatok,
amely megkönnyíti egy-egy terület adatainak lekérdezését és lehet vé teszi az egyes tényez k térbeli
elhelyezkedésének külön-külön illetve együtt történ megjelenítését.
Térinformatikai szoftverek a rekultiválás utáni értékesítésben is jól felhasználhatóak, hiszen segítségükkel
a befektet k és a várostervez k könnyebben eldönthetik, hogy melyik területre mit érdemes telepíteni, pl.
kereskedelmi központ a f közlekedési útvonalak közelébe kerüljön, újabb lakónegyedeket elegend
infrastruktúrával rendelkez területre építsenek, játszóterek, parkok is az ezeket igényl területekre kerüljenek. A
szoftver adatbázisában meglév , jól rendszerezett információk alapján tehát az önkormányzatok könnyebben
döntést hozhatnak a rekultivált területek további felhasználásáról is.
A térinformatika szerepe a katasztrófák által potenciálisan sújtott területek meghatározásában
A természeti csapások bekövetkezésének id pontja gyakran kiszámíthatatlan, nehezen el re jelezhet , de
az általuk potenciálisan érintett helyszínek a legtöbb esetben el re meghatározhatóak. A városok területét érint
természeti csapás a terület földrajzi és földtani elhelyezkedését l függ en lehet pl. árvíz, földcsuszamlás,
földrengés, vulkanizmus, szök ár . Az egyes természeti csapások az általuk egyenl en érintett területeken is
különböz mérték károkat okoznak:
• Földrengések esetében a magas talajvízszinttel rendelkez , laza szerkezet talajon elhelyezked épületek
nagyobb veszélynek vannak kitéve, mivel földrengéskor ezek a talajok megfolyósodhatnak és nem bírják
megtartani a rájuk települt épületeket, utakat. Más talajok feler síthetik a rengéshullámokat, amely szintén a
rajtuk elhelyezked épületek összeomlását idézheti el . A gyenge alapú vagy tartószerkezet épületek is
nagyobb veszélyt jelentenek földrengéskor, mint az er sebb szerkezet ek.
• Árvizek esetében az árterületen épült házak közül is a magasabb padlószinttel, illetve egyéb árvízvédelmi
szempontokat figyelembe véve épített házak állnak ellen jobban az árvízveszélynek.
• Földcsuszamlások esetében a mélyebb alappal illetve er sebb falakkal épített házak a kevésbé
veszélyeztetettek.
• Vulkánkitöréskor egy térinformatikai szoftverrel el állított domborzatmodell segítségével el re
meghatározható a lávafolyás illetve egy esetleges törmelék- vagy iszapfolyás által érintett terület.
• Szök árak esetén tengerparti városoknál meghatározható egy olyan part menti sáv, melyen belül veszély áll
fenn.
Térinformatikai szoftverek alkalmazása során, pl. ArcView GIS, ARC/INFO, egymáshoz kapcsolódó
rétegekként felvihet ek az egyes természeti csapások által érintett területek, a domborzat, a geológiai felépítés, a
talajtípusok, a talajvízszint, az épületek típusa és helye, az utak, a közm hálózat, a kórházak helye, a
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népszámlálási adatok. Ezen információk alapján különböz mérték veszélynek kitett zónák, illetve ezeken belül
is különböz veszélyt jelent épületek határozhatók meg. Pl. földrengések által érintett területen a laza
szerkezet , magas talajvízszinttel rendelkez talajon álló gyenge tartószerkezet épületek lakói vannak a
legnagyobb veszélyben.
A térinformatikai szoftvert és az adatbázist közzé téve, a városlakók megtekinthetik, hogy házuk,
munkahelyük a veszélyeztetett zónába esik-e (6. ábra). Amennyiben igen, megtekinthet a veszélyeztetettség
mértéke, és katasztrófa esetére meghatározható a legközelebbi kórházak helye, a menekülési útvonal, a
közm hálózat esetleges elvágódása. Vállalatok katasztrófa esetére alternatív szállítási útvonalakat határozhatnak
meg, az alkalmazottak részére menekülési útvonalakat jelölhetnek ki. A közüzemi vállalatok a különböz
természeti csapások esetén nagyjából meghatározhatják közüzemi vezetékek, áram, víz, elvágódásának helyét.
T zoltóság számára alternatív útvonalak jelölhet k ki a veszélyeztetet zónákban. A kórházak számára is sokrét
segítséget jelent a térinformatikai szoftverek alkalmazása. A veszélyeztetett területek illetve épületek
lakosságszámának ismeretében meghatározható a katasztrófa esetén várható betegszám. Ha pl. Richter-skála
szerinti 2-es, 3-as fokozatú földrengést észleltek, ez valószín leg csak a gyengébb szerkezet vagy gyenge
állóképesség talajon épült házak lakóinak okozhat sérülést, így a veszélyeztetett területen lev ilyen házak
lakosságával kell számolni a kórházaknak sérültek becslésében. A várható sérültek száma egy-egy kórházba a
napszaktól is függhet. Ha a veszélyeztetett terület lakónegyed, ahol legnagyobb százalékban lakóházak vannak, a
sérültek száma nagyobb lesz egy éjszaka bekövetkezet katasztrófa esetén, amikor a lakók otthon tartózkodnak,
mint nappal, amikor általában a munkahelyen illetve iskolában vannak.
Minél teljesebb adatbázisok létrehozásával, illetve a térinformatikai rendszerek széleskör alkalmazásával
a természeti katasztrófák által követelt áldozatok számát és az okozott kár mértékét csökkenteni lehetne.

5. ábra Egy város különböz természeti csapások által veszélyeztetett épületeinek elhelyezkedése
(a fehér szín épületek els sorban árvízre érzékenyek, a feketék földrengésre esetén válnak veszélyessé, a
szürkék természeti csapásoknak ellenállóbbak, vagy kevésbé veszélyeztetett helyre épültek).
A vállaltirányítás térinformatikai eszközei
Mai felgyorsult világunkban, az egyre élesed üzleti versenyben csak azok a vállalkozások tudnak
hatékonyan, maximális profitot termelve m ködni, akik a piac és az üzleti környezet változásaira gyorsan
reagálnak. Ez nem csak gyorsuló döntéshozatali kényszerrel jár, de a hatékony döntések meghozásának
érdekében egyre több és bonyolultabb információ feldolgozásának szükségességével is. Mindez csak úgy
lehetséges, ha a döntéshozatalhoz elengedhetetlen hatalmas adat- és információmennyiséget olyan (adatbázis-)
rendszerben kezeljük, mely lehet vé teszi azok gyors, átlátható, könnyen használható formában történ
kinyerését. A hagyományos relációs adatbázis-kezel k azonban nem képesek kezelni az üzleti életben nagy
jelent ség területi jellemz ket (alak, relációk, területszámítás, szomszédsági viszonyok stb.), erre a
térinformatika rendszerek alkalmazhatók.
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Miért hasznos a térinformatika a vállaltirányításban (KOVÁCS K. 2001; CSEMEZ G. 2002)?
• Lehet vé teszi több alternatíva modellezését, összehasonlítását és az eredmények gyors kiértékelését.
• A különféle vállalati folyamatokat (a piackutatástól, az értékesítésig) egy rendszerbe integrálja.
• A térinformatikai rendszer a vállalat egyedi igényeinek megfelel en alakítható ki, az igények
változásával átalakítható, fejleszthet rugalmas rendszer.
• A vállalkozások m ködésében jelent s adatok, információk több mint ¾-e térbeli vonatkozású.
• Az emberi agy „vizuális”, a grafikonokon, ábrákon, térképeken megjelenített információkat
könnyebben, gyorsabban értelmezi, mint szöveges, vagy táblázatos formában.
A térinformatika felhasználásának lehet ségei az üzleti életben (KOVÁCS K 2001):
• Telephelyválasztás
• Vev kör, célcsoport meghatározása, térbeli elhatárolása
• Vásárlóer -analízis (6. ábra)
• Vonzáskörzet-analízis
• Beszerzési és terítési útvonalak tervezése, optimalizálása
• Ügynöki hálózatok tervezése
• Marketingtevékenység (pl. plakátok, termékbemutatók helyének kiválasztása stb.)
• Piackutatás, piacelemzés, piacb vítés lehet ségének meghatározása
• Piaci lefedettség vizsgálata
• Versenytárs-elemzés

6.ábra A vásárlóer index területi megoszlása Magyarországon 2002-ben
Példa a térinformatika alkalmazására a telephelyválasztásban
Tegyük fel, hogy egy külföldi kiskereskedelmi üzletlánc magyarországi hálózatot kíván kiépíteni. Egy
ilyen több bevásárlóközpont létesítésével járó beruházás komoly, több évig tartó döntés-el készítési munkával
jár. Ennek egyik legfontosabb része az üzletközpontok helyének kiválasztása, amihez rengeteg tényez t kell
figyelembe venni. A cég marketingszakemberei szerint a telephelyválasztás legfontosabb szempontja a
megfelel vásárlóer közelsége és a jó megközelíthet ség. Ezért els lépésként keressük azokat a nagyvárosokat
(megyeszékhelyeket), ahol a megyében a vásárlóer eléri, vagy meghaladja az országos átlagot és autópályán
könnyen elérhet k.
A térinformatikai elemzéshez szükséges rétegek: vásárlóer térkép, megyeszékhelyek térképe, autópályák
térképe (7. ábra).
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7. ábra A térképek mint rétegek együtt kezelésével az elemzés gyorsan elvégezhet és az eredmény azonnal
megjeleníthet : a kívánt feltételeknek az üres karikával ábrázolt megyeszékhelyek felelnek meg.
Ebben az esetben két feltételnek kellett teljesülnie:
1. Vásárlóer a megyében az országos átlagot elérje, vagy meghaladja. Ennek Pest megyén kívül, Vas, Gy rMoson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom és Fejér megye felel meg (8. ábra).
2. A megyeszékhelynek autópályán könnyen elérhet nek lennie, vagyis meghatározott távolságon belül legyen
az autópályától. Példánkban ez a távolság 30 km (9. ábra).
Ennek a feltételnek Gy r, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Kecskemét és Eger felel meg.

8. ábra 30 km széles puffer zóna az autópályák körül
Mindkét feltételt azonban csak Gy r, Tatabánya, Veszprém és Székesfehérvár elégíti ki (7. ábra).
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9. ábra Mindkét feltételnek megfelel megyeszékhelyek térképe
Példa a vonzáskörzet analízisre
Egy vállat vezetése szeretné megtudni, hogy milyen az ügyfélkörének területi megoszlása a telephely környéki
településeken és mi az a tényez , ami ezt els sorban befolyásolja.
Ezért valamilyen módon (ügyfélnyilvántartás, kérd íves felmérés) begy jti az ügyfelekre vonatkozó területi
adatokat (lakhely, telephely stb.), majd térinformatikai eszközökkel feldolgozza és megjeleníti (10. ábra).

10. ábra Egy miskolci üzletközpont ügyfeleinek elhelyezkedése a környez településeken
A térképi formában megjelenített adatokból nyilvánvalóvá válik, hogy az üzletközpont vev i els sorban a
szomszédos, illetve a távolabbi, de f utak mentén elhelyezked településekr l érkeznek.
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Ezen információk birtokában a vállalkozás vezet sége kidolgozhatja a jöv beni marketing és üzletpolitikát:
meghatározhatja, hogy mely településeken kell intenzívebb reklámkampányt folytatnia, hova érdemes új üzletet
telepítenie, vagy hosszabb nyitva tartással több vev t csábíthat-e el a távolabbi településekr l stb.
Marketing
Természetesen reklámnak sem utolsó a térinformatikai eszközökkel készült ábrák, térképek közzététele. Például
a mobilszolgáltatók hálózatfejlesztési és karbantartási munkájuk során térinformatikai eszközöket is használnak.
Ennek a mindennapos munkának egyik „mellékterméke” a lefedettségi térkép, aminek reklám célú felhasználása
magától értet d (11. ábra).

11. ábra Az egyik hazai mobilszolgátató lefedettségi térképe
(forrás: http://mapinfo.vodafone.hu/mapxtreme/index.asp)
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