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KÖRNYEZETVÉDELMI TÉRINFORMATIKA
A környezet-, természetvédelem az emberi tevékenységek azon csoportjába tartozik, melyek els sorban a Föld felszíni
régiójában folyó humán tevékenységekkel és e tevékenységek természeti és emberi környezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálatával foglalkozik, illetve ezen hatások káros következményeit próbálja megel zni vagy végs esetben
helyrehozni. Ezen célok eléréséhez igen sok információgy jtés és azok feldolgozásával szükséges. Az említett
információk túlnyomó része helyhez kötött információ tehát az egyes ható tényez k, objektumok és jelenségek földrajzi
térben írhatók le illetve vizsgálhatók holisztikusan, kapcsolatrendszerükkel együtt.
A térinformatika a helyhez kötött információk gy jtésével, kezelésével, elemzésével és megjelenítésével foglalkozó
integráló jelleg tudományterület.
A két tevékenyég leírásából azonnal látszik a kapcsolódási lehet ség vagyis a térinformatika ideális eszközrendszert
kínál a természet és humán a környezet megóvására törekv munkák számára. Nem véletlen tehát, hogy geoinformatikai
rendszerek és alkalmazások jelent s része környezet-, természetvédelmi feladatok megoldására jött létre. Az sem véletlen,
hogy az egyik legnagyobb térinformatikai szoftver és alkalmazás fejleszt cég neve Environmental System Rechearch
Institute.
A következ kben az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejl désért Alapítvány és a Zöld Akció Egyesület környezet-,
természetvédelem területén végzett munkáiból kerülnek bemutatásra a legjelent sebbnek ítélt eredmények a
természetállapot felmérés, környezeti konfliktusok vizsgálata, tájtörténeti térképezés, hulladéklerakó helyek
feltérképezése és hulladék elhelyezés témákban
Borsod-Abaúj-Zemplén megye természeti állapota
Ezen részben egy fajta állapotfelmérés készítésének menetét, és annak szintén egy fajta feldolgozását, alkalmazását
mutatjuk be a analóg légifelvételen illetve papír térképen lév adathalmaztól a digitális térképi állományban
számszer sített szemléletesen bemutatható és felhasználható, akár döntés-el készítést, döntéstámogatást szolgáló
információig.
TERMÉSZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉSEK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN
Légifotó kiértékelés, geoinformatikai feldolgozás

ÉL HELYTÉRKÉPEZÉS

Generalizálás (attribútum, geometria)

FÖLDHASZNÁLATI TÉRKÉP

Papír alapról digitalizálva

POTENCIÁLIS VEGETÁCIÓTÉRKÉP
Egymásravetítés, geometriai kiválasztás

AZ ÉL VILÁG HELYZETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN
Hozzárendelés
HABITAT INDEXEK

n

RED =

(VIZSGÁLT TERÜLETI EGYSÉGEK)

i =1

RELATÍV HABITAT INDEXEK
MEGHATÁROZÁSA

teri * habi
n
i =1

teri

1. ábra: az állapotfelmérés elemei és készítésük módja
Él helytérképek készítése és felhasználása
Ma még (2003) Magyarországon nem létezik az ország egész területére kiterjed él hely térkép. Néhány nemzeti park
már készített térképet a saját területére, vagy annak egy részére. A térképek létrehozásának két f akadálya van. Az egyik
a megfelel lépték digitalizált térképek rendelkezésre állása. A másik akadály az egységes él hely-térképezési szemlélet, és módszer hiánya. Az egységes szempontok szerint készül térképek alapját az Á-NÉR létrehozása teremtette meg, de
sajnos még így is számos, közös értelmezésre váró kérdés maradt, amely a terepi alkalmazás közben vet dik fel.
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BAZ megye él helyeinek térképe
A térkép pánkromatikus ~1:10000 méretarányú légifelvételek alapján készült 1:10000 méretarányú EOV térképekre
analóg kiértékeléssel. A légi felvételek kiértékelését három botanikában, légifelvételek interpretálásában jártas szakember
végezte. A megye területét ennek megfelel en három részre bontották és a kiértékel k önállóan végezték munkájukat.
Munkájuk során folyamatosan konzultáltak egymással az egységes szemlélet megtartása érdekében. A kiértékelés során
az Á-NÉR-en alapuló módosított kategóriarendszert használták.
A kiértékelt térképszelvények grafikus információtartalma (az él helyek határvonala) digitalizálótáblán került
rögzítésre. Ezen munkarész folyamatosan a kiértékel k által elkészített szelvények szerint haladt. A szelvények
digitalizálása során észlelt vonalhibákat igyekeztünk a kiértékel kkel konzultálva azonnal javítani.
Egybefügg régiók, részterületek lehatárolása
Légifelvételek kiértékelése, munkatérkép készítése
Munkatérképek digitalizálása
Az els dleges vonalhálózat javítása, el zetes topológiai tisztítás

Topologizálás, attribútumozásra el készítés
Az els dleges poligonhálózat attribútumozása, a hibák (vonalhiba, attribútum hiba) jelölése

nincs

Van hiba?
igen

Hibák korrigálása (légifelvétel, munkatérkép, digitalizálás)
A vonaljavítások átvezetése az els dleges poligonhálózatba

A részterületek egyesítése
igen

Van hiba?
nincs

Az állomány kész

2. ábra: az él helytérkép készítés módszere
A nyers vonalhálózat topologizálása után az egyes poligonok él hely kategóriákat kaptak. A három részterület
topologizálása külön történt. A poligonhálózat kialakítása után a részterületek attributumozása történt meg a kiértékel k
által megadott él hely kategóriák alapján. Ezen munkarész során kerültek el a vonalhálózatban illetve a kategória
megadásban maradt hibák. Ezen hibák a kiértékel kkel folyamatosan konzultálva kerültek kijavításra.
A három részterület poligonjainak azonosítása és javítás után következett a részterületek egyesítése. Az illesztés és
egyesítés során észlelt hibákat jellegüknek megfelel en az egyesítést végz önállóan vagy a kiértékel kkel együtt javította
ki.
A végleges eredmény az él helytérkép 1:50000 méretaránynak megfelel felbontásra generalizált - a megcélzott
megyei léptékben használható- változata, mely mind attribútum (módosított, összevont Á-NÉR kategóriák) mind
geometria (foltnagyság) tekintetében ezen léptéknek felel meg. A kategóriák összevonását a kiértékel k által kidolgozott
rendszer szerint végeztük. Ezután következett az azonos kategóriájú poligonok összeolvasztása. Végül a méretaránynak
nem megfelel poligonok beolvasztására került sor. A mérethatár 1 ha volt, de ezen mérethatárt rugalmasan kezeltük. Az
ennél kisebb, de jelent snek ítélt foltokat meghagytuk (pl. telephely, település).
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3. ábra: BAZ megye él helytérképe
Az él helytérkép a megye területén ma létez él helyek kiterjedését, térbeni eloszlását mutatja be. Alaptérképnek
tekinthet , amely más térképekkel együtt alkalmas származtatott térképek és azokból lesz rhet információk tálalására. A
jelenlegi él helytérkép nélkülözhetetlen alaptérkép párja a potenciális vegetációról készített térkép.
BAZ megye potenciális vegetációjának térképe
Közelít leg 1:150000 méretarányú papírtérkép vonalhálózatának digitalizálásával (digitalizáló táblán) és a térkép
jelmagyarázatának megfelel kategóriák attribútumként való felhasználásával készült. A térkép egy az egész országra
elkészült áttekint potenciális vegetáció térkép 1985-ben módosított javított változata. (Készítették: DR. JAKUCS P., DR.
ZÓLYOMI B., DR. SIMON T., DR. PÓCS T., DR. LESS N.)
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4. ábra: BAZ megye potenciális vegetációtérképe
A potenciális vegetáció-térkép azt mutatja meg, hogy milyen lenne egy adott terület természetes vegetációja. A
természetes vegetációt az ember számos módon megváltoztatja, egyrészt az ökológiai feltételek befolyásolásával (pl.
vízháztartás megváltoztatása), vagy olyan használatba vonja, amely lehetetlenné teszi a természetes vegetáció
kifejez dését (pl. mez gazdasági, ipari, úrbán, stb. felhasználás).
A megfelel információ létrehozása érdekében éppen ezért szükséges a földhasználat térinformatikai megjelenítése is.
Földhasználat BAZ megyében
Az 1:50000 méretarányú él helytérkép generalizálásával, a megfelel él hely-kategóriák összevonásával ill. grafikus
összeolvasztásával készült. Kategóriái egyszer ek, mindenki számára érthet ek nem szükségesek a használatához
speciális botanikai, ökológiai ismeretek.
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5. ábra BAZ megye földhasználati térképe
Ugyanakkor meg kell említeni azokat a nehézségeket, amelyek nehezítik a használható földhasználati térképek
létrehozását. A térképek légifelvételek kiértékelései során készültek, azaz egy pillanatnyi állapotról árulkodnak. Ezek az
állapotok pedig a gyorsan változó szabályozás miatt gyorsan átalakulnak, különösen a mez gazdasági területhasználat
esetében. De nemcsak a szabályozás, hanem a földhasználati lehet ségek is változnak. Pl. az utóbbi években
bekövetkezett klimatikus széls ségek, amelyek együtt jártak a szezonális csapadékeloszlások megváltozásával is, újra
belvizessé tették azokat a használatba vont területeket, amelyek m velése a hosszan tartó száraz periódus miatt vált
lehet vé. Sajnos a hiányos földnyilvántartás, földhasználat regisztrálás, rendszeres légifelvételezés hiánya miatt lehetetlen
a földhasználat naprakész követése.
Az él világ helyzete a potenciális vegetáció és az aktuális él helyek alapján BAZ megyében
Megismervén a földhasználatokat, a vegetáció potenciális helyzetét és az él helyek pillanatnyi elrendez dését,
lehet vé vált származtatott térkép létrehozása, amely alkalmas az él világ helyzetének bemutatására. A potenciális és
valós állapotokat mutató térképek egymásra vetítése kijelöli azokat az él helyeket, amelyek megegyeznek a potenciális,
mondjuk úgy, az elvárható helyzettel. De megállapíthatók azok a helyzetek is, ahol a vegetáció természetes jellege még
megvan, de az nem a potenciális állapotnak felel meg, azaz valamilyen emberi behatás azt megváltoztatta. Pl. egy erd s
él hely helyén állandósult gyep ilyennek mondható.
Természetesen ha minden egyes helyszínt képesek lennénk beazonosítani, és pl. egy tízes skálán mérlegelni a
potenciális helyzett l való távolságot, sokkal nagyobb információ tartalmú térképet állíthatnánk el . Mivel ilyen terepi
felmérések nem álltak minden, s t csak kevés esetben, rendelkezésünkre, azért a természetesség min sítése során,
jellegük és tulajdonságaik alapján 4 f kategóriába soroltuk az él helyeket. Ezek a következ k:
Természetes jelleg él helyek
Azok az él helyek, ahol az emberi beavatkozás mértéke elhanyagolható, többé-kevésbé rzik az él helyre természetes
körülmények között jellemz fajkészletet. (pl. honos fafajú erd területek, mocsarak, üde rétek és lápok, domb és
hegyvidéki gyepek, sziklagyepek, stb.)
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6. ábra: Az él világ helyzete BAZ megyében
Természetközeli jelleg él helyek
Azok az él helyek ahol a humán hatás nem domináns, de a jelenlegi állapot kialakulásában közvetett, vagy közvetlen
emberi behatások is szerepet játszottak. Az él helyek fajösszetételében az eredeti vegetáció zavarást t r fajai jellemz ek,
alárendelt szerepben jelen vannak a degradációt jelz fajok is. (pl. gyep-erd mozaikok, spontán erd söd területek,
ligeterd k, természetközeli másodlagos gyepterületek, stb.)
Féltermészetes jelleg él helyek
Er teljesen átalakított él helyek, ahol az antropogén hatás domináns. Fajkészletükben a jellegtelen és degradációt t r
komponensek a jellemz ek, nyomokban azonban még fellelhet k az eredeti vegetáció komponensei. (pl. jellegtelen és
származék gyomos gyepek, tájidegen fafajokkal telepített erd k kivéve akácos, kisüzemi gyümölcsösök, sz l k, bel és
külterületi kertek, stb.)
Agrár és urbán él helyek
Mesterséges felszínek, agrár és urbán él helyek. A természetes állapot felismerhetetlen, legfeljebb gyom jelleg
növényzet fordul el . él helyek (pl. települések, ipari és mez gazdasági telephelyek, szántó területek, nagyüzemi sz l és
gyümölcsös kultúrák, stb.)
A származtatott térkép alkalmas egy biodiverzitás indikátor képzésére, amelyet relatív habitat indexnek neveztünk el.
Megjegyezzük, hogy ilyen biodiverzitás indikátort nemcsak az él helyek, hanem az egyes él helyek fajmintázatáról is
képezhetnénk, ha kell ismereteink lennének.
Relatív habitat index (RED)
Az egyes él helyek természetességének, biodiverzitás értékének számértékkel való kifejezése. Valaminek az értékét
általában viszonyítással szoktuk megadni. Képesek vagyunk különböz dolgokat összehasonlítani, s össze nem mérhet
dolgokat szubjektív alapon rangsorolni. Biodiverzitás gazdagság tekintetében nem követhetjük ezt a módszert. Egy
mocsár azért mocsár, mert az ökológiai feltételek miatt annak kell lennie, s természetesen eltér egy lombos erd
kinézetét l és gazdagságától. Ha ezen különböz él helyek értékét szeretnénk megállapítani, akkor csak önmagukhoz
viszonyíthatjuk ket. Vajon milyen távolságra van jelenlegi állapotuk a természetest l, milyenek lennének, ha nem érné
ket valamilyen humán beavatkozás. Ezt a távolságmutatót nevezzük relatív él helydiverzitás mutatónak, amelyet minden
egyes konkrét él helyre lehetséges megadni.
Az egyes él helyfoltok habitat indexének meghatározását "Az él világ helyzete a potenciális vegetáció és az aktuális
él helyek alapján BAZ megyében" térképi állomány alapján végeztük. A gyakorlatban a habitat indexek az él helytérkép
egyes polygonjaihoz rendelt diszkrét számértékek, melyeket a fent nevezett térkép kategorizálása alapján az él hely
8

térkép adatállományában egy új mez ben rögzítettünk. Minden egyes kategóriához egy nulla és egy közé es mér számot
–habitat index- (habi) rendeltünk, melyek alapján lehet vé válik bármely kiválasztott területegység relatív biodiverzitás
értékének (RED) számítása. Értékei a természetességi kategóriák kódjaihoz igazodnak:
1.
1
0,75
0,5
0,1

táblázat: a természetességi kategóriák habitat indexei

Természetes jelleg él helyek, Vízfelületek
Természetközeli jeleg él helyek
Féltermészetes jelleg él helyek
Agrár és urbán él helyek

A létrejött állomány lehet séget biztosít arra, hogy bármely kiválasztott terület természetességét egy számértékkel
jellemezzük. Ez a relatív habitat index (RED), melynek a számítási módja a következ .
n

RED =

i =1

ter i *habi
n

i =1

teri

teri = a kiválasztott területegységen belül egy él helyfolt területe
habi = a kiválasztott területegységen belül egy él helyfolt habitat indexe
A relatív biodiverzitás értékeket BAZ megye területére három területi egység felosztásban végeztük el.
Mindhárom esetben a habitat indexeket tartalmazó térképi állományt össze kellett metszeni a területegységeket
tartalmazó grafikus állománnyal, melynek eredményeképpen a létrejött új állományokban megjelentek a területegységek
grafikus határai és az adatállományban pedig a területegységek azonosítói.
Az els a települések közigazgatási határai szerinti felosztás volt, ami az egyes települések biodiverzitási mutatóját
adta meg. A második a statisztikai kistérségek szerint készült. A harmadik pedig BAZ megye földrajzi kistájai szerint
került kiszámításra. (A megye egészére vonatkoztatva a RED értéke 0,44.)

7. ábra: BAZ megye településeinek RED értékei
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A módszer haszna, hogy az el re kiválasztott területegység biodiverzitását egy mér számmal jellemzi, mely a relatív
volta miatt nem függ a terület nagyságától így különböz nagyságú területek is könnyen összevethet k az él világ
sokfélesége alapján.
Ennek az összehasonlításnak az alapján a megyére vonatkoztatva azt mondhatjuk, hogy a megye területének 21.57%át természetes jelleg él helyek borítják. Ez az érték nagyon kedvez nek t nik más területekkel összevetve, noha a pontos
összehasonlítást lehetetlenné teszi, hogy máshol még ilyen értékeket nem számoltak. Sajnos azonban a másik véglet, a
teljesen felszámolt természetes él helyek száma még magasabb, 49.07%.

8. ábra: BAZ megye statisztikai kistérségei RED
Megpróbáltuk a megyénél kisebb területi egységekre is leképezni a relatív él helydiverzitási értékeket, azért, hogy e
tekintetben az egyes kistérségek, kistájak és települések közigazgatási területei is értékelhet k legyenek. Ez természetesen
egy durva átlagolás, s különösen a statisztikai alapokon kialakított kistérségek esetében mossa össze a területen belül
érvényesül különbségeket. A kistájakra szabott átlagok már jobb közelítést mutatnak, hiszen természetföldrajzi
szempontok jelölik ki a határaikat. Ezt a képet lényegesen pontosítja a települések közigazgatási határain belül
érvényesül átlagérték.
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9. ábra: BAZ megye földrajzi kistájainak RED értékei
A térképekb l többféle tanúságot sz rhetünk le. Nagy lépték térképek csak arra alkalmasak, hogy nagyobb
összefüggéseket megmutassunk, de semmi esetre sem építhetünk rájuk a konkrét tervezésnél. Mit mond a számunkra, pl.
az, hogy egy terület még természetes állapotban van, illetve egy másik már nem. Van aki úgy véli, ha még természetes
akkor az még terhelhet , más úgy gondolja, hogy korlátolt számuk miatt ezeket már nem szabad tovább terhelni. A
megsz nt természetes él helyek esetén azt mondhatják, hogy ezeknek már úgyis mindegy, lehet ket gátlástalanul
használni, míg mások szerint ez éppen az ellenkez jére ok, rekonstruálni kellene ket.
A magunk részér l úgy véljük, hogy a különböz érték területeket rendszerben kell vizsgálni. A ma látható kép, az
él világ jelenlegi állapota, nem valami tudatos, az ökológiai igényeit is figyelembe vev terület-felhasználás
következménye. Az, hogy ez így alakult, azt els sorban politikai, gazdaságföldrajzi és nem ökológiai szempontok
határozták meg.
Mint ma már tudjuk az él világ optimális feltételei között az él helyek koherenciája meghatározó. Nem elegend ,
hogy a térképen valahol összezsúfolva, szigetszer en még találunk természetes él helyeket, szükséges, hogy a különböz
él helyek térben meglehet sen szétszórtan, hálózatot alkotva forduljanak el . A térbeli elrendezkedés és mozaikosság, a
hálózat alkotás kérdése tehát meghatározó. A másik a különböz él helyek területi kiterjedésének kérdése. Van olyan
él hely, amely potenciálisan nagy kiterjedés , ma már azonban csak foltokban fellelhet , mint pl. a tatárjuharos
lösztölgyes. A csekély kiterjedés ez esetekben nem engedi meg a normális m ködését az él helynek, az könnyen
sebezhet a környezeti paraméterek változása során.
A térképek tehát egyrészr l kedvez , másrészr l kedvez tlen feltételekr l árulkodnak. Amíg örülhetünk annak, hogy
viszonylag nagy a természetes él helyek kiterjedése, nagy az él helyi változatosság a megyén belül, addig
elgondolkodtató, hogy az él hely koherencia feltételei sérültek, a megkívánt mozaikosság nem biztosított, bizonyos
korábban domináns él helyek teljesen háttérbe szorultak.
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Környezeti konfliktusok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
A pusztán területi kiterjedéssel jellemzett él helyi státusztérkép hiányossága, hogy nem mutatja meg, hogy milyen is
igazából a terület környezeti állapota, milyen tényez k veszélyeztetik a ma még kedvez státuszú él helyeket. Ennek
szemléltetése érdekében készítettük el a környezeti konfliktustérképet. Konfliktustérképet általában más értelemben
szoktak készíteni, azaz, hogy az ember, egy-egy település népessége milyen konfliktusokkal találja magát szembe. Mi,
arra voltunk kíváncsiak, hogy a még megmaradt természet milyen konfliktusoknak van kitéve. Ismereti hiányok miatt
nem tudtunk minden feltételt figyelembe venni, pusztán négy, sok esetben más hatásokat is magukban foglaló
hatótényez t sikerült területi hatásaiban is rögzíteni. Megjegyezzük az ilyenféle módszernek eddig nincs gyakorlata. Nem
szeretnénk túlzásokban sem esni, de azt sem szeretnénk, ha valaki túl enyhén ítélné meg az egyes hatásokat.
Konfliktustérképek készítésének (mint a térinformatikai alkalmazások túlnyomó részének) adatigénye igen nagy. A
figyelembe venni kívánt információk és a megcélzott terület szerint az adatok összegy jtése sok tudományterületet
érinthet. A természeti környezetre a legnagyobb hatást gyakorló tevékenységek illetve objektumok: a települések, az ipari,
mez gazdasági, kommunális, szolgáltató telephelyek, a közúti közlekedés és a mez gazdasági m velés.
A természetes jelleg él helyek terheltségének vizsgálatához szükség van az él helyek foltjait, és a ható tényez k
hatásait, hatófelületeit tartalmazó térképi állományokra.
A ható tényez k
Közúti közlekedés
A közúti közlekedés az egyik legjelent sebb, mint közvetve, mint közvetlenül ható hatótényez . Közvetett hatása a
globális környezeti változáson keresztül, más hatásokkal összegz dve jelenik meg. Közvetlen hatása az él helyek
feldarabolásában (habitat szegregáció), az út környezetében lév él világ szelektív pusztításában, illetve az ökológiai
hálózat funkciójának sérelmeiben nyilvánul meg. A gépjárm forgalomból kiinduló emissziók transzportja változó
mértékben befolyásolja környezetét. A legtöbb transzport id vel eliminálódik. A kiinduló transzportok iránya,
er ssége számtalan ható tényez t l függ. Meghatározza a szél iránya és er ssége, a makro- és mikro-domborzat, a
vegetáció típusa, a talajtípusa, a közlekedés intenzitása és frekvenciája, az út kiépítettsége, stb. Miután minden hatást
nem lehet pontosan értelmezni, s mivel az összes hatás együttesen fejez dik ki, ezért a hatások természetének
megállapításában, csak a meglév , biomonitoring vizsgálatokból levonható tapasztalatokra támaszkodhatunk.

10 ábra: a közúti közlekedés hatásterülete
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E tapasztalatoknak az alapján adtunk egy méter hatótávolság értéket minden egyes gépjárm nek. Valaki mondhatná,
hogy a gépjárm vek hatásai nem összegz dnek. Bizonyos esetekben valóban nem, más esetekben igen. Az úton balesetet
szenved él lények szempontjából pl. összegz dnek, mert a gépjárm vek számával egyenesen arányos a baleset
bekövetkeztének valószín sége. Itt nem eml sállatokra kell csak gondolni, s t nem els sorban rájuk. A fajokban
leggazdagabb él lény csoport a rovaroké, s biomassza tekintetében ezek szenvedik el a legnagyobb pusztítást.
A transzportok az úttól távolodva lecseng hatások, de a körülményekt l függ en minden egyes transzport tényez
másként viselkedik. Az út fajokkal szembeni szelektivitása, az út környezetére kivetítve abban nyilvánul meg, hogy az út
közvetlen környezetében kiszelektálódó él lények helyére, a tágabb környezetb l, újabb és újabb fajok egyedei lépnek be.
Ha megfigyeljük a f közlekedési utakra felrajzolt hatófelületeket, akkor azok jogossága azért sem kérd jelezhet
meg, mert a f utak elosztják a forgalmat környezetükbe.
A térkép grafikus alapja a DTA50 korszer utak rétege, mely tartalmazza az els és másodrend f útvonalak
vonalvezetését 1:50000 méretaránynak megfelel pontossággal. A forgalom adatok a BAZ megyei Közútkezel KHT
által rendelkezésünkre bocsátott 1998-as felmérésb l származnak. Külön vizsgáltuk az adatok szerint is elkülönített
nehézgépjárm és gépjárm forgalmi adatokat.
A f útvonalak nyomvonala a betorkolló mellékutak és települések belterületeinek metszései által lett egységekre
bontva. A forgalmi adatok a teljes résszakaszos adatállományból a fent említett egységek szerint került összevonásra. Így
tehát a grafikus és a forgalmi adatokat tartalmazó állomány összekapcsolható állapotba került. Az összekapcsolás után az
egyes útegységekhez rendelt forgalmi adatok szerint lett képezve az útszakasz hatását adó pufferzóna. Minden egyes az
úton áthaladó gépjárm 1 méter hatással lett figyelembe véve.
Települések
A településekb l szintén számos transzport folyamat indul ki környezete felé. A különböz szennyez anyag
kibocsátásokon túl az emberek hatásai közvetlen módon is transzportálódnak a települések környezetébe. Pl. jelent s
transzport a nagyobb települések esetében a települést körülölel kiskertek rendszere, ahová számos vegyi anyag
transzportálódik, de az emberek jelenlétével n a zavaró hatás, stb. Ezért gondoltuk, hogy a települések hatásfelületét
arányosítani lehet a lakosságszámmal. Miután a közlekedés, telephelyek, mez gazdasági tevékenység figyelembevétele
más térképeken történik, s az összes hatás által létrehozott hatásfelületet együtt is bemutatjuk, ezért a választott
módszerrel nem követünk el durva hibát.

11. ábra: A települések hatókörzetei
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A térkép grafikus alapját a DTA50 falvak és városok rétege alkotja, mely a települések belterületeit reprezentálják.
A két állomány össze lett vonva és az azonosítás érdekében a települések közigazgatási határos állománya
segítségével az egyes poligonokhoz a település KSH kódja lett hozzárendelve. A települések környezetre gyakorolt
hatását állandó lakosságszám szerint képeztük. A lakónépesség adatokat a BAZ megyei Önkormányzati hivatal
bocsátotta rendelkezésünkre. Az egyes településrészek hatását reprezentáló lakosszámot a település összlakos
számából területarányosan képeztük. Az így elkészült állományt használtuk a települések hatását képz pufferzóna
el állításánál. Minden településrészhez lakónépesség 1/10 részének megfelel távolságig terjed hatásfelületet
rendeltünk hozzá. (pl. 51236 lakosnál 5123,6 méteres a hatófelület a településrészlet határától mer legesen mérve).
Telephelyek
A környezetre gyakorolt hatások tekintetében egy jelent s tényez a telephelyek kibocsátásai. A telephelyek is
számos módon zavarhatják környezetüket. Zaj, leveg szennyezés, szennyvíz, stb., kibocsátások. Ugyanakkor az a
tapasztalatunk, hogy még jelent s iparterületek környezetében is lehetséges gazdag faji sokféleséget találni, ha a
környezetben fennmaradtak természetes él helyek. Ezért talán enyhébben ítéltük meg a telephelyek hatásfelületét. Az
egzakt min sítés azonban nehézségekbe ütközik, hiszen agyon nehéz a telephelyek hatásait konkrétan megítélni.

12. ábra A telephelyek hatókörzetei

-

A telephelyek grafikus alapját a korábban említett földhasználati térkép megfelel (telephely) kategóriáinak poligonja
adják a DTA50 és OTAB100 állományok mez gazdaság, er m vek, üzemek, gyárak rétegeivel kiegészítve. A
telephelyek foltjai ismereteink és a katonai 1:25000 térképek információi alapján lettek kategorizálva.
A kategóriák alapján négy hatásosztályt képeztünk:
az els be a kis terület és tevékenységük alapján csekély hatású telephelyek kerültek, melyek csak saját területük
hatásával jelentkeznek
a másodikba a jelent sebb hatású telephelyek kerültek 500 méteres hatófelülettel (pl. istállók, gépállomások, bányák,
stb.)
a harmadikba és negyedikbe az igen jelent s hatásúak kerültek 1000 és 5000 méteres hatófelülettel (vegyipar, vegyes
telephelyek, pl. BC RT, Tiszai Vegyi kombinát)
A hatásosztályok értékei alapján az egyes telephely poligonokhoz pufferzónaként képeztünk a hatásfelületet.
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Mez gazdaság
A térképek a mez gazdasági területhasználat konfliktusaira, és nem a mez gazdasági technológiára vonatkoznak.
Abból indultunk ki, hogy a különböz táblaméretek, az összefügg monokultúrák más és más izolációs hatást váltanak ki
a fajok populációinak génkicserél dése szempontjából. Ezért kapnak nagyobb hatásfelületet a nagy kiterjedés ,
összefügg mez gazdasági területek.

13. ábra: a nagyüzemi mez gazdaság hatásfelülete
A térkép alapját a korábban leírt földhasználati térkép nagytáblás szántóterületeinek poligonjai képezték. A
hatásfelületet az egybefügg poligonok területe alapn határoztuk meg:
50 ha alatt a szántóterület saját kiterjedésével szerepel
50-100 ha között a hatófelület 1000 m
100-500 ha között a hatófelület 2000 m
500 ha felett 3000 m
a fenti hatásosztályok kategóriái alapján képeztünk hatásfelületeket az egyes szántóterület foltok köré.
A ható tényez k összegzése
A fent leírtak alapján képzett hatásfelületeket tartalmazó állományokat összemetszettük. Az így létrejött állomány
minden egyes poligonjának adatsora tartalmazza azt hogy a fenti hatások közül melyik érvényesül rajta.
A hatások elemzése érdekében két különböz módon összesítettük az egyes poligonokon érvényesül hatásokat.
Az egyik módszer szerint minden egyes hatás egyes értéket kapott és egyszer összegzéssel képeztünk hatásértéket (pl.
lakóterület = 1, telephely = 0, nehézgépjárm forgalom = 0, gépjárm forgalom = 1, mez gazdaság = 1, összesen = 3).
A másik módszer szerint minden hatás külön jelentkezik egy mér számon belül egy helyiértékkel eltolva:
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2. táblázat: a hatótényez k kódolása
lakóterület = 1
gépjárm forgalom = 1
nehézgépjárm forgalom = 1
telephely = 1
mez gazdaság = 1
A fenti példa alapján lakóterület = 1, telephely = 0, nehézgépjárm
mez gazdaság = 1, összesen = 11001.

10000
1000
100
10
1
forgalom = 0, gépjárm

forgalom = 1,

14. ábra A ható tényez k összegzése (a; egyszer összegzés, b; ható tényez k szerint kódolt összegzés)
Természetes jelleg él helyek
A térképet az Él világ helyzete BAZ megyében térképb l származtattuk, olyan módon, hogy leválogattuk a
természetes él helyeket és vízfelületek. A leválogatott poligonok köré 1 kilométeres pufferzóna lett képezve, mely a
szükséges véd zónát alkotja. Ezen véd zóna szerepe a hatások csökkentése az él hely természetes jellegének meg rzése
érdekében.
Az el z ekben ismertetett elgondolás helyességét a generált térkép alátámasztja. Érdemes megvizsgálni, hogy pl. a
kistérségi RED térképeken a méretarány és az átlagolás miatt elt n Hernád menti ökológiai folyosó láthatóvá válik. A
valóságban, ha ez a felnagyítás megtörténne, akkor nemcsak láthatóvá válna, de m köd képessé is, s hozzá hasonlóan
számos más területen is helyre állna a stabilitás és az ökológiai hálózat m köd képessége.

15. ábra: Természetes jelleg él helyek BAZ megyében
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Ezzel egy nagyon egyszer en használható tervez i eszközt tudunk létrehozni. Természetesen a pufferzóna
méretaránya variálható, s a konkrét esetekre szabható. A különböz forgatókönyvek területfelhasználási konzekvenciája
és haszna is jól kirajzolódik a térképekb l.
A természetes él helyek terheltsége BAZ megyében
A térkép a természetes jelleg él helyeket tartalmazó és a ható tényez k összegzését tartalmazó állomány
összemetszésével jön létre. A m velet eredményeként létrejött állomány tartalmazza az összes természetes él helyet és
azok véd zónáit és a ható tényez ket is az eredeti állományok geometriájával és attribútum adataival együtt. A terheltség
megállapításánál különböz módszereket alkalmazhatunk. Legkézenfekv bben képezhetünk terheltségi mér számokat a
korábban vázolt hatás mutatószámok és a természetes él helyeket tartalmazó állomány kategóriáinak (1 véd zóna, 2
természetes jelleg él hely) megfelel kombinálásával. A legegyszer bb terhelési mutatót úgy képeztük, hogy a vizsgált
poligon természetességi kategóriáját (1 vagy 2 lásd fent) egy helyiértékkel megemelve (tízzel szorozva) a ható tényez k
triviálisan összegzett mutatóival összegeztük. Így, egy két számjegy kódot kapunk, melynek els számjegye azt mutatja,
hogy a poligon a véd zónához tartozik-e vagy természetes jelleg él hely a második számjegy pedig megmutatja az adott
poligonon érvényesül hatások darabszámát. Például a folt természetes jelleg él hely (2) a hatások száma pedig három a
terheltségi mutató 23. Ezzel a módszerrel külön lehet vizsgálni és kategorizálni mind a véd zóna mind a tényleges
védend él hely terheltség. Térképi megjelenítésben is igen jól elválaszthatók az ilyen módon kódolt területek.

16. ábra: A természetes él helyek terheltsége BAZ megyében
A finomabb terheltségi osztályozás létrehozása érdekében a korábban említett hatótényez k minden értékéhez külön
súlyozással eltér hatásösszegeket lehet definiálni és azokat összegezni a fent leirt módon a természetségi kategória
értékével.
A négyféle hatótényez együttes hatásfelülete meglehet se kiterjedt, s látható, hogy elenyész en kis területeket hagy
csak érintetlenül. Megjegyezzük, ennek nagy részben az, az oka, hogy Szlovákiából nem állnak hasonló adatok
rendelkezésre, így a határokon túli transzportok nincsenek feltüntetve a térképen. Érdemes megfigyelni, hogy a
természetes területek azok, amelyek darabkái kívül esnek a hatásfelületen, ezzel is bizonyítván, hogy nemcsak a közvetlen
terület-felhasználási gyakorlat, hanem a terület-felhasználásból származó közvetett feltételek is meghatározóak egy-egy
természetes él hely vonatkozásában.
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Tájtörténeti térképek, tájhasználat monitoring
Az utóbbi id ben kezdik felfedezni a tájtörténeti adalékok jelent ségét a területi tervezésbe. Számukra ennek,
nemcsak a területhasználat tervezésében, de az ökológiai funkciók meghatározásában és helyreállításába is fontos szerep
jut. A történeti területhasználatok, állapotok ismerete azért jelent s, mert rögzíti azokat a fenntartható területhasználati
helyzeteket, amelyek az ember és környezet szerves viszonyából származik. Ez id kben az emberek nem engedhették
meg azt a luxust, hogy kiterjedt környezet átalakítást végezzenek. A racionális területhasználatban tehát nagy
segítségünkre lehetnek a történeti térképek. Pl. a vízzel való borítottság megmutatja a mélyen fekv területeket, a
vegetáció utal a talaj és klimatikus adottságokra, a talaj használati lehet ségeire, stb. A táj változását mutató térképi
sorozatok segítséget nyújthatnak a táj és él hely rekonstrukciókban, hiszen megmutatják az adott helynek megfelel
természetes állapotokat.
A következ kben archív vetület nélküli illetve a manapság nem használt régi vetületi eljárásokkal készített térképek
digitális képállományainak EOV rendszerbe való illesztésének általunk kidolgozott módszerét tárgyaljuk illetve az
illesztett térképek interpretációját vázoljuk.
Alapállomány a Hadtörténeti Intézet Térképtárában rzött I-II-III. Katonai Felmérések térképeir l készített raszterkép
állományok. A térképek A3 szkenner segítségével kerültek digitalizálásra. Minden egyes térképlap /nagy méretük miatt/
négy képdarabból áll. A képek 300 DPI geometriai és 24 bit színmélység felbontású .TIF kiterjesztés állományok. A
képeket CD adathordozón rögzítették.
A II. és III. Katonai Felmérés térképei alkalmasak arra pontosságuk és készítésük módja miatt, hogy a szelvényeket
egyenként illesszük vetületi és koordináta rendszerrel jellemzett földrajzi térbe. A térképek illeszkedése az alapok
hiányosságai miatt így sem mindenhol kielégít k.
Az I. Katonai Felmérésnél a szelvények önálló illesztésével nem értünk el megfelel eredményt így a szelvényekb l
„nyers” állapotban nagyobb méret blokkokat képeztünk, majd ezeket rektifikátuk. Ezzel a módszerrel a blokkokon belül
az egyes lapok illeszkedésével nem adódtak problémák, és az egyes blokkok határainál adódó eltéréseket is könnyebben
korrigáltuk. Hátránya a módszernek, hogy a szelvényhatárok nem a megszokott téglalap formát mutatják hanem az
illesztés során az azonosító pontok és az illesztett pontok eltérésének megfelel en torzultak.
A képek eredeti állásukba forgatása és vágása
A képdarabok összeillesztéséhez a MicroStation 95 szoftver Descartes képkezel modulját használtuk. A választást
indokolja a képek mérete (darabonként mintegy 50 Mbyt) és a modul képkezel funkcionalitásának széles skálája.
A képrészleteket darabonként hívtuk be az Image Manager segítségével oly módon, hogy egy el re elkészített
sablonkeretbe illeszkedjenek. A képdarabok méretének és felbontásának azonos értéken tartása miatt szükséges volt az
el re elkészített sablon használata, mert a Descartes modulba behívott helyzeti azonosítóval nem rendelkez képeket csak
az un. interaktív illesztéssel lehet pozícionálni és a méretét megadni. Ez gyakorlatilag a kép arányainak megfelel keret
rajzolásával történik.
A szkennelt képek a beolvasás és az eredeti térkép méretei (kb. A1) miatt páronként az óramutató járásával egyez és
ellentétes irányban 90o-al elforgatott állapotban voltak. A további feldolgozás érdekében szükséges volt eredeti állásukba
forgatni ket. A forgatást az Image Rotate képtranszformáló eszközzel végeztük el. A forgatási m velet el készítési
sajátosságai és a képdarabok illesztési módja miatt ügyelni kellett az illesztend képszélek derékszög vágására, ezért
alkalmaztuk a méretes szerkesztéseket lehet vé tev acudraw eszközt. Az alkalmazott szkenner sajátosságai miatt a képek
szélei torzultak ezért a képek ezen területeit le kellett vágni. A forgatási módszer megfelel lépése –a forgatandó
képterület kijelölése- lehet vé teszi a képek torzult részeinek a forgatási m velettel egyszerre való levágását.
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17. ábra: az eredeti szekennelt képállományok és forgatási irányaik
A képek forgatásával együtt lehet ség van a képet eredeti formátumban hagyni és konvertálni a Descartes saját
képformátumába (HMR). A munka gyorsítása és tárhely megtakarítás érdekében az eredeti állásba forgatott képdarabokat
konvertáltuk HMR formátumba 2.5 méteres pixelmérettel.
A képek páronkénti öszeillesztése
A képdarabok összeillesztését több lépcs ben végeztük el. Els ként az egymás alatt lév képrészeket illesztettük
egymáshoz. Az illesztett párokat egyesítettük egy képpé, majd a létrejött két képdarabot illesztettük egymáshoz és
egyesítettük a térképet egy egész képpé. Azért volt szükség az illesztés ilyetén elvégzésére, mert a képdarabok eredeti
szkennelt állapotukban nem voltak egyszer egymásra tolással illeszthet ek. A képek eredetei egymáshoz viszonyított
helyzetükhöz képest el voltak fordulva, melynek oka az alkalmazott szkennelési mód (síkágyas szkenneren elforgatva)
miatt. Ezen elfordulásokat az illesztés során korrigálva a képek megfelel szélein „üres” sávok jöttek létre mivel a
digitális képek mindig csak derékszög alakzattal /négyzet, téglalap/ határolt „ÉD tájolású” lehet. Ezen nem kívánatos
sávok vagy úgy lehet kiküszöbölni, hogy a képeket a megfelel ,módon megvágjuk és vagy a megfelel szél kép „alá
rejtjük” az illesztett hibás szél darabot. A képdarabok illesztésénél mindkét módszert alkalmaztuk.
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18. ábra: A beforgatott képek vágása és összeillesztése
A képek illesztését a Warp Image eszköz Similitude módszerrel végeztük. Ez az eljárás két azonos pont alapján
forgatja, mozgatja és átméretezi a képet. A két kép szélein azonos pontot keresve az eljárás igen pontosan tudja illeszteni
a szomszédos képdarabokat.
A képdarabok egyesítését az Image Merge eszközzel végeztük.
A képek további feldolgozása érdekében a Descartes HMR formátumból TIF formátumba konvertáltuk.
A térképlapok rektifikálása
Az archív térképszelvények illesztésénél megvizsgáltunk különböz rektifikációs eljárásokat. Ezek a polinomos és
„gumileped s” (rubber sheeting) eljárások voltak. Szoftverek közül pedig az MS95 Descartes és az Erdas Immagine
megfelel eszközei voltak alkalmasak arra, hogy kiválasszuk a megfelel módszert.
Az MS95 Descartes transzformálási eljárásai gyakorlatilag a polinomos eljárás különböz fokszámú változatai,
melyek jól közelít eredményt adtak, viszont a módszer sajátosságai miatt a képek az illeszt pontokon is „csak”
közelítettek az alapállománybeli megfelel jükhöz.
Az Erdas Immagine geometriai korrekciós eljárásai közül a gumileped s transzformáció biztosítja azt, hogy az
azonosító pontokon az illeszkedés pontos lesz. Az eljárás jellegéb l adódóan a transzformált kép csak az illesztési pontok
befoglaló poligonján belül értelmezett. Ezért a szelvény határait (sarokpontjait) szintén be kell venni az illeszt pontok
közé.
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19. ábra az egyesített képek geometriai illesztése ERDAS szoftverben
Az archív térképlapok azonosító pontok segítségével való rektifikálása és egymáshoz illesztése két lépésben, két
egymás után elvégzett transzformációval történt. Azokon a helyeken ahol az archív térképszelvény területér l nem állt
rendelkezésre EOV 1:10000 szelvény a DTA50 digitális váztérkép objektumait használtuk illeszt pontként. A
transzformációkat nem egymásra épülve lépcs zetesen végeztük. Els lépésként polinomos transzformációt végeztünk.
Az így létrejött kép tartalmazza az egész archív térképlapot. A következ lépésként az azonosító pontokat kiegészítettük
az el z leg illesztett kép sarokpontjaval, melyek a gumileped s transzformációnál biztosítják a határok megtartását és a
szomszédos szelvények közötti illeszkedést. A szelvények pontosabb illeszkedése érdekében a határvonal mentén is
illesztettük a képeket azonos pontok segítségével.
Ezzel a módszerrel egymáshoz illeszked , az azonosító pontok környezetében az EOV 1:10000 térképi
objektumokhoz jól illeszked képállományokat kaphatunk
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20. ábra: Egy beillesztett térkép vektoros alaptérképi állománnyal (DTA50)
A térképek elhelyezkedését rögzít vektoros állomány elkészítése
A térképi állomány a munka el rehaladásával együtt folyamatosan készült. Az állomány gyakorlatilag a rektifikált
térképszelvények határvonalát tartalmazza polygon típusú ArcView shape formátumban. A térképszelvények
poligonjainak adatsoraiban tartalmazza a szelvény azonosító számát.

21. ábra: Az I. és a II: Katonai Felmérés BAZ megyét érint szelvényei
A transzformált képek információtartalmát (az egyes tájhasználati elemek határait) képerny r l való digitalizálással
rögzítettük nyers vektoros állományokba. Az út és folyóvíz rajzolatot vonala állományként rajzoltuk meg. Az egyedi jellel
jelölt objektumokat (malom, stb.) pontállományban rögzítettük. A területhasználat elkészült vektoros állomány
vonalhálózatát topologizáltuk, elkészítettük a területet fed tájhasználati elemek zárt alakzatait. Az elkészült poligon
állományban létrehoztuk a tájhasználati kategóriákat tartalmazó mez ket, majd megadtuk a megfelel kódokat. Az
elkészült állományokat ellen riztük, összehasonlítottuk a kiértékelt másolatokkal és a hibákat kijavítottuk.
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22. ábra: Interpretáció a II. Katonai Felmérés illesztett térképei alapján
Hulladékelhelyezés, hulladéklerakó helyek
Hulladéklerakó helyek felmérése BAZ megyében
A programot a Zöld Akció Egyesület végezte az Ökológiai Intézet Alapítvánnyal együttm ködve. A program
el zményének tekinthet az 1992-ben végzett felmérés, melyet az egyesület Miskolc város megbízásából végzett, az
általuk rendelkezésre bocsátott színes ~1:4000 méretarányú fotómozaik alapján.
Az elkészült hulladéklerakó kataszter elkészítése 1993-ban indult a Japan Special Found támogatásával egy nagyobb
környezetállapot felmérési program keretében. Ekkor a Sajó-völgy ipari régiójára készült el a felmérés. A következ kben
évr l-évre a Központi Környezetvédelmi Alap „H” keretének és a REC DUNA program támogatásával kisebb nagyobb
területi egységenként haladva 1998-ra készült el a megye teljes felmérése.
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Hulladéklerakó helyek felderítése BAZ megyében
A felmérés fázisa és azok id tartama

1994. Aggteleki NP és környéke

1995-’96. Hernád és Bódva-völgy régiója

1998. Kelet-Borsodi régió
1999. Bükki NP
és a hiányzó
területek

1993. Sajó-völgyi ipari régió

1997. Dél-Borsodi régió

23. ábra: A hulladéklerakó felmérés fázisai
A felmérés a kezdetekt l szisztematikusan kidolgozott könnyen kitölthet adatlap segítségével történt a lerakóhelyek
jellemz inek rögzítése. Az adatlap tartalmának, struktúrájának módosulása valamint a felmérés módszertan pontosítása és
rögzítése 1996-ban az Állami Feladatok Átvállalása program keretében történt meg. A felmérési módszertan rövid
kézikönyvben lett összefoglalva a felméréshez kapcsolódó információkkal (térképészet, távérzékelés, térinformatika és
GPS) kiegészítve.

24. ábra: A hulladéklerakó helyek felmérésének módszere
24

A felmérési módszer a következ elemekb l áll:
- A vizsgált területr l készült légifelvételek kiértékelés, a „lerakógyanús” területek rögzítése 1:10000 méretarányú
térképen.
- Terepbejárás a kiértékelések eredményei alapján, melynek során a lerakóhely adatai, jellemz i adatlapon egységes
szempontok szerint és formában kerülnek rögzítésre. A lerakók helyzetének pontosítása fotódokumentáció
készítése.
- Adatlapok információinak és a lerakók helyzetének digitalizálása.
- Hibák javítása.
- Az adatok geoinformatikai környezetbe integrálása

25. ábra: A felmérés során használt adatlap
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25. ábra BAZ megyében található hulladéklerakó helyek
A felmérések eredménye egy digitális formában létrejött adatállomány, mely a hulladéklerakó helyek adatait a
megfelel kódok alkalmazásával rögzíti és tartalmazza a lerakók helyzetét (közelít geometriai középpontja) EOV
koordináták formájában tíz méteres pontossággal (EOV 1:10000 térképen a legkisebb mérhet egység).
Az elkészült állomány több mint 2500 db lerakóhely adatait tartalmazza. A lerakóhelyadatokat koordinátájuk alapján
pontként térinformatikai rendszerbe integráltuk.
Hulladéklerakó helyek min sítése
Az elkészült adatállomány alapján lehet ség van a hulladéklerakó helyek adataik alapján való kategorizálására és a
környezetre való veszélyességük szerinti rangsorolásra.
A lerakóhelyek elhelyezkedésük alapján GIS segítségével, alapinformációkkal való összevetésével plusz információk
hozhatók létre, melyek kapcsolhatók a lerakóhelyek adataihoz.
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26. ábra: Hulladéklerakó helyek min sítése
A min sítés során használt információk:
- Felszíni szennyezés érzékenység (MÁFI)
- Közutak, vasutak véd zónái (100 m) (MH TÉHI DTA50)
- Települések véd zónái (1000 m) (MH TÉHI DTA50)
- Jelenlegi és távlati vízbázisok (ÉVIZIG)
- Természetvédelmi területek (ANP)
- Természetileg értékes él helyek (ÖKI Él helytérkép)
A min sít állomány létrehozásának lépései:
1. A min sítés során használt információk felmérése
2. A hulladéklerakó kataszter kapcsolómez jének létrehozása
3. A min sít állomány struktúrájának el állítása az el z ekben létrehozott kapcsolómez felhasználásával
4. A két állomány összekapcsolása térinformatikai szoftverkörnyezetben (ArcView)
5. A kapcsolt állományok leválogatása egyszer geometriai kiválasztással az alapinformációkat hordozó
állományok segítségével
6. A leválogatott adatok kódolása
Technikailag a min sít állomány egy 13 mez b l álló adatállomány, mely sorainak száma megegyezik a
hulladéklerakó kataszter adatállomány sorainak számával. A két adatállomány a KAPCS mez vel kapcsolható össze,
mely a lerakók egyedi azonosítását biztosító telepölési KSH kódból és a lerakó adott településen belüli sorszámából áll. A
többi mez ben a felhasznált alapinformációk által hordozott helyzeti információk és a lerakóhelyek elhelyezkedésének
relációjából létrejött kódérték található.
3.táblázat: minta a min sít állományból
KAPCS
SZ
19433001 2
19433002 2
19433003 2
19433004 2
19433005 3
19433006 2
19433007 2
19433008 2
19433009 3
19433010 3

TVT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TVK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NPK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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VT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

U
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2

POT
u
u
a
b
u
u
u
u
u
u

VEDT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TVB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FHO
12
11
82
2
92
92
92
11
11
11

4. táblázat: a min sít állomány mez i
SZ
TVT
TVK
NPK
V,F
VT
U
POT
VEDT
TVB
FHO

Felszíni szennyezés érzékenységi kategória
Természetvédelmi Terület
Tájvédelmi Körzet
Nemzet Park
Települések (Város, Falu)
Vasút
Közút
Él helyek természetességi kategóriái
Jelenlegi vízbázisok
Távlati vízbázisok
Földhasználat kategóriák

A létrejött min sít állomány hordozza a hulladéklerakó helyekre vonatkozó alapinformációkat, melyek maguk adják
az egyes lerakóhelyek min sítését.
Hulladéklerakásra alkalmas területek felmérése
Hulladéklerakó hely létesítésére alkalmas területek kijelölésére használhatók a fent felsorolt alapinformációk
tematikus térképei. A rendelkezésünkre álló térképi állományokból összeállítottunk egy digitális térképi állományt, mely
információt tartalmaz a felszíni szennyezés érzékenységr l (MÁFI), él helyek természetességi kategóriáiról
(él helytérkép), települések (1 km), közutak, vasutak (100 m) véd zónáiról, természetvédelmi területekr l (ANP),
jelenlegi és távlati vízbázisokról (ÉVIZIG).
Az alapinformációkat tartalmazó digitális állományokat összemetszettük (unio) és az így létrejött új származtatott
térképi állomány tartalmazza a felhasznált összes térkép információtartalmát. Ezen állomány felhasználásával egy
lépésben leválogathatók a hulladéklerakásra alkalmas területek. Az állomány b víthet , tehát a felmerül illetve elérhet
új szempontok beépíthet k.
A térkép nem azt mutatja meg, hogy a jelölt helyeken lehet hulladéklerakókat létesíteni hanem azt hogy hol, miért és
milyen további vizsgálatokat kell végezni lerakókat létesítéséhez. A térképnek természetesen van egy másik fontos
információs tartalma is. Azon kívül, hogy hol kereskedhetünk lerakóhelyek után, azt is megmutatja, hogy honnan kellene
eltávolítani a korábban lerakott hulladékokat, mivel, hogy azok nagyobbik része található ma, a jellemz en porózus,
szennyez dés-érzékeny területeken.

27. ábra: A hulladéklerakásra elméletileg alkalmas területek és a megyében található hulladéklerakó helyek
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Az így létrehozott térképet a hulladéklerakó kataszterrel összevetve végeredményként megállapítottuk, hogy
mindössze 38 lerakóhely van olyan helyen mely a felsorolt összes kritériumnak megfelel.
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TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK A HUMÁNFÖLDRAJZI ER FORRÁSOK FELMÉRÉSÉBEN
A humánföldrajzi vagy emberföldrajzi, társadalomföldrajzi elemzések eredményeinek térben elkülönül
sajátságait számos esetben célszer térképen megjeleníteni (pl. népességszám változást, etnikai összetételt, vallási
megoszlást, infrastrukturális vagy közlekedési helyzetet, intézményi ellátottságokat, vonzáskörzeteket, stb.). Erre a célra
valamilyen térinformatikai szoftvert használunk. A fejezet néhány ilyen alkalmazást fog bemutatni, a választott
térinformatikai eszköz jelen esetben az ARCVIEW, tehát a példákban szerepl ábrák ezzel az eszközzel készültek.
Adatgy jtés
Mint bármely más tudományterületen, amikor valamilyen folyamatot, jelenséget vizsgálunk, az els feladatunk,
hogy valamilyen koncepciót hozzunk létre, annak érdekében, hogy a kit zött célokat el tudjuk végezni. A kutatásnak ezt a
fázisát a szakirodalom így is nevezi: konceptualizálás. E fejezetnek nem faladata az, hogy magával a kutatásnak ezen
részeivel foglalkozzon, de fontos tudnunk azt, hogy ahhoz, hogy bármilyen vizsgálatot elvégezzünk megfelel en
végiggondolt tervre van szükségünk, amit persze megfelel ismeretek megszerzése kell, hogy megel zzön. Ezután kell
meghatároznunk azt, hogy a céljaink eléréséhez milyen adatokra van szükségünk, aztán, hogy azokhoz az adatokhoz
milyen formában (konceptualizálás) és milyen úton (operacionalizálás) férünk hozzá. Az adatokból adatbázisokat hozunk
létre, majd ezeket kell kezelnünk a megfelel szoftverek segítségével.
El ször néhány szót az adatbázisokról. Használhatunk már meglév ket (pl. statisztikai adatok, mások által
létrehozott adatbázisok), és mérés útján magunk is létrehozhatunk újakat. Miel tt beletekintenénk abba, hogy melyek
azok a mérési eljárások, amelyek révén el állíthatunk adatbázisokat, el ször még ejtsünk néhány szót az elemzési
egységekr l. Azokról a dolgokról van szó, amiket vagy akiket a kutatás során vizsgálunk. Gyakran az elemzési
egységünk egy-egy csoport, vagy maga az egyén, de lehet szervezet, vagy valamilyen társadalmi produktum is, ez utóbbi
lehet tárgy vagy bármilyen társadalmi interakció is, mint pl. a születések száma, a halálozás, az elszegényedés, stb. A
humánföldrajzi kutatásokban ez utóbbi elemzési egység szintén nagyon gyakran el fordul. Ebben az esetben azt azonban
meg kell említeni, hogy ezekben az esetekben meglév vagy saját magunk által összeállított statisztikai mér számokat
használunk az elemzések során. De ha pl. az elszegényedést nem ilyen statisztikai számokkal próbáljuk kitapintani, mint
pl. az egy f re jutó átlagkereset különböz években, hanem konkrétan egy-egy közösség esetében szeretnénk kiterjedtebb
vizsgálatot folytatni, melynek egyik hipotézise az, hogy az illet közösség tagjai ilyen és ilyen oknál fogva az
elszegényedés útjára léptek, akkor már az elemzési egységünk a csoport és az egyén lesz és nem az elszegényedés. A
csoportok vizsgálata a háztartások és magának a csoport tulajdonának vizsgálatán keresztül folyhat és a közösség olyan
tagjai esetében, akik egyedülállóak, ott az egyének lesznek az elemzési egységek gyakorlatilag, de azt mondjuk, hogy
ebben az esetben az elemzési egység a háztartás, amely lehet egyszemélyes háztartás is.
Ezek után nézzük meg a mérési eljárásokat. A felmérések során többféle módszert használhatunk.
Alkalmazhatunk tudományos megfigyelést, kérd íves felvételezést, készíthetünk interjúkat, vagy akár végezhetünk
kísérleteket is. A megfigyelés során dokumentációnk állhat lejegyzett szövegekb l, adatokból, fotókból, saját térképeket
készíthetünk, stb. Mindenképpen kívánatos az, hogy ha egy területtel foglalkozunk, bármilyen témában, akkor azt
alaposan tanulmányozzuk, személyesen járjuk be. Erre még akkor is szükség van, amikor „csak” statisztikai adatokkal
kívánunk dolgozni. Jó példa erre a 2001-es népszámlálás nemzeti, etnikai kisebbségek adatainak feldolgozása. Az alábbi
meghatározások közül választhattak a megkérdezettek: 1. nemzetiséghez tartozók, 2. kulturális értékekhez,
hagyományokhoz köt d k, 3. anyanyelv ek, 4. nyelvet családi, baráti körben használók. Csak abban az esetben számít
valaki valamelyik etnikumhoz tartozónak, ha az els csoportba sorolta magát (ezzel a válaszadó sem biztos, hogy
tisztában volt). Zavaró tényez abban, hogy meg tudjuk állapítani, hogy egy adott kisebbséghez hányan tartoznak
valójában, az is, hogy több választ is bejelölhetett valaki. Így nem tudjuk az adatbázisból kideríteni, hogy aki pl.
nemzetiséghez tartozónak mondta magát, az a másik három kategóriából mennyit jelölt még meg, ill. azt sem, hogy ki az,
aki nem tartja magát valamelyik kisebbségi nemzetiséghez tartozónak, de egy kisebbségi anyanyelvet beszél, vagy egy
kisebbségi értékekhez, hagyományokhoz köt dik. E miatt az adatok torzítanak anélkül is, hogy maguk a válaszadók sem
biztos, hogy a valóságnak megfelel en válaszolnak. Azonban amennyiben helyismeretünk van, valamilyen mértékben
csökkenthetjük az így keletkezett torzításokat.
Miel tt a saját mérésünkbe fognánk, ki kell választanunk, hogy mely módozatokat akarjuk alkalmazni, melyek a
legmegfelel bbek céljaink eléréséhez (nem szabad figyelmen kívül hagyni a költségeket sem, ezek a mérési eljárások
általában id , munka és pénzigényesek). Minél többféle és minél több mérést végzünk el, annál jobban tudjuk majd
pontosítani az információinkat. Célszer el ször tanulmányozni az adott témában fellelhet statisztikai adatokat, majd
saját megfigyelést végezni, interjúkat készíteni, még azel tt, hogy meghatároznánk, hogy a többi mérési eljárások közül
melyeket fogjuk használni és azokon belül mi az, amire a hangsúlyt kívánjuk fektetni. Amikor tudományos megfigyelést
végzünk, mindent pontosan le kell jegyeznünk, dokumentálnunk kell, hogy az így szerzett információkat a kés bbiek
során használni tudjuk. Az interjúkészítés esetében alapos el készületekre van szükségünk, hiszen az interjúalannyal
történ beszélgetés fonalát a megfelel mederben kell tartani, törekedni kell arra, hogy megfelel és minél finomabb
információkhoz férhessünk hozzá. Nem könnyebb a helyzetünk akkor sem, ha a kérd ívezést választjuk.
Ejtsünk néhány szót a kérd ívezésr l és olyan alapismeretekr l, amelyeket feltétlenül ismernünk kell, ha ilyen
módszert választunk az adatgy jtéshez. Céljaink eléréséhez a megfelel változókat kell megkeresni, ügyelnünk kell a
kérd ív megszerkesztésénél a világos megfogalmazásra, összetett kérdéseket nem szabad feltenni, el kell döntenünk
melyik a legmagasabb mérési szint, amit használni tudunk, nyitott vagy zár kérdéseket tegyünk-e fel, és fontos, hogy ne
legyen túl hosszú a kérd ív megválaszolásához szükséges id .
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Mi is az a változó? A személy jellemz tulajdonságainak (attribútumainak) logikailag összetartozó csoportja. Pl.
A nem, mint változó, a férfi, n , mint attribútumok szerepelnek. Családi állapot egy változó, amelynek 4 attribútuma:
hajadon vagy n tlen, házas, elvált, özvegy. Kor, mint változó, az attribútumai az egyes megkérdezettek korévei. A
lakáshelyzetével való elégedettsége egy változó, a nagyon elégedett; elégedett; nem is elégedett, de nem is elégedetlen;
elégedetlen; és a nagyon elégedetlen az attribútumai.
Milyen mérési szintek vannak? A legalacsonyabb a nominális (megnevezéses) változók mérési szintje:
attribútumaira csak a teljesség és a kölcsönös kizárás feltételei állnak fenn. Pl. nem, vallási hovatartozás, születési hely,
stb. A második az ordinális (rendezési) változók attribútumait észszer en rangsorolni tudjuk, pl. társadalmi
osztályhelyzet, szakképzettség, vagy a lakáshelyzettel való elégedettség stb. Jellemz je, hogy az attribútumai közötti
távolság nem kifejezhet . A harmadik az intervallum mérési szint változók, amelynek az attribútumai közötti távolság is
van, de nincs 0 pontjuk, pl. h mérséklet Celsius fokban, IQ tesztek. Végül a legmagasabb az arányskálák v. numerikus
mérési szint változók, amelynek attribútumai között nem csak a távolság értelmezhet , hanem 0 pontjuk is van, pl. kor, a
lakás nagysága m2-ben, stb. Szabálynak tekinthetjük azt, hogy mindig a lehet legmagasabb mérési szintet kell
használnunk, amit az adott változó megenged. Nyílván azt, hogy valaki férfi-e vagy n nem lehet magasabb mérési
szinten megkérdezni, mert az nominális mérési szint változó. De pl. a kor esetében amennyiben korcsportokra kérdezünk
rá, (Ön 16-20, 21-25, 26-30 stb. éves-e), akkor ahelyett, hogy numerikus mérési szintet használtunk volna, egy
alacsonyabbat alkalmaztunk, melynek következtében nem fogunk tudni pl. átlagéletkort számítani, és más, csak a
numerikus mérési szint változókra használható statisztikai elemzéseket sem fogjuk tudni lefuttatni.
Melyek a nyitott és melyek a zárt kérdések? Zárt: Neme? 1. Férfi, 2. N . Nyitott kérdés: Ön hány éves? …. . A
kérd ív lekérdezése ne vegyen igénybe semmiképpen se több id t, mint fél órát, de inkább 10-20 perc alatt kitölthet
legyen.
A kérd ívek esetében még egy dolgot feltétlenül ki kell emelnünk, ez az id dimenzió. Beszélhetünk
keresztmetszeti vizsgálatról, amikor egyetlen id pillanatban végzünk megfigyelést és van longitudinális vizsgálat, amikor
hosszabb id n át folynak vizsgálatok, ennek három típusa van: a trend-, a kohorsz- és a panelvizsgálat. A trendvizsgálat
esetében bizonyos id elteltével újra elvégezzük a korábbi felvételezésünket, nem feltétlenül ugyanazok lesznek a
megkérdezettek. A kohorsz-vizsgálat esetében az újbóli lekérdezésnél csak ahhoz ragaszkodunk, hogy a megkérdezettek
ugyanabban az évben, évtizedben vagy id szakban szülessenek, mint az els vizsgálat esetében, a panelvizsgálatnál
viszont kizárólag a korábban megkérdezetteket keressük fel egy kés bbi id pontban.
Amikor összeállítjuk a kérd ívet, akkor tehát gondosan válasszuk meg a változókat, ennek alapján szerkesszük
meg a kérdéseket. Vannak olyan kérdések, amelyek a legtöbb kérd ívben ott szerepelnek, függetlenül a kutatás témájától.
Ezek az illet nemére, korára, szakképzettségére, iskolai végzettségére vonatkozó kérdések. Ehhez még felt ntethetünk
településnevet, különösen, ha több településen végezzük a mérést, illetve utcanevet, stb. hiszen sokszor térben elkülönül
dolgokat vizsgálunk. Mindig készítsünk kutatási tervet, miel tt hozzáfognánk a kérd ív szerkesztéséhez, fogalmazzuk
meg a vizsgálatra vonatkozó hipotézisünket, vagy a kutatás célját, és a kérd ívet e szerint állítsuk össze. Amennyiben
valamit kifelejtünk, azt utólag már nem lehet pótolni, ezért nagyon fontos, hogy gondosan válasszuk meg a felteend
kérdéseket. Az 1. ábra egy kérd ív els oldalát mutatja be (1. ábra).
Nagyon fontos ezután a megkérdezettek kiválasztása, azaz a mintavétel. Nyílván, amikor egy populáció
tulajdonságairól szeretnénk valamilyen képet alkotni, és ehhez nincsenek megfelel statisztikai adataink, akkor nem
tehetjük meg, hogy az adott populáció minden egyedét megkérdezzük az adott dologról. Ki kell úgy választanunk
néhányat, hogy az mégis a valóságnak megfelel en írja le az adott populáció jellemz it. Maga az eljárás, a kiválasztás
történhet valószín ségi és lehet nem valószín ségi mintavétel útján. Az el bbi esetben megfelel mintánk annak a
kitételnek, hogy a vizsgálati populációnk bármelyik eleme bekerülhetett a mintába. Ezt a feltételt csak abban az esetben
tudjuk biztosítani, ha az adott mintavételi keret összes elemét ismerjük, egyszer bben fogalmazva, ha pl. egy településen
lakó összes nagykorú képezi a mintavételi keretet és k azok, akik a vizsgálati populációnkat is jelentik, akkor minden
egyes nagykorú lakos bekerül a „kalapba”, ahonnan a megfelel elemszámú mintát akarom összeállítani. Azaz kell hozza
egy ismert és hozzáférhet adatbázis. Amennyiben ez rendelkezésünkre áll, többféleképpen készíthetjük el az
adatbázisunkat. Az elemek kiválasztása történhet különböz számítógépes programokkal, lehet egyszer véletlen
valószín ségi minta, amikor a meglév vizsgálati populáció összes eleméb l számítógép vagy véletlenszámtábla
segítségével véletlenszer en választjuk ki azt a mennyiség elemet, amelyre szükségünk van. A másik mód, amikor
szisztematikusan minden x-edik elem kerül a mintába, ezt nevezzük szisztematikus mintavételnek. Abban az esetben, ha
azt szeretnénk, hogy a mintánk minél inkább reprezentálja az alapsokaságot, ahonnan azt vettük, akkor a mintavételi
eljárás el tt rétegeznünk kell valamilyen szempont szerint a vizsgálati populációnk elemeit és ezután annak megfelel en
kell mintát venni. Ez a rétegzés azt jelenti, hogy pl. ha nemre és korra rétegzett mintát akarunk, akkor a mintavételi
keretben szerepl elemeket úgy rakjuk sorba, hogy a különböz nemhez és korosztályokhoz tartozóak külön-külön
sorakozzanak és így veszünk mintát bel lük. Ha különböz csoportokat vizsgálunk, és a csoportokon belül akarunk mintát
venni, akkor alkalmazhatjuk a többlépcs s csoportos mintavételt is. Ebben az esetben nem kell az összes csoport minden
elemét felsorakoztatnunk, hanem csak a csoportokról listát készítenünk és ezután a valamely fent említett eljárási móddal
kiválasztott csoportok elemeib l kell venni a megfelel módszerrel a mintát. A csoportos mintavételnél alkalmazhatjuk
még az elemszámmal arányos valószín ségi mintát is, amikor az egyes csoportokban szerepl elemeknek a mintába
esésének valószín sége független attól, hogy milyen nagyságú a csoport. Ilyenkor súlyozást kell alkalmazni és azután kell
mintát venni. Nagyon sokszor a mintavételi keret elemszámaihoz, ehhez az adatbázishoz nincs hozzáférési lehet ségünk,
esetleg nagyon nagy költségek árán és ezért ezt az eljárási módot nem tudjuk alkalmazni. Ilyenkor alkalmazhatunk nem
valószín ségi mintavételi eljárást is. Ez lehet szakért i, amikor egy szakember határozza meg, hogy kik kerüljenek be a
mintába valamilyen szakmai megfontolások alapján, de nagyon gyakran a kvótás mintavételi eljárást alkalmazzák. Ebben
az esetben készítenek a vizsgálati populációról egy olyan táblázatot, amely a valóságnak megfelel en írja le a vizsgálati
31

populációt. Ezután úgy válasszuk ki a mintába kerül elemeket, hogy azok ugyanolyan arányban képviseljék a megadott
tulajdonságú elemeket, mint ahogy az a populációban szerepel. A nem valószín ségi mintavételnél a hibalehet ség még
nagyobb, mint a másik esetben, ezért még nagyobb körültekintést igényel.

1. ábra Egy kutatási projektben használt kérd ív els oldala
Arra vonatkozóan nincs kifejezett szabály, hogy milyen arányú legyen a mintánk, de minél nagyobb az elemszám
a vizsgált populációhoz viszonyítva, annál kisebb a hibalehet ség. A populáció homogenitása is lényeges szempont,
hiszen minél homogénebb, annál kisebb arányú minta is elegend az adatbázis elkészítéséhez. Valószín ségi mintáknál is
célszer 1%-os mintavételi arány alá nem menni, ha nem valószín ségi a mintavételi eljárás, akkor törekedjünk nagyobb
mintavételi arányra: legalább 2%-ra vagy még jobb, ha még magasabb arányt tudunk biztosítani. Természetesen
dolgoznak ennél jóval alacsonyabb mintavételi aránnyal is, de ezek megbízhatóságát sokan megkérd jelezik.
Változókkal dolgozunk az interjúk, megfigyelések és kísérletek során is, ezeket a változókat kell rögzítenünk
majd a saját adatbázisunkban. Ezekben az esetekben a minta kiválasztása másképpen történik, az interjúk esetében esetleg
alkalmazhatunk hasonló eljárási módokat, de az elemszáma a mintának jóval kisebb is lehet, mint a kérd íves
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vizsgálatoknál, de ebben az esetben az interjú mélyebb és alaposabb információforrást nyújthat. A megfigyelés esetében
az adott, kiválasztott populációban végzünk tudományos vizsgálatokat, megfigyeléseket, amelyeket rögzítünk. A
kísérletek esetében kiválasztunk egy kísérleti és egy kontroll csoportot. a kísérleti csoportnál alkalmazunk egy új ingert és
ennek a hatását vizsgáljuk. A kontroll csoport ebben az új ingerben nem részesül. Tehát kell egy el zetes és egy utólagos
mérés, melyeket mindkét csoportnál elvégzünk. Így tudjuk összehasonlítani azt, hogy miben adott változást az a bizonyos
inger. Itt az a lényeges a kísérleti alanyok kiválasztásánál, hogy a két csoport, a kísérleti és a kontroll tulajdonságai minél
jobban hasonlítson egymásra. Ezt a módszert, a kísérletezést a társadalomföldrajz szinte sosem alkalmazza, bár nem
kizárt, hogy szükség lehet rá, ezért említettük meg.
El ször tehát ismereteket gy jtünk a vizsgálandó témában, alapos terepbejárást teszünk, elvégezzük az el zetes
vizsgálatokat, kiválasztjuk a vizsgálati módszereket, az ahhoz szükséges feladatokat is elvégezzük (a mérés el készítése –
kérd ívszerkesztés, a minta kiválasztása, stb.), majd elvégezzük magát a mérést. Hogyan történhet ez? A megfigyelés
esetében mi magunk megyünk ki az adott helyszínre, és mi magunk készítjük el a feljegyzéseket megfigyeléseinkr l. Az
interjú esetében szintén szükséges a személyes kontaktus, de itt alkalmazhatunk segítséget, ha az interjú forgatókönyve
pontosan rögzített. A kérd ívezés esetében lehet személyesen elvégezni kérdez biztosokkal, lehet postán elküldve, és
lehet telefonon is, ha a mintába került alany rendelkezik telefonnal, aminek számát ismerjük.
Még egy fontos tényez r l kell szólni. Ez nem más, mint a térképezés. Mivel földrajzi vizsgálatról van szó, nagyon
gyakran az információ egy részét térképen is rögzítenünk kell. Ezért célszer használnunk kis méretarányú térképet, amire
fel tudjuk vinni azokat az információkat, amelyre szükségünk van. Err l a saját kézzel szerkesztett térképen megjelenített
információról aztán számítógéppel vagy akár kézzel is készíthetjük el a végleges térképet, az el bbi ma már inkább
alkalmazott és elvárt technikai eszköz. Ezt a térképet többféle szoftver segítségével elkészíthetjük: alkalmas erre pl. a
CORELDRAW, a MAPVIEWER, az ARCVIEW, stb. is. Az alábbi minták ARCVIEW segítségével készültek (2. ábra).
Miskolc f utcájának kiskereskedelmi egységei típus szerint 2003. júniusában
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2. ábra Saját megfigyelés útján készült a kiskereskedelmi egységek megjelölése, amelyet aztán az ARCVIEW
segítségével hoztak digitális formátumba.
Az adatgy jtést Dósa Ildikó végezte, a térképet Heged s András készítette.
Abban az esetben, ha a különböz információkat település, regionális vagy országos szinteken akarjuk
felt ntetni, alkalmazhatunk településhatáros (3. ábra), régióhatáros vagy országhatáros térképeket, ezekhez a térképes
adatbázisokhoz hozzáférhetünk vásárlás útján, de magunk is elkészíthetjük digitalizálással.
A kés bbiekben lesz szó majd arról, hogy hogyan készíthetünk pl. olyan adatbázist méréseinkb l, amelyek
információtartalmát ilyen térképeken tudjuk megjeleníteni. Itt csak egy mintát mutattunk be az ilyen jelleg térképekb l.
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3. ábra Településhatáros ARCVIEW szoftverrel készült térkép, az egyes településekre jellemz adott információ
megjelenítésére szolgál, jelen esetben a cigány népesség aránya olvasható le, színskála alkalmazása segítségével.
Készítette: Molnár Judit
Adatbázis készítése
Mivel a társadalomtudományban az egyik leggyakrabban használt mérés a kérd ívezés, ezért ennek alapján
mutatjuk be az adatbázis elkészítését, és ha ezt már valaki jól tudja alkalmazni, akkor könnyen át tudja ismereteit ültetni
más típusú mérések feldolgozására is. A munkafolyamatban tehát eljutottunk odáig, hogy sikerült a kérd ívünk
segítségével adatokat gy jtenünk az elemzési egységeinkr l, azok bizonyos, általunk vizsgált tulajdonságairól,
viselkedéseir l, stb. Csakhogy ezeket az adatokat valahogyan értékelhet formába kell önteni. Hogyan is tehetjük ezt
meg? El ször is rendszereznünk kell az információforrásunkat. Minden kérd ívet nagy színes sorszámmal látunk el (1.
ábra), lehet leg valamelyik lapszélén. Ezzel tudjuk majd bármikor azonosítani, kikeresni ezt a válaszadót, ami mostantól
fogva az adatbázisunkban, mint eset fog jelentkezni. Ebb l már sejthetjük, hogy a létrehozandó adatbázisban minden
információt megszámosítunk. Ezért ezt a folyamatot kvantifikálásnak is szokták nevezni. Tehát az els fontos szabály,
hogy az adatbázisban számokat használunk mindig, szöveget, a változónevek kivételével, sosem! Ezért el ször is azt
nézzük meg, hogy az információkat hogyan lehet megszámosítani. Ha a mérési szintek szerint nézzük ket, akkor
beláthatjuk, hogy vannak változók, amelyek már eleve számformátumban jelentkeznek. Így van ez a legmagasabb mérési
szint változóval, az arányskálával (numerikus mérési szinttel). Ezekkel nincs nehéz dolgunk, mert már számként
jelentkeznek, tehát csak e szerint kell rögzíteni az adatbázisban. Pl. Mekkora földterületen gazdálkodik, hektárban
megadva: 17,5 ha. Ezt így jelenítjük majd meg, ez a változónk, ebben az esetben 17,5 számmal fog jelentkezni. A
következ esetben (azaz a másik megkérdezett) 9,3 hektárt írt be, tehát abban az esetben, még mindig ugyanarról a
változóról van szó, a számérték 9,3 lesz. És így tovább. Hasonlóképpen járunk el az intervallum típusú változóknál is. A
második és az els mérési szinthez tartozó ordinális és nominális (megnevezéses) mérési szint változók esetében már
más a helyzet. Nézzük el ször az ordinális mérési szint változók kvantifikálását. Mivel ezeket a mérési szint változókat
egy kis kikötéssel használják úgy, mint folytonos változó (azaz numerikus mérési szint változó), ezért célszer úgy
számosítani, hogy az attribútumokat sorrenbe állítjuk és az egyik irányból haladva a másik felé egész számokkal látjuk el
azokat. Pl. Iskolai végzettsége? 0. nincs semmi; 1. nyolc általánosnál kevesebb; 2. nyolc általános; 3. középiskola
érettségi nélkül; 4. középfokú végzettség érettségivel; 5. fels fokú. Azaz a legalacsonyabbtól haladunk felfelé a
legmagasabb végzettségig, 0-5-ig. Másik példa az attit d vizsgálatoknál: milyen a véleménye a helyi iskoláról? 1. nagyon
rossz; 2. rossz; 3. közepes; 4. jó; 5. nagyon jó. Általában célszer használni olyan kódokat, amik mindig ugyanazt jelentik
minden változónál. Ilyen lehet pl. a 0, ami valaminek a hiányát fejezi ki, illetve a nemleges választ. Értelemszer en az
igent jelentheti az 1, a nominális változóknál. A megnevezéses változóknál, ha nincs logikai sorrend, akkor ahogy jönnek
az attribútumok, úgy adunk nekik számot. De pl. a nem változó esetében követni szoktuk az 1. férfi; 2. n ; számozást. Ha
településeket számozunk, akkor jó ha, vagy készítünk egy egységes településkód táblázatot, amit majd más adatbázisok
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(pl. térképes adatbázisok) esetében is tudunk használni, vagy ha már létezik ilyen, akkor azt használjuk. Amennyiben nem
válaszoltak egy adott kérdésre, akkor azt üresen hagyjuk, hiánnyal jelöljük, azaz nem adunk neki semmilyen számot.
Amennyiben mégis fontos lenne ez, mint információ, hogy nem volt hajlandó válaszolni a válaszadó és szeretnénk
elkülöníteni attól, hogy pl. valaki azért nem válaszolt, mert a kérdés nem vonatkozott rá, akkor az alábbiak szerint
járhatunk el: Amennyiben az attribútumaink kétjegy számot vesznek fel maximum, akkor háromjegy számot fogunk
használni a hiányzó válaszok megjelölésére, mégpedig három db. kilences, azaz 999 fogja jelenteni azt, hogy nem volt
hajlandó válaszolni, és három db. nyolcas, azaz 888 pedig azt, hogy nem vonatkozott rá a kérdés. Amennyiben egyjegy
az attribútumunk, akkor értelemszer en a 99-et és a 88-at fogjuk használni.
Fontos tudnunk azt, hogy egy-egy kérdés nem feltétlenül jelent egy-egy változót is. Hogyan járjunk el ilyen esetekben.
Természetszer leg egy kérdést felbontunk, és több változót készítünk bel le. Pl. amikor az a kérdés, hogy az alábbiak
közül melyekkel rendelkezik Ön, és ezután felsorolunk néhány fontos háztartási gépet, akkor, ha végiggondoljuk, erre a
kérdésre nem csak egy dolgot lehet kiválasztani a listából, hanem többet is. Ha azt a változót vesszük, hogy háztartási gép,
akkor egyetlen egy számmal kellene megjeleníteni azt, hogy pl. valakinek van háztartási robotgépe, mosógépe,
mosogatógépe, porszívója, h t gépe, de nincs fagyasztóládája és mikrohullámú süt je. Másnak meg minden van, de
mosogatógépe nincs. Ilyenkor két lehet ség közül választhatunk. Tehetjük azt, hogy nem az lesz a változónk, hogy
háztartási gép, hanem lesznek háztartási robotgép, mosogatógép, mosógép, porszívó, h t gép, fagyasztó, mikrohullámú
süt változóink. Ezek attribútumai pedig a 0 nincs; és az 1. van; lesznek. De mit tehetnénk, ha mégis fontos lenne, ha
egyetlenegy változóban meg tudnánk jeleníteni azt is, ha egy kérdésre több attribútumot is bejelöltek? Erre is van
megoldás, de itt hangsúlyozni kell, hogy abban az esetben, ha túl sok az attribútum, akkor nagyon nagy a variációk
lehet sége és ebben az esetben már kezelhetetlenné válik a változó. Tehát csak akkor szabad alkalmazni, ha kevés az
attribútum és fontos az, hogy egy változóban jelenjen meg a kérdésre adott válasz. Fenti példánk már nem igazán
alkalmas erre, így vegyünk egy másik esetet. Ha egy iskolát vizsgálunk, ahová magyar, roma és szlovák nemzetiség
gyerekek járnak vegyesen egy-egy osztályba, szinte azonos arányban és arra lennénk kíváncsiak, hogy mennyire
barátkoznak egymással a gyerekek. A kérdés az lenne, hogy van-e 1. magyar; 2. roma; 3. szlovák; nemzetiség barátod?
Már eleve meg kellene majd azt is figyelnünk, hogy a válaszadó milyen nemzetiség volt, erre is van lehet ség, de err l
majd a következ alfejezetben lesz részletesen szó. Tehát most ett l tekintsünk el. Azt mondtuk, hogy csak egyetlen egy
szám legyen az az érték, amivel majd ezt a változót jellemezzük. Kódoljuk át az attribútumainkat, úgy, hogy a az egyest
meghagyjuk és ezután a következ attribútum kódja, az mindig az el z kétszerese legyen. Azaz a kettes megmarad, mert
2*1=2, a hármasból viszont 2*2=4 lesz, és ha még lenne több attribútum, akkor a négyesb l 2*4=8, az ötösb l 2*8=16, a
hatosból 2*16=32 lenne. Ezután, visszatérve a példánkhoz, valakinek lennének magyar, cigány és szlovák barátai is,
akkor azt a 7-es kóddal illetnénk, ami úgy jött létre, hogy az új kódszámaikat összeadtuk. Ha valaki csak magyarokkal és
szlovákokkal barátkozik, annak a kódja 5 lesz, ha pedig valaki csak szlovákokkal és romákkal barátkozik 6-os kódot, ha
csak magyarokkal és romákkal, akkor 3-ast fog kapni. Hogyan lehet aztán ezt visszanézni. A 7-es esetében meg kell azt
nézni, hogy melyik a 7-t l kisebb, de legnagyobb attribútum érték. Ez a 4-es. 7-b l kivonjuk a 4-et marad három. Aztán
melyik a hármastól kisebb, de legnagyobb attribútum érték és ez a 2. 3-2=1, tehát még az is megmarad. Így ezt a 7-es
értéket így tudjuk felbontani: 7=4+2+1. Azaz a visszaolvasásnál mindig az alap-attribútumok értékeire kell felbontani a
változó értékét. Ha lenne még egy negyedik attribútum is, akkor az 8-ast venne fel, így lehetne 15-ös érték változónk is,
amit így tudnánk felbontani: 15=8+4+2+1. Tehát ebben az esetben a 15 azt jelentené, hogy valaki mind a négy
attribútumot bejelölte, mint választ.
A kvantifikálás után rögzíthetjük az adatokat valamelyik számítógépes szoftverben. Ez tehát az adatrögzítési
eljárás, vagy adatbevitel. Többféle szoftver tud ilyen adatbázisokat kezelni, itt most az Excelben történ alkalmazást
mutatjuk be, mert ez a legegyszer bben kezelhet és ezt a legtöbb más szoftver is tudja használni, amelyek segítségével a
kés bbiekben az adatbázisunkat ki tudjuk értékelni, statisztikailag tudjuk majd elemezni, az adatait meg tudjuk jeleníteni
grafikusan, illetve térképes állományban is. Milyen szabályokat kell betartanunk az adatrögzítés során? Hogyan fogjunk
hozzá? El ször is tudnunk kell, hogy az Excelben megjelen táblázat oszlopaiba kerülnek majd a változónevek és a
változók értékei, a sorokban pedig lesznek az esetek (5. ábra). Mivel megszámoztuk a kérd íveinket, minden kérd ív
kapott egy-egy sorszámot, ezzel tudjuk majd az eseteket azonosítani. Még egy egyszer feladat van hátra és máris
kezd dhet az adatok bevitele. A változóneveket kell kitalálni. Itt van néhány szabály, amit be kell tartanunk:
1. Csak angol karaktereket használhatunk, tehát nem lehet ékezetes bet a változónkban.
2. Nyolc karakternél nem lehet hosszabb a változó neve.
3. Nem kezd dhet számmal.
4. Nem lehet két változónak ugyanaz a neve.
5. A saját érdekünkben olyan változóneveket adjunk, amelyb l könnyen következtethetünk majd a változó valódi nevére.
Az alábbi ábrán (4. ábra) láthatunk erre példát. Tehát minden oszlop egy-egy változót jelent, a sorokban pedig láthatjuk,
hogy a különböz esetekben az egyes változók milyen értékeket vesznek fel. Az els változónk a példában a „csalal”, ami
a családi állapotot jelöli. Ezt követi a „kora”, ami a kort, az „iskveg” az iskolai végzettséget, „szkep” a szakképzettséget,
„munkh”, a munkahelyet jelenti. Láthatjuk, hogy az esetek sorszámai az Excelben elcsúszva jelentkeznek, mert az els
sort a változónevek foglalják el. Így amikor a hármas sorszámú esetet nézzük az Excel táblázatában, az valójában a
kettessel jelölt kérd ívünket jelenti. Tehát az alábbi példában 32 eset néhány változójának attribútumait láthatjuk a
képerny n.
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4. ábra Adatrögzítés Excelben
Amikor elkészültünk az adatok rögzítésével ellen riznünk kell, hogy mindezt sikerült-e pontosan elvégeznünk. Az Excel
ebben is segítséget nyújt, bár nem tud megtalálni minden hibát. Nézzük, mi az, amit meg tudunk tenni az ellen rzés
érdekében. Az Excelben elkészített adatbázisunkat megnyitva az ’adatok’ gördül menüben kiválasztjuk a sz r funkción
belül az autósz r t (5. ábra), úgy hogy vagy az els sor legyen kijelölve, vagy semmi. Mindkét esetben az els sorra
kapunk sz r funkciót, amennyiben viszont egy másik sor, vagy több cella van kijelölve, akkor arra kapnánk meg a
sz rést. Ezután minden változónevünk mellett fogunk találni egy kis nyilacskát (6. ábra), amelyre rákattintva
kiválaszthatjuk az adott változó esetei közül az általunk megszabott tulajdonságú változókat (7. ábra). Az els oszlopban a
nem változó két értéket vehet fel, lehet a válaszadónk neme férfi (1), és n (2). Ha itt a sz r funkció alkalmazásakor azt
tapasztalnánk, hogy ett l eltér érték is van, pl. 3, akkor azt megjelölve az Excel kikeresi nekünk azt vagy azokat az
eseteket, amelyek hármas értéket vettek fel és ezek után megnézve a sorszámukat visszakereshetjük a kérd íveink közül
ezeket a hibásan rögzített eseteket, így lehet ségünk van a javításra könnyen és viszonylag egyszer en. A 8-as ábrán a
férfiakat jelenítettük meg, azaz ezeket sz rte ki a program. Az ábrán az is látható, hogy ha a képerny bal alsó sarkában
lév apró bet s feliratot megnézzük, hogy „765 rekordból 312 rekordot talált”, azaz az összes esetünk 765, ebb l 312 a
férfi. Azaz egyszer eloszlást is le tudunk kérni ezzel a módszerrel, de erre a funkcióra sokkal alkalmasabb az SPSS, így
ezeket az egyszer statisztikai információk lekérdezését majd az arról szóló alfejezetben fogjuk tárgyalni. A sz r
üzemmódot inkább csak az adatbázisunk ellen rzésére használjuk, illetve, ha az adatbázisunkat szeretnénk valamilyen
tulajdonság alapján rendezni, megtehetjük a fenti módszerrel. Pl. ebben az esetben kaptunk egy új adatbázist, ahol csak
azok az esetek vannak jelen, ahol férfiak voltak a válaszadók. Ha ezt az egész munkalapot kijelöljük (egyszer en
megtehetjük úgy, hogy rákattintunk a táblázatunk bal legfels szürke üres cellájára az 1 cella felett és az A cella el tt) és a
’szerkesztés’ gördül menüben kiválasztjuk a ’másolást’, majd új munkalapot kérve (a táblázat alján rákattintunk a
munka2 fülre) és a táblázatunkat oda beillesztjük, úgy, hogy ismét a ’szerkesztés’ gördül menübe lépünk és kiválasztjuk
a ’beillesztést’. Az új adatbázisunk tehát csak a férfi megkérdezettjeink válaszait fogja tartalmazni. Visszatérve az
ellen rzésre, miután megnéztük, hogy az els változó nem vett-e fel olyan értéket, amely kizárt, akkor visszatérhetünk az
eredeti adatbázishoz, a változónév mellett megjelen nyilacskára újra rábökünk és kiválasztjuk a ’mind’ megjelölést, ezzel
visszatértünk az alapadatbázisunkhoz. Minden egyes változót így végigvizsgálunk, ezzel azokat a hibákat felfedhetjük,
amelyek esetében biztos elírás történt. Sajnos mindre nem találhatunk így rá, de sokszor ezzel a módszerrel rájöhetünk
egyéb hibára is. Pl. ha az egyik változónál ilyesmit észlelünk, hogy olyan értéket vett fel, ami nem is szerepel az
attribútumok között, akkor már ellen rizzük le a szomszédos változókat is, hátha elcsúszás történt és más változók
esetében sem helyes az adatrögzítés. Ha végeztünk az ellen rzéssel, ugyanúgy kapcsoljuk ki a sz r funkciót, ahogyan
bekapcsoltuk. Ezután már csak az a dolgunk, hogy az adatbázisunkat átültessük az SPSS program adatbázisába és
megkezdhetjük az egyszer statisztikák lekérdezését.
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5. ábra A sz r funkció beállítása az Excelben

6. ábra Sz rés Excelben
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7. ábra A nem változó egyes érték , azaz férfi attribútumait bemutató esetei
Hogyan történik az adatátvitel az Excelb l az SPSS-be. Ahhoz, hogy a 11-es verziónál régebbi típusú SPSS programok
használni tudják az Excelben készített adatbázisunkat, menteni kell a munkalapot másképpen (a 11-es verzió már tudja
olvasni az újabb xls fájlokat is). Ehhez a ’fájl’ gördül menüpontból válasszuk ki a mentés másként funkciót, majd
megnyíló kis ablakban a fájltípus megnevezésénél keressük meg a ’Microsoft Excel 4.0. munkalap (*. xls)’ formátumot,
és így mentsük el. Ezután ezt a programot be is lehet zárni és nyissuk meg az SPSS-t. Indítás után a háttérben megjelenik
az SPSS program adattáblája és az el térben egy kis ablak. Ebben Az alábbi kérdést találjuk: „What would you like to
do?”, ami azt jelenti: „Mit szeretne tenni?” Azt kell esetünkben választani, hogy „Open an existing file”, ami annyit tesz:
Meglév fájlt megnyitni” (8. ábra). Ezután az ’Open File’ ablak válik láthatóvá, ahol el ször az elmentett adatbázisunk
fájljának helyét kell bejelölnünk (9. ábra), majd a fájltípusoknál az Excelt kell kiválasztani (10. ábra) és a megjelölt
könyvtárban ki tudjuk választani az xls formátumban elmentett adatbázisunkat, amit aztán meg tudunk nyitni. Ezután az
SPSS még egy kérdést tesz fel egy kicsiny ’Opening File Options’ ablakban (11. ábra): „Read variable names”, ami el tt
egy üres kis négyzet van. Oda kell tennünk egy pipát, a ’Range’ utáni részt üresen hagyjuk, majd rákattintunk az ’OK’-ra.
Ezzel azt értük el, hogy az xls fájlban lév adattáblánk els sorában szerepl változóneveket használja majd az SPSS
adattáblája is. Ekkor a beolvasással egy id ben megjelenik egy ’Output’ elnevezés ablak, amelyben üzenet jelenik meg
az adattábla átvitelével kapcsolatban (12. ábra). Az els üzenet mindig megjelenik, ez arról értesít minket, hogy olyan
karaktert használtunk, ami neki nem tetszik. (Ez mindig kiírásra kerül, attól függetlenül, hogy valóban így van, vagy sem.)
Ha ez után nem kezd semmilyen hibafelsorolásba, csak a változóneveket t nteti fel, akkor az adatbázisunkban minden
szabályt sikerült betartani, és program minden gond nélkül át tudta ültetni saját fájlrendszerébe. Ha bármi gond van, pl. 8
karakternél hosszabb valamelyik változónk, ha van két egyforma változó, ha az adatok nem számformátumúak, stb., akkor
ezek a hibák az Outputban megjelennek. Példánkban az EUEK4 és a DOLG nev változók esetében olyan adatok
szerepelnek, amelyek nem kompatibilisek az SPSS adatbázis kezel jével, azaz nem számformátumúak ( az angol szöveg:
one or more cases in the file had invalid data.). Ilyenkor vissza kell keresnünk az xls fájlban ezeket a változókat és a
megjelölt hibákat ki kell javítani (13. ábra). Ha jól végeztük volna a sz rést, akkor ez a hiba fennakadt volna azonnal,
hiszen az „x” karakter nem szám, ezt rögtön tudtuk volna javítani. Így most kell megsz rni a változót és a hibát kijavítani,
majd újra elmenteni 4.0 munkalapként az adatbázisunkat és aztán újra meg lehet nyitni az SPSS-ben. Végezetül
megjelenik az adattábla, ahol már az esetek a megfelel sorszámmal szerepelnek, hiszen a változónevek kiemelve
találhatók az adatoszlopok címkéjeként. Ezzel megtörtént az adatátvitel is. A következ alfejezet bemutat néhány
egyszer statisztikai eljárást, amit az SPSS segítségével elvégezhetünk, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a statisztikai
program jóval bonyolultabb funkciókat képes ellátni, de itt ez most nem célunk, hogy ezeket részletezzük, nem is férne el
terjedelmében sem a megadott keretbe, hiszen az egy egész könyv témája lehetne. Meg is jelent számos ilyen
alkalmazásról szóló tankönyv, útmutató, akit komolyabban érdekel, ezekben utána tud nézni.
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8. ábra Az SPSS megnyitásakor a már létez fájlt kell választani

9. ábra Meg kell mutatni, hogy hol van a könyvtárrendszerünkben ez a fájl
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10. A fájltípus Excel, majd megkeressük az elmentett adatbázisunkat és megnyitjuk

11. Miel tt beolvasná az adatokat, megkérdezi, hogy az els sorban található változóneveket használja-e
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12. Az ’output’ ablakban megjelenik számunkra egy üzenet az adatátvitellel kapcsolatban

13. ábra A hiba megkeresése az xls fájlban
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14. ábra Az SPSS adattáblája
Egyszer statisztikai információk lekérdezése SPSS segítségével
Láthatjuk, hogy az SPSS-ben is menürendszer segítségével tudjuk irányítani azokat a funkciókat, amelyeket el
szeretnénk végeztetni a programmal. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy nagyon kiterjedt alkalmazások futtathatók le az
SPSS-sel, ehhez azonban nem csak a program alaposabb ismerete lenne szükséges, hanem mélyebb statisztikai tudásra is.
Tehát most csak néhány alapstatisztikai kimutatással ismerkedünk meg, amelyeket gyakran használunk adatbázisok
kezelésekkor. Láttuk, hogy az Excelben is meg tudtuk, ha többlépcs s módszerrel is, nézni, hogy egy adott változóban
szerepl attribútumoknak milyen az eloszlása. Ezt egyetlen futtatással meg tudja mondani nekünk az SPSS. Ki kell
választanunk a menüsorból a ’statistics’ gördül menüt, majd a ’summarize’, ’frequencies’ parancsot kell kijelölni (15.
ábra). Ezután egy kis ablak jelenik meg, amelyiknek a tetején olvasható, hogy milyen statisztikát kértünk (jelen esetben
frequencies) és amely kéri, hogy jelöljük meg azokat a változókat, amelyekre le szeretnénk futtatni az adott statisztikát
(16. ábra). A baloldali részben vannak felsorolva a változónevek, itt rákattintással jelölhetjük ki a változót, ha többet
szeretnénk, akkor a ctrl billenty lenyomásával a nem egymás után következ neveket is ki tudjuk jelölni, egyébként a
nyíl egérrel való húzásával több egymás alatti változó is kijelölhet . Ezután a kis ablak közepén lév nyila segítségével a
bal oldali rekeszbe rakhatjuk át a változóneveket, majd ezekre kérhetünk eloszlást az OK gomb rakattintásával. Az
eredményeket az Output ablakban azonnal megkapjuk. El ször Statistics név alatt találhatunk egy összefoglaló ábrát. Az
oszlopai tetején vannak felt ntetve a változónevek és a sorokban láthatjuk összesítve a ’valid’(összes érvényes esetet) és a
’missing’(hiányzó) eseteket. A Frequency table címszó alatt annyi táblázatot találunk, ahány változóra kértük ezt a
statisztikát, mindegyik táblázat címe az adott változó névvel van ellátva, amelynek jelen esetben az eloszlását mutatja. A
nemek eloszlásánál már az Excellel láttuk, hogy 312 férfi van, most ezen kívül a táblázat Frequency oszlopából
leolvashatjuk azt is, hogy 453 n szerepel a megkérdezettek között és nincs olyan, aki nem válaszolt volna erre a kérdésre.
A második és a harmadik oszlop értelmezését a családi állapot változó esetében lehet jobban szemléltetni. A következ
oszlop a Percent, ami az attribútumok százalékos eloszlását mutatja. A családi állapot esetében négyféle választ adhattak a
megkérdezettek: 0. hajadon vagy n tlen; 1. n s vagy férjezett; 2. elvált, 3. özvegy. Láthatjuk, hogy a megkérdezettek
majdnem 15%-a egyedülálló, 67,5%-uk házas; 14,4%-uk az elvált és közel 3%-uk volt özvegy. Ezen kívül látjuk azt is,
hogy 0,4%-uk nem válaszolt erre a kérdésre. A Valid Percent oszlopából úgy nézhetjük meg a százalékos értékeket, hogy
nem vesszük figyelembe azokat az eseteket, amikor nem válaszoltak és a válaszadók százalékában figyeljük meg az
arányokat. A Cumulative Percent pedig összeadja az érvényes válaszadók százalékos értékeit. Többnyire háromféle
mérési szintet szoktunk használni, az intervallumot a csak nagyon ritkán. A három mérési szint közül a nominális és az
ordinális esetében kérhetünk eloszlást, viszont a folytonos változókra, azaz az arányskála (numerikus) mérési szint ekre
nem kérünk eloszlást, viszont kérhetünk középérték mér számokat, ezek közül a számtanit, a mediánt és a móduszt.
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15. ábra Eloszlás lekérésének módja az SPSS-ben

16. ábra Annak (azoknak) a változónak (változóknak) a kiválasztása, amelyekr l az adott statisztikát akarjuk lekérdezni
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17. ábra A megjelölt változók eloszlásának output ablaka
A számtani középértéket, vagy az átlagot (az SPSS-ben mean) a mintában szerepl adatok összegét elosztva a minta
elemszámával kapjuk meg. A medián az az érték, amelyik a mintát két egyenl részre osztja úgy, hogy az a mediánnál
kisebb értékek száma megegyezik a mediánnál nagyobb értékek számával. A módusz a minta elemei közül a
leggyakrabban el forduló érték, vagy a legnagyobb gyakorisággal rendelkez csoport csoportközépértéke. Ezen kívül
lekérhetjük a legkisebb és a legnagyobb értéket is, és az összes elem összegét is. Ezt egyszer en tehetjük meg, ugyanúgy
kiválasztjuk a frequencies parancsot, ahogyan azt már korábban tettük és ezután a megnyíló ablakban nem csak a változót
helyezzük át a bal oldali részbe, hanem a statistics gombra kattintva pipát helyezünk az ott megnyíló kisablakban a
minimum, maximum, mean, median, modus és sum elé, majd megnyomjuk a continue gombot és azután a megjelen
ablakban az OK-t (18. ábra).

18. ábra A folytonos változókra kérhetünk középértékeket is: átlagot (meant), mediant, modust
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Az outputban most az alábbi összesít statisztikai táblázatot fogjuk látni (1. táblázat). Ebb l leolvashatjuk, hogy
464 érvényes esetünk és egy hiányzó értékünk volt. A megkérdezettek átlagéletkora 46,53 év. A medián életkoruk 46 év,
a megkérdezettek leggyakrabban 46 évesek, vagy a körüliek. A legfiatalabb válaszadónk 18 éves, a legid sebb 88 éves
volt.
1. táblázat A kért változóra az output ablakban megjelen középértékek statisztikája
N
Mean
Median
Mode
Minimum
Maximum
Sum

KORA
Valid
Missing

764
1
46,5380
46,0000
46,00
18,00
88,00
35555,00

Még egy alkalmazást mutatnánk be, ez pedig két változónak egyszer összehasonlítása kereszttábla segítségével.
A ’Statistics’ gördül menüb l a Summarize, Crosstabs parancsot választjuk ki (19. ábra), majd az ezután megjelen
Crosstabs kisablakban a bal oldali változók felsorolásából kijelöljük azt a változót, amelynek értékeit a leend
összehasonlító táblázat soraiban (row) szeretnénk látni, ez itt az iskolai végzettség lesz. Az oszlopokban (column) pedig a
nem változót várjuk. Ha ezt kijelöltük az alsó gombok közül kiválasztjuk a cells elnevezés t és a megjelen kisablakban
pipát teszünk a Percentages (százalékok) címszó alatt a column elé (20. ábra). Mivel az oszlopokban a nem változó
eloszlása fog szerepelni az iskolai végzettség szerint, így ha erre kérünk százalékot, akkor a nemek eloszlását
százalékosan is fogjuk látni az iskolai végzettség szerint. Ezután a continue gombra kattintunk, majd az OK-ra és
megjelenik az outputban a kereszttábla.

19. ábra Kereszttábla lekérdezése, ami két változó összefüggéseire mutat rá

20. A nem változó eloszlását százalékos értékekben is kérjük
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Látjuk, hogy felt nteti a címben a két változó nevét (2. táblázat) és azok megoszlását egymás szerint: az iskolai végzettség
egyes attribútumainak megoszlását nemek szerint és a nemek megoszlását iskolai végzettség szerint. Mi ebben a példában
azt jelöltük meg, hogy a nemek százalékos megoszlása milyen az iskolai végzettség szerint, ezért plusz információként ez
is szerepel táblázatunkban. Ha az iskolai végzettség attribútumait visszaalakítjuk szöveges formába, akkor el tudjuk
mondani, hogy a férfiak közel 40%-ának érettségit nem adó középiskolai végzettsége van, a n k esetében magasabb
százalékos érték a nyolc általános és az érettségi esetében jelenik meg. A férfiak nagyobb arányban végeztek fels fokú
iskolában és kisebb arányban szerepelnek az alacsonyabb végzettségek esetében. Amennyiben a cells (cellák) funkciónál
a row (sor) elé is pipát tettünk volna, akkor a százalékokat soronként is kiszámolta volna a program, ami által azt is
látnánk, hogy az egyes végzettségeken belül milyen a százalékos megoszlás a n k és a férfiak között.
2. táblázat Két változóra kért kereszttábla

ISKVEG

Total

ISKVEG * NEME Crosstabulation
NEME
1,00
2,00
,00
Count
1
% within
,2%
NEME
1,00
Count
18
49
% within
5,8%
10,8%
NEME
2,00
Count
62
162
% within
19,9%
35,8%
NEME
3,00
Count
124
73
% within
39,7%
16,1%
NEME
4,00
Count
85
149
% within
27,2%
32,9%
NEME
5,00
Count
23
19
% within
7,4%
4,2%
NEME
Count
312
453
% within
100,0%
100,0%
NEME

Total
1
,1%
67
8,8%
224
29,3%
197
25,8%
234
30,6%
42
5,5%
765
100,0%

Az eddig elmondottak csak nagyon minimális alkalmazását mutatta be az SPSS programnak, sajnos a jelen keretek között
nincs mód arra, hogy err l többet tudjunk szólni, viszont számos kiadvány segítheti munkánkat, ha szükségünk van rá.
Kezd knek ajánljuk Falus I. – Ollé J. könyvét, amely segíti az els lépéseket elsajátítani azok számára is, akik még sosem
foglalkoztak ezekkel a programokkal és a statisztikában sem járatosak (FALUS I. – OLLÉ J. 2000.).
Az információ megjelenítése ArcView-val
Az ArcView alkalmazását jegyzetünk egyik nagyobb fejezete már részletesen leírta, itt csak példát mutatunk be a
társadalomföldrajz témaköréb l ennek a szoftvernek használatára. Láttuk, hogy az Excel alkalmas volt arra, hogy az
adatbázisunkat kezelje és aztán az SPSS program tudta olvasni az ott rögzített állományt. Most is az Excelhez térünk
vissza, hiszen az ArcView számára is egy kis segítséggel alkalmazhatóvá tudjuk majd tenni ezt a formátumot. El ször
nézzük meg azt, hogy milyen jelleg információkat tudunk ArcView-val megjeleníteni. A fejezet els részében már
láthattunk erre példát: minden olyan információ esetében, amit térképre szeretnénk vinni, megtehetjük ezt az ArcViewval. Térképes állományra van csak szükségünk és máris adaptálhatóvá lehet tenni az információt. Egy példán keresztül
fogjuk ezt most bemutatni. A kérd ívezésünk során, ha több települést vizsgálunk, akkor lehet ségünk van arra, hogy az
egyes változók tulajdonságait településszinten is be tudjuk mutatni. Pl. meg szeretnénk vizsgálni, hogy az egyes
településeken milyen a fels fokú végzettség ek aránya. El ször az SPSS-sel kérünk egy kereszttáblát a település és az
iskolai végzettség változókra. Ha sok településünk van, akkor a településeket tegyük a sor keretbe, az iskolai végzettséget
az oszlop keretébe. A százalékos értékeket a sorra kérjük, mert arra leszünk kíváncsiak, hogy az egyes településeken
milyen a különböz iskolai végzettség ek aránya, azaz milyen a településeken belül a megoszlás az iskolai végzettség
szerint. Mivel példánkban összesen 103 település szerepel, így kaptunk egy hosszú listát (21. ábra). Látjuk, hogy a
települések nevei most nem számmal szerepelnek, hanem szövegesen kiírva. Ezt úgy érhetjük el bármely változó
esetében, hogy rákattintunk az adattáblában a megnevezni kívánt változó fejlécére kétszer, mire megjelenik egy kis ablak
Define Variable címmel (22. ábra) Itt a Labels gombot választjuk ki, és a Define Labels: kisablakban beírjuk a Variable
Label után azt a változó név szöveges formátumát, amit az SPSS számára megadott változónév takar, jelen esetben a telep
név a településeket jelenti. Ezután megadhatjuk (vagy akár az el bbi elnevezést el is hagyhatjuk) az egyes számértékek
szöveges jelentését is, itt a települések nevét. A Value után beírjuk azt a számértéket, amit definiálni akarunk, pl. 1. Majd
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a Value Label után odaírjuk, hogy a kódolásunk során ez az egyes mit is jelölt, azaz itt Aggtelek települést. Ezután az Add
gombra kattintunk, majd ugyanígy folytatjuk, mindaddig, amíg az összes értékét a változónknak nem szövegeztük meg.
Ha készen vagyunk, akkor a Continue gombbal elmentjük ezt a beírást, majd a Define Variable ablak alján az OK-val
bezárjuk ezt az ablakot. Ezután bármikor használjuk ezt a változót a statisztikában már név szerint fognak szerepelni a
településeink.

21. ábra Az iskolai végzettség és a települések kereszttáblája az outputban

22. ábra A telep változó megnevezése (település) és az egyes attribútumok, azaz értékek jelentése (azaz az egyes
települések megnevezése)
47

Visszatérhetünk az iskolai végzettség és a települések kereszttáblájának outputjához. A táblára való rákattintással
kijelöljük ezt a táblázatot, az ’Edit’ gördül menüben a copy parancs segítségével lemásoljuk ezt, majd megnyitjuk az
Excelt, majd egy üres munkalapra a ’Szerkesztés’ gördül menüben a beillesztés paranccsal behelyezzük a munkalapra a
táblát. Mivel nekünk csak a fels fokú végzettség ek arányára van szükségünk, ezért kijelöljük a többi oszlopot, úgy hogy
a nyilat az oszlopok tetején lenyomott bal egérbillenty vel végighúzzuk. Ezután a ’Szerkesztés’ menüb l kiválasztjuk a
törlés parancsot és rákattintunk (23. ábra). A kijelölt oszlopaink elt ntek. Az els és az utolsó oszlopot valamint az els
két sort ugyanígy törölhetjük.

23. ábra Az SPSS outputjából az adattáblát átmásoltuk az Excel munkalapjára, majd itt alakítjuk át olyanná, hogy az
ArcView használni tudja
Ezután már csak két sor maradt a munkalapon, de a települések neve mellett szerepel a számérték is és a százalékos érték
is. Nekünk csak a százalékos értékre van szükségünk, ezért ki kell törölnünk a számértékeket. Ezt viszonylag gyorsan
megtehetjük, ha el ször rákattintunk az els település mellet szerepl számra, majd töröljük a fent leírt módszerrel.
Miel tt végrehajtaná ezt a parancsot megkérdezi, hogy a cellákat melyik irányba tolja, esetünkben felfelé kérjük (24.
ábra). Ezután már ne egy cellát kérjünk törlésre, hanem a számértékes közbens sorokat egyenként jelöljük ki (25. ábra)
és a klaviatúrán lév F4 billenty megnyomásával a parancs automatikusan végrehajtódik (mindig a legutoljára kijelölt
parancsot lehet megismételni ennek a billenty nek a használatával).

24. ábra Az Excel táblában az adatokat úgy kell rendezni,
hogy csak a számunkra szükséges információk maradjanak meg
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25. ábra Gyorsítani tudjuk a törlést, ha egész sorokat jelölünk ki
és az F4-es billenty vel ismételtetjük meg az el z parancs végrehajtását
Most már csak a térképes állományunkban használt településkódokat kell bemásolni (ha még nincs Excelbe beírva, akkor
most kell megtenni, ügyeljünk, hogy abc sorrendben írjuk és mentsük el, hogy legközelebb már ne kelljen újra bevinni),
és az els sort ki lehet törölni, az 5-ös helyett pedig beírhatjuk változónévként a ’felsofok’-ot. Az is hátra van, hogy ennek
a változónak az oszlopát kijelöljük, a gördül menükb l kiválasztjuk a ’Formátum’ cellákat és számként, 2 tizedesjeggyel
határozzuk meg a cellák formátumát, majd az üres helyekre beírjuk a nullát, hiszen azokon a településeken nem volt
fels fokú végzettség egyén. Ezután ne felejtsük el menteni az xls fájlt, miel tt elmentjük másképp, dbf formátumban
(26. ábra). Ha elindítjuk a dbf formátumban történ mentést, még megkérdezi a program, hogy egyetértünk-e azzal, hogy
csak az aktív lap lesz mentve, igen a válaszunk; hogy megtartjuk-e ezt a formátumot, újra igen; és csak ezután történik
meg a mentés. Most már be is zárhatjuk az Excelt, még egyszer rákérdez a mentésre, de itt már nem kell tovább menteni,
zárjuk be anélkül.

26. ábra Az ArcView dbf formátumú táblákat használ, ezért így mentjük el az adatainkat
Az ArcView-ban a megfelel térképállomány behívásával, az elmentett dbf formátumú táblánk megnyitható és az
ArcView alkalmazását leíró fejezet szerint járhatunk el, ahhoz, hogy megjeleníthessük ezt az információt (27. ábra). Ha
elkészítettük a térképet, kimentjük wmf formátumban és ezután a szövegbe beilleszthet a térképünk (28. ábra), és hozzá
jöhet a szöveges értékelésünk.
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27. ábra Elkészítjük a fels fokúak arányát településenként bemutató térképünket az ArcView program segítségével

É
Ny

K
D

28. ábra A példánkban szerepl vizsgálat eredménye, a fels fokú végzettség ek aránya
a megkérdezett válaszadók körében
Összegzés
Ebben a fejezetben megpróbáltunk végigvezetni egy humánföldrajzi vizsgálatot a kezd lépésekt l fogva egészen
a végs elemzésekig. Láthattuk, hogy nagyon körültekint en kell eljárnunk az adatgy jtést l kezdve az adatbevitelen át az
adatok feldolgozásáig. És azt is érzékelhetjük, hogy egyetlen egy ábra, ld. pl. ez utolsó ábrát, milyen nagy munka árán
készül el.
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TEMATIKUS TERMÉSZETI ER FORRÁS TÉRKÉPEZÉS
A térinformatikai feladatok egy része elemzési feladat, amikor a már meglév tematikus adatok kerülnek további
feldolgozásra. Ilyenkor áltálában több bemeneti adatforrás alapján történ területi lekérdezés a cél. A térinformatikai
feladatok egy másik csoportja az eredeti adatszármaztatás, amikor olyan fedvényeket, tematikus szinteket állítunk el ,
amelyek korábban nem léteztek. Ilyen állományokat is többféleképpen hozhatunk létre, terepi felmérésekkel,
adatbázisokból származtatott és a terepi mért adatok interpolációjával, vagy olyan adatforrások manipulálásával, amelyek
szoros összefüggést mutatnak a keresett tematikus változókkal. Ebben a fejezetben ezekre az alkalmazásokra szeretnénk
mintafeladatokkal szolgálni.
1. projekt: Területhasználati adatbázis készítése
Feladat: Egy település szövetség keresi meg a térinformatikai irodát, hogy egy pályázathoz szüksége lenne település
szint területhasználati térképre. A település listát mellékelték, és a következ kategóriákban szeretnének pontos,
naprakész információkhoz jutni: lombos erd , karsztbokor erd , sziklai bükkös, t level erd , rét, szántó, víz, lakott
terület, külszíni bánya.
Az els feladat természetesen a meglév , hozzáférhet adatok begy jtése. Mi kell az állomány elkészítéséhez?
Természetesen az els lépésben a geometriai keretet kell el állítani, vagyis a település határok poligon rendszerét
elkészíteni, amihez aztán az egyes területhasználati kategóriákat területegységben vagy százalékos összetételben hozzá
tudjuk rendelni. Mivel ez a területre nem áll rendelkezésre ezért be kell digitalizálni. Beszereztük a megyetérképet, ahol a
település határok fel vannak tüntetve és elkezdjük a digitalizálást. A megyetérképeken „természetesen” nincsen vetítési
rendszer feltüntetve, de emiatt egyenl re még nem kell idegeskedni. Az 1. ábra mutatja az elkészült geometriai adatbázist.
Közben egyik munkatársunk elmegy a statisztikai hivatalba, hogy megvegye a területhasználati adatokat, ami az ÁMÖ
(Általános Mez gazdasági Összeírás) településszint listájában benne van. Betölti az adatot egy excel táblába, amit
kés bb dbf formátumba konvertál (1. táblázat). Létrehoz egy településazonosító kódot minden településhez, amit a
digitalizálásnál is használni fogok. Az attribútum adatbázis létrehozása történhet bármilyen adatbázis-kezel szoftverrel,
vagy közvetlenül hozzá is csatolható a létrehozandó geometria adatbázis attribútum táblájához. Az attribútum adatokat
többféleképpen is megjeleníthetjük. Az egyik módszer a változók településenkénti megjelenítése fokozatosan változó
színekkel, ami az értékek látványos összevetését teszi lehet vé (2. ábra). A térképek készítésénél mindig aranyszabály,
hogy olyan módon válasszuk meg a megjelenítés eszközeit, hogy a térkép önmagáért beszéljen és a felhasználónak ne
kelljen minden információért a jelkulcshoz folyamodnia. Több információ egyidej megjelenítésére az egyszer
színezések már nem alkalmasak, ilyenkor már összetettebb színezési és ábrázolási rendszert kell kialakítani. Két
információ egyidej megjelenítéséhez használhatunk különböz szín (az egyik változó) és különböz mintázatú (utal a
másik változóra) foltkitöltéseket. Egy harmadik változó egyidej megjelenítésére használható még a poligon eltér szín
elhatárolása. Természetesen négy vagy ennél több változó egyidej láttatása már ilyen módszerekkel nem lehetséges.
Több kvantitatív változó egyidej megjelenítésére használhatunk grafikonokat, oszlopos és körcikkes szerkezetben, amik
a poligonon belüli értékeloszlás és a poligonok közötti változatosság kifejezésére egyaránt alkalmasak (3. ábra).
Sajnos új probléma merült fel, mert a területünk átnyúlik a határon és a határ túloldalán található településekhez
nem tudtunk hasonló adatokat szerezni. A megbízó pedig kétségbe vonja a legutolsó AMÖ adatait, mert azok a
rendszerváltást követ recesszióban szerinte sokat változtak. Kéri, hogy próbáljunk meg aktuálisabb információforráshoz
nyúlni.
Más létez és hozzáférhet információ-forrásokról sajnos sem a megrendel , sem mi nem tudunk, ezért más
módszerhez kell folyamodni. Megállapodtunk abban, hogy rfelvételb l fogjuk a kívánt információt származtatni és
hozzárendelni a településhálózathoz.
Ez a megoldás a következ lépéseket tette szükségessé:
1. Felh mentes rfelvétel beszerzése a vegetációs periódusból
2. Terepi adatgy jtés: földrajzi koordinátákhoz kötött területhasználati minták.
3. A m holdfelvétel terepi adatok alapján történ osztályozása
4. A településhálózati térkép és a m holdas állomány egy vetítési rendszerbe hozása
5. A területhasználati raszteres térkép adatainak a településekhez való hozzárendelése
1.

A felh mentes rfelvétel beszerzése: A csapat a terület nagysága és a kívánt részletesség és árarány miatt a
Landsat ETM rfelvétel mellett döntött, melynek pixel mérete 30 méteres terepi felbontást jelent. A beszerzésre
kerül felvétel 2000 augusztus 20-án készült (4. ábra). Mivel a nyári felvétel önmagában nem mindig képes a
területhasználat meghatározásában, ezért id soros állományok kialakítása a célszer . Jelen esetben is problémát
okozott bizonyos területeken a rét és a szántók elkülönítése, ezért egy tavaszi id pontot is beszereztünk (2000
április 16). Tavasszal ugyanis a rét mindig vegetációval borított, a szántó vegetációs borítottsága viszont a
veteményt l függ. Pl. szi gabona vetése esetén a szántó tavasszal is zöld, viszont az augusztusi képen már
aratás után vagyunk, így akkor már tarló állapotát mutatja a tábla. Tavasszal vetett gabona esetén pedig tavasszal
van kis vegetációs borítás, míg nyáron a terület a rétekhez hasonlóan növényzettel borított. Ezért a tavaszi és
nyári id pont együttes használata t nt optimálisnak a feladat végrehajtásához. E két id pont információinak
együttes értékelése és kihasználása érdekében a két felvételb l egy integrált, a két id pont összes csatornáját
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tartalmazó image fájlt hoztunk létre. Ezt a fájlt aztán egy olyan vetítési rendszerbe kellet helyezni, ami egybevág
a terepi GPS által szolgáltatott vetítési rendszerek egyikével. Mivel a települések eddig vetítési rendszer nélkül
állnak, azokat is ebbe a közös vetítési rendszerbe kell helyezni. Ezen megkötések alapján az EOV t nt az
egyetlen alkalmas vetítési rendszernek, mivel a településhatáros eredeti térképhez csak EOV-s koordinátákat
tudtunk rendelni. A kézi GPS készülék képes a koordinátákat EOV-ben megadni.
2.

A terepi adatgy jtés: Az adatgy jtést két f s csapat végezte. A csapat a kinyomtatott landsat képekkel és
topográfiai térképekkel dolgozott. Els lépésben azonosították a kérdéses területeket, ahol a Landsat kép
információnak értelmezéséhez mindenképpen terepi ellen rzésre volt szükség. Ezeket a területeket felf zve
alakították ki a bejárandó útvonalat. A hatékony adatgy jtés érdekében egy autóval és egy GPS-szel járták be a
területet, fényképeket készítettek (1. kép) és az út szélén megállva mérték a földrajzi helyzetet. Az adott ponthoz
tartozó környezetr l jegyzetek és rajzokat készítettek.

3.

A m holdfelvétel osztályozása: A terepbejárás során gy jtött illetve pontosított információk alapján hozzáláttunk
a m hold felvétel osztályozásához. A feladathoz Erdas Imagine szoftvert alkalmaztunk. Els lépésként
meghatároztuk és kijelöltük az ismert osztályba tartozó területeket, amelyek alapján a „signature file-t”, vagyis
az osztályok statisztikai jellemz it tartalmazó fájlt létre tudtuk hozni. Ez alapján osztályoztuk be az állományt (5.
ábra). Természetesen az osztályozás is egy több lépésb l álló folyamat. Az els osztályozási eredményt mindig
érdemes tüzetesen átnézni és meghatározni a problémás és a potenciálisan félre osztályozott területeket,
pixeleket, majd ezeknek az értékeit is hozzáadni a signiture file-okhoz. Érdemes itt is felhívni a figyelmet arra,
hogy soha ne próbáljunk egy osztályba tenni statisztikailag eltér és inkább csak logikailag egy osztályba tartozó
jellemz ket. Ilyenkor az osztályozás folyamatában meg kell próbálni minden megjelenésében különálló osztályt
külön kezelni és csak az osztályozás után egyesíteni a logikailag összetartozó állományokat.

1. kép. A terület a terepbejárás során (Galyasági táj Sz l sardó határában) (Fotó: Dobos E.)
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1. ábra. A települések adminisztratív területe bedigitalizálva

53

2. ábra. A változók megjelenítése színátmenetekkel
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3. ábra. A KSH „Földhasználat Magyarországon a 2000. évben – Településsoros adatok” alapján
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4. ábra. Landsat felvétel (RGB-kompozit, 3 ,2, 1) 15 méteres felbontásra feljavított képe.
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5. ábra. Landsat ETM m holdfelvételb l készített területhasználati térkép a 2000-es évb l. (A gyümölcsösök és sz l k kis területi kiterjedése miatt ebben az állományban
e kategóriák nem szerepelnek.) (Dobos E.)
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6. ábra. Landsat ETM m holdfelvételb l készített területhasználati térkép a 2000-es évb l. (A gyümölcsösök és sz l k kis területi kiterjedése miatt ebben az állományban e
kategóriák nem szerepelnek.) (Dobos E.)
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4.

A településhálózati térkép és a m holdas állomány egy vetítési rendszerbe hozása: Az eredetileg is planáris
vetítési rendszerben ábrázolt állományokat általában egyszer hasonlósági, vagy affine transzformációval
áttehetünk más vetítési rendszerbe. Ezt tettük meg a településeket ábrázoló állománnyal is. Ennek az útja
általában az, hogy olyan EOV-ben található állományokat keresünk, ahol egyértelm en és könnyen azonosítható,
megfeleltethet pontokat találunk. Ezeknek a koordinátáit mindkét helyr l leolvassuk (az EOV-s és az eredeti
állományokról) és egy transzformációs fájlt hozunk létre az összetartozó koordináta párokkal, ami alapján a
térinformatikai szoftverek nagy része a transzformációt már meg tudja tenni. Vannak olyan szoftverek,
amelyeknél a transzformációs fájlt automatikusan készíti el a gép, ezt hívjuk „image to image”
transzformációnak. Ilyenkor az egyik fájl a cél koordinátarendszerben, míg a másik az ismeretlen, eredeti
koordináta rendszerben van. A két állomány alapján összetartozó pontpárokat választunk ki, aminek a
koordinátáit a gép automatikusan kiemeli és a transzformációt is ezek alapján hajtja végre.

5.

A területhasználati raszteres térkép adatainak a településekhez való hozzárendelése: Végül is elérkeztünk arra a
pontra, hogy a m hold felvételb l származtatott raszteres állományt és a települések határait ábrázoló poligonos
állományt egymással fedésbe tudjuk hozni. A következ feladata az volt, hogy a poligonokhoz hozzárendeljük a
területhasználati kategóriákat és azok területi kiterjedését. Erre a feladatra számos térinformatikai szoftver
alkalmas, mi itt az ArcView 3.2-es szoftvert használtuk. A használt parancs egy táblázatot hoz létre, melynek
minden sora egy poligonra vonatkozik. Az els oszlop a poligon azonosító kódja, a további oszlopok pedig a
raszteres állomány változói, vagyis a területhasználati kategóriák. A területhasználati kategóriák értékei pedig a
poligonon belülre es pixelek darabszámai és a pixel mérete alapján számított területi értékek. Ezt az állományt
kellett aztán az azonosító kódon keresztül a településhatárokat tartalmazó vektoros állomány poligonjaihoz
hozzárendelni és megjeleníteni. A megjelenítéshez itt is több módszer áll rendelkezésre. Jelen feladat
megoldásánál a körcikkes, területarányos megjelenítés t nt a legcélszer bbnek (6. ábra).

Ezzel gyakorlatilag a kit zött célt teljesítettük. A feladatban digitalizáltunk és a digitalizált állományhoz statisztikai
adatokat rendeltünk. Ezeket az adatokat ki kellett egészíteni a hiányzó területekre, a meglév ket pedig aktualizálni kellett,
ezért m holdfelvétel segítségével származtattunk területhasználati adatokat, amelyeket a településhálózat poligonos
térképéhez csatoltunk.
2. projekt: A digitális domborzatmodellek használata homogén domborzattal rendelkez területek elhatárolásában
Ebben a munkában az volt a cél, hogy digitális domborzati modellek alkalmazásával olyan kvantitatív alapokon
álló módszertant alakítsunk ki a SOTER (nemzetközi talajtani és domborzati adatbázis) adatbázis létrehozására, amelynek
használatával egy tartalmilag és geometriailag koherens adatbázis hozható létre. A munkához egy 1 km2-es cella
felbontású domborzatmodellt használtunk. Hasonló munkák jellemzik a térinformatikai alkalmazások jelent s részét,
amikor a ma használatban lév , korszer adatbázisokat, amelyek alapelveinek, módszertanának kialakításánál a
térinformatika digitális eszközrendszere és kvantitatív megközelítései még nem voltak általánosak, térinformatikai
eszközök és digitális adathordozók bevonásával fejlesztjük tovább. A hagyományos, kvalitatív, leíró megközelítések,
számítható, egyszer formába hozása sokszor komoly kihívást jelent az adott szakma képvisel i és velük együtt dolgozó
térinformatikai szakemberek számára. Ennél az alkalmazásnál olyan változókat vettünk sorba, amelyek véleményünk
szerint a vizsgált és térképezett környezeti paraméter kialakulását befolyásolják. A domborzat alább meghatározott
jellemz i a talajképz dés szempontjából fontos tényez k, így ezek térbeli megjelenése er sen összefügg a talajok
tulajdonságainak térbeli jellemz ivel.
Az els fázisban a SOTER útmutató kvalitatív megfogalmazásait kellett kvantitatív osztályokba sorolni. Kis
méretarányú adatbázisról lévén szó a következ felszínleíró állományok származtatására volt szükség:
• relief energia, mely az adott területegységen belüli minimális és maximális tengerszint feletti
magasságok közti különbség, ami meghatározza az eróziós és talaj-felhalmozódási folyamatokat
• tengerszint feletti magasság, mely a csapadék és h mérsékleti viszonyok befolyásolásán keresztül a
környezetére
• felszíntagoltság, mely a felszínt behálózó völgyrendszerek s r ségét méri és utal a talajképz k zet
tulajdonságaira, erodálhatóságára, és a felszíni vizek össze, illetve szétfolyására, ami a vízhatás
er södését illetve csökkenését jelzi.
• lejtés, ami a lejt százalékos illetve, fokos meghatározása a legnagyobb lejtés irányában, a felszíni és
felszín alatti vizek lefolyási irányát, sebességét, beszivárgási arányát határozza meg.
Az egyes osztályok (kategóriák) jelentésére és a megoldandó technikai problémákra e munkában nem térek ki,
mivel inkább a talajtan témakörébe tartozik.
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Az egyes domborzati jellemz k származtatásának módszertana:
•

relief energia: E változó létrehozása három lépést igényel: Az els két lépésben a cella egy meghatározott terület
környezetén belül megkeressük a legnagyobb, illetve a legkisebb értékekkel bíró cellákat, tengerszint feletti
magasságokat, és ezek értékeit rendeljük a központi cellához. A harmadik lépésben a maximumokat tartalmazó
állományból kivonjuk a minimum értékeket, és a kett különbsége lesz a relief energia értéke.
• tengerszint feletti magasság: A magassági érték eredend en a digitális domborzatmodell cellaértékeit jelenti, így
ezeket származtatni nem kell.
• felszíntagoltság: A felszíntagoltsági mutató (PDD) értékeit két elméleti lépésben állíthatjuk el . Az els lépés célja a
domborzat alapján létrehozni a völgyhálózatot. Ennek els lépése a cella lefolyási irányának meghatározása, vagyis
minden cellához megkeresni azt az irányt amerre a legnagyobb lejtést mutatja. Ezt hívják az angol nyelv
szakirodalomban „flowdirection”-nek. Ha ezt már ismerjük, akkor jön a lefolyási útvonalak meghatározása. A
lefolyási útvonalak alapján meghatározható, hogy hány cellából kiinduló lefolyás megy keresztül az adott cellán.
Minél több cella „folyik bele” az adott cellába, annál nagyobb a vízgy jt területe és annál valószín bb egy vízfolyás
kialakulása és ennek következtében a völgy jelenléte. Egy küszöb értéket állítva, amir l úgy gondoljuk, hogy
elégséges mennyiség vizet tud összegy jteni egy tényleges vízfolyás kialakításához, a cellákat átosztályozzuk, és a
küszöbértéket elér cellákat vízfolyásoknak (1-es értékkel), míg a küszöb alatti értékeket háttérnek állítjuk be 0
értékkel. Ezután egy adott területegységen belül összegezzük, megszámoljuk a vízfolyás cellákat és ezt az eredményt
rendeljük a cellához, ami már maga a PDD érték lesz.
• lejtés: A lejtést megadhatjuk százalékban és fokokban egyaránt. Nem általános szabály, de a százalékos
értékmegadás vált gyakoribbá. Számítására több módszer is létezik, melyeknek közös jellemz je, hogy egy, a cellát
körülvev 3X3-as ablakon belül dolgozik. A D8-as módszer a központi cellából kiinduló legnagyobb lejtés, vagyis a
legkisebb szomszédos érték irányába vizsgálja a lejtést és ezt rendeli hozzá a központi cellához. A „finite
differences” vagy véges különbségek módszere a két f , az X és az Y irányba vizsgálja a lejtést a 3X3-as ablakon
belül a központi cella „feje felett átnyúlva”. E két f irány, a vízszintes és a függ leges százalékos lejtés négyzeteinek
összegéb l gyököt vonva kapjuk meg a százalékos lejtést. Ezen kívül természetesen vannak más módszerek is, pl. az
ARC/INFO „slope” algoritmusa. Ez nagyon hasonlít a véges különbségek módszeréhez, azzal az eltéréssel, hogy az
ARC/INFO algoritmus nem csak a függ leges és a vízszintes szomszédokat veszi figyelembe, hanem az átlós
irányban, a sarkokon elhelyezked cellák értékét is.
A fenti algoritmusok alapján a domborzatmodellb l létrehoztuk a tematikus változók fedvényeit, amit a
módszertani útmutató alapján meghatározott tematikus kategóriák alapján soroltunk osztályokba.
Ez a módszer nagy térbeli felbontású környezeti állapotjellemzést tesz lehet vé, mivel a domborzat
tulajdonságait is cella alapon számítja és értelmezi. Természetesen egyes változók esetében az adott cella értéke nem csak
a vizsgált pontot jellemzi, hanem a cellával, mint geometriai középponttal jellemzett területre vonatkozik. Maga a
módszertan általában nem függ a cella terepi felbontásától, ugyan azok az algoritmusok és lépések állnak rendelkezésre a
cellák manipulálására. A jelen példa által bemutatott módszertan talaj-term képességi vizsgálatok esetében is
alkalmazható. Természetesen az eredmények értékelésében és megbízhatóságában gyakran jelent s különbségeket
tapasztalunk.
Ezeknél a típusú megoldásoknál, amikor a DDM és annak manipulálásával el állított állományok csak köztes
lépéseket jelentenek és a végtermék végül vektoros formában készül el, gyakran okoz gondot a raszteres állomány poligon
alapú rendszerbe való átalakítása. Mivel a cellák értékei, illetve osztályai egyenként kerülnek kialakításra, ezért az
átmeneti jellemz kkel bíró területeken gyakran pontok „kusza keverékét” látjuk, ahol nehéz megállapítani a két osztály
közötti átmenet határát. Pontokként való megtartása ellen pedig általában az szól, hogy területük a megengedhet és még
ábrázolható legkisebb alatt van. Az átmeneti terület meghatározására természetesen vannak „homogenizáló”
mechanizmusok, amelyeknek lényege, hogy az algoritmus a közvetlen szomszédságon belül megvizsgálja a cellák
osztályait és a központi cellának olyan osztályértéket ad, ami a környez cellák többségének van. Ezzel a módszerrel
homogenizálható az állomány, és az apró, egy-két cellás szigetszer területek beolvaszthatóak többségi környezetükbe.
Hasonló és talán hatékonyabb megoldás az, amikor a döntéseinket a cellaértékek egy nagyobb területegységen
belüli gyakoriságának alapján hozzuk. Ekkor egy általunk választott nagyobb cellacsoporton belül vizsgáljuk meg az
egyes osztályok gyakoriságát és a legnagyobb osztálygyakorisági értékkel jellemzett osztályt rendeljük a központi
cellához. Ez a módszer helyesen megválasztott, az átmeneti területek szélességét figyelembe vev területnagyság esetén
már vektoros környezetben is könnyedén kezelhet határokat hoz létre. A 7-10-es ábrák az így létrehozott tematikus
domborzati állományokat ábrázolják az USA középnyugati államaira.
A raszteres formátumú tematikus állományok letisztázása után vektorizálni kell a szinteket. A vektorizálás
eredményeképpen alakul ki az a tematikus poligonrendszer, amit kés bb a végleges állomány létrehozásánál fogunk
felhasználni. Itt azonban még egy apró lépés mindenképpen hátra van. A poligonos állománnyá transzformálás
eredményeképpen gyakran sok, területileg igen apró kis foltocska jön létre, amelyek térképi ábrázolása a viszonylag kis
felbontás miatt már nem célszer . A lehetséges megoldások egyike ilyenkor az, hogy az apró poligonokat beleolvasztjuk
valamely szomszédos poligonba. A befogadó poligon ebben az esetben két lehet ség alapján választható ki. Az els
esteben a kis poligont beolvasztjuk abba a szomszédos poligonba, amelynek eleve a legnagyobb a területe, így viszonylag
„jól feloldódik” benne a hozzá ragasztott poligon. A másik lehetséges eset az, amikor a leghosszabb határral csatlakozó
poligonhoz csatoljuk a beolvasztani kívánt poligont. Ez a módszer térben integrálja jobban az alsó megjelenítési határ
alatt álló foltokat.
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Az így kialakított és letisztázott fedvényeket aztán fedésbe hozzuk és az egymásra vetített poligonrendszert
egyesítjük, kialakítva a négy domborzati jellemz t egységesen figyelembe vev homogén domborzati egységeket,
amelyeken belül a talajok is meghatározható határok között mozognak. A 11. ábra mutatja az egyesített poligonrendszert
és a poligonokhoz rendelt uralkodó talajtípusokat.
A második minta projektben digitális adathordozóból származtattunk tematikus állományokat, miközben
lefordítottunk, konkrét osztálykategóriákba soroltunk kvalitatív domborzati változókat. A domborzati modellekkel történ
munka a környezeti adatszármaztatás, modellezés jelent s eszközévé vált. Alap domborzati jellemz k, mint pl. a
lejt szög, kitettség, lefolyásirányok és vízgy jt lehatárolás származtatására sok raszteres adatot kezelni képes szoftver
alkalmas. Bonyolultabb, összetettebb felszíni folyamat modellezésekhez viszont rendelkezésre állnak a grid algebra
m veletei és függvényei, amelyek a grid állományokkal matematikai, logikai m veletek egész sorát képesek elvégezni,
igen hatékony eszközt adva a környezettudományok m vel inek kezébe.
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7. ábra. A tengerszint feletti magasság osztályai a SOTER módszertani útmutató szerinti beosztásban az USA középnyugati államainak területére.
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8 ábra. A lejt kategóriák százalékos formában az USA középnyugati államainak területére
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9. ábra. A felszíntagoltság poligonrendszere az USA középnyugati államainak területére

65

Reliefmw.shp
water
0-50
50-100
100-600
600-1500

N
W

E
S

0

500

1000

1500

10. ábra. A relief energia értékek az USA középnyugati államainak területére
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11. ábra. A tematikus domborzati jellemz k poligonrendszereinek egyesítéséb l kialakult, a talajképz dés szempontjából egységesnek tekinthet fedvény az
uralkodó talajtípusok feltüntetésével.
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3. projekt. Talajtani információk származtatása integrált rfelvétel és domborzat-modellek alkotta
adatbázisokból.

12. ábra. Talajtani adatbázis származtatása (lent) a HunSOTER adatbázis (fent), valamint AVHRR m hold és
digitális domborzatmodellek alkotta integrált adatbázis (balra középen) felhasználásával.
Ebben a minta projektben talajtani adatbázist hoztunk létre rfelvételek és domborzat-modellek
alkalmazásával. Számos olyan környezeti jellemz létezik, amelynek térbeli helyzetét, típusainak, jellemz inek
kialakulását más környezeti tényez k befolyásolják. Ezek közé tartozik többek között a talaj és a növényzet. A
növényzeti, területhasználati kategóriák származtatására már az els minta projektben láttunk példát. Itt egy
kicsit áttételesebb, nehezebben térképezhet környezeti tényez r l van szó, ahol a modellépítésben már a
talajtani, távérzékelési és térinformatikai szakemberek együttes munkája hozhat csak eredményt. Ezek az
alkalmazások nem automatizálhatók, csakis a szakmai ismeret állandó kontrollja mellett lesznek sikeresek. Ezért
ebben az utolsó mintapéldában els sorban a kiindulási adatok széles kör integrációjának szükségességét és
módszertanának egy lehetséges példáját szeretném kiemelni.
Olyan adatok származtatása esetén, amelyek alakulását igen sok tényez együttese befolyásolja, a
kiindulási adatbázisnak is a komplex környezeti rendszer egészét vagy legalábbis egy szignifikáns részét kell
jellemeznie. Jelen esetben AVHRR m hold felvételek id soros állományait alkalmaztuk, felhasználva a m hold
mind az öt csatornáját és a vörös és infravörös csatornákból származtatott vegetációs indexet (NDVI). Ennek a
logikai alapja az volt, hogy az eltér vegetációs periódusok és az eltér környezeti állapotok más és más
különbségeket tárnak fel el ttünk a környezet jellemz ib l. Ezek az apró, de id ben változó és összegezhet
különbségek segíthetnek az osztályozásban és a keresett paraméter elhatárolásában. Ezeket az id soros AVHRR
csatornákat egészítettük ki digitális domborzati változókkal, amelyekr l tudjuk, hogy a talajképz désben jelent s
szereppel bír. A kérdés ezek után mindig a feldolgozás és az adatkezelés körül mozog. Sok lehetséges módszer
közül itt az integrált adatbázis építés lehet ségét mutatjuk. Az AVHRR csatornákból és a domborzati
változókból azonos kivágatokat készítettünk és a térbeli felbontás szempontjából is egységesítettük az adatokat,
1 km-es pixelméretre hozva az összes használni kívánt állományt. Ezeket egy közös image file-ban integráltuk,
amit utána már egyként kezelhettünk az el feldolgozási és a végs osztályozó algoritmusok szempontjából. A
módszer hatékonyságát a 12. ábra szemlélteti. Az image fájlt el ször több mint 1100 terepi talajmintavételi pont
adatai alapján, diszkriminancia analízist használva transzformáltuk, vagyis gyakorlatilag feljavítottuk a
talajtípusok elválaszthatósági valószín ségét. Ezt az el feldolgozott állományt osztályozva kaptuk azt az image
fájlt, amelyet a 12. ábra alján látunk.
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TÉRINFORMATIKA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS
Bevezet
Az utóbbi évtizedekben a világgazdaságban bekövetkezett strukturális változásoknak, az egyre élesed piaci
versenynek, a környezeti- és szociális érzékenység er södésének, a globalizáció társadalmi és gazdasági
hatásainak köszönhet en a világ fejl dését meghatározó tényez k között egyre nagyobb figyelem irányult a
nemzeti és globális szint feszültségeket jelent s részben meghatározó regionális különbségekre, és vált egyre
inkább a kormányzatok fejlesztési stratégiájának központi elemévé a regionális különbségek mérséklését
szolgáló területfejlesztési stratégia.
A regionális szemlélet fejl dése szempontjából meghatározó szerepet játszott az Európai Unió regionális
politikája. A 70-es évek második felének strukturális válságai, a 80-as években csatlakozó „szegényebb
rokonok” – Görögország(1981), Spanyolország és Portugália (1986) elkerülhetetlenné tették az Unión belül
kialakult komoly regionális különbségek kezelését. A mérföldkövet az 1987-es Egységes Európai Okmány
jelentette, amely megalapozta a regionális(strukturális) politika központi szerepét, meghatározta a stratégiai
célokat, az irányadó alapelveket, és a megvalósításhoz szükséges forrásokat. Ez a politika eszközrendszerében, a
támogatott célok, programok tekintetében azóta is töretlenül fejl dik, - súlyát érzékelteti, hogy pl. az 1999-évi
költségvetés ( 88 md ECU) 47%-a a közös agrárpolitikát , 37%-a a strukturális politikát fedezi, vagyis tágabb
értelemben a költségvetés 84%-a a területfejlesztési támogatások problémakörébe tartozik. A támogatási
rendszer (Strukturális Alapok, majd 1994-t l a Kohéziós Alap is) m ködéséhez szükségessé vált egy egységes
statisztikai rendszer kialakítása, amely alkalmas a támogatásra pályázó régiók összevetésére, a pályázati
feltételeknek való megfelelés ellen rzésére. Erre a célra dolgozta ki az Európai Közösség statisztikai szervezete
az Eurostat (2052./1988 Tanácsi rendelet) az EU(EK) területi statisztikai rendszerét, a NUTS (Nomenclature of
Territorial Units for Statistics) rendszert. A NUTS öt területi szintet különböztet meg :
- NUTS1 : nemzeti szint , makrorégió , tartomány
- NUTS2 : alap-régió szint , a tagországok regionális politikájának alanyai
- NUTS3 : középszint közigazgatási egységek , megye
- NUTS4 : régión belül elkülönített szubrégiók , kistérségek
- NUTS5 : települési szint (faluközpontok)
Az EU a technikai háttér terjedésével párhuzamosan szorgalmazza a térinformatikai alkalmazásokat, az egységes
rendszerek elterjedését. Ezeket a törekvéseket az EUROGI (European umbrella Organisation for Geographic
Information www.eurogi.org) szervezet hangolja össze. Magyar tagszervezete a HUNAGI (www.hunagi.hu). A
térinformatikával kapcsolatos néhány kezdeményezés, projekt:
- GISCO (Geographical Information System of the Commission) projekt
Célok : adatbázis létrehozása az Európai Bizottság számára , térinformatika elterjesztése a nemzeti
statisztikai hivatalokban
- REGIO Regionális adatbázis
- EU CORINE(Coordination of Information on the Environment) egész Európára kiterjed felszínborítási
adatbázis létrehozására. Koordinátora az EEA(European Environment Agency), 2000-ben 30
tagországa volt. A CLC100 adatbázis 1:100000 méretarányú, három szinten 44 felszínborítási osztályt
tartalmaz. A magyarországi részlet (F MI 1993-1995) a Landsat 5 TM3,TM4, TM5 sávokban készült
rfelvételeinek feldolgozásával készült. 1999-t l a nagyobb felbontású (20 m) SPOT 4 (XI2, XI3,
XI4+M sávok) felvételek feldolgozásával 1:50000 méretarányú térképezés folyik. [18]
- INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) EU kezdeményezés
(europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm), várhatóan 2005-t l lép érvénybe. Célok: Az
integrált, ágazatközi téradatszolgáltatást biztosító infrastruktúra kiépítése, a térinformatikai adatok
hozzáférhet ségének, összevethet ségének, szabványok alkalmazásának biztosítása a min ségvédelem
bevezetése. El reviv jogszabályi környezet megvalósítása, integrált térinformációs szolgáltatáson
alapuló infrastruktúra kialakítása. Ingyenes metaadat szolgáltatás.
- GINIE (Geographic Information Network In Europe www.ec-gis.org/ginie). Az EU IST program
részeként az EUROGI EGIS-éhez (European Geographic Information Strategy) kapcsolódik, célja egy
koherens európai térinformatikai stratégia kialakítása.
- OpenGis (OGC Open GIS Consortium Inc. www.opengis.org). Nemzetközi szervezet a nyilvános GIS
alkalmazásokhoz szükséges interface és protokoll szabványok kidolgozására, 258 szervezet és
vállalkozás tagja.
- SIRE (European Infra-Regional Information System) projekt
Célok : helyi (önkormányzati- NUTS4 és 5) adatok iránti igény kielégítése , összevethet ség ,
elérhet ség , központi adatbázis
- EU GI2000 dokumentum : ajánlások -> ABDS – projekt
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SABE az EU határadatokat szolgáltató rendszere
CELK (Central European Land Knowledge Center www.celk.org) A világbank és a Magyar Kormány
által alapított szervezet, amely támogatja a közép-európai országok birtokrendszerének,
földhasználatának összehangolt tudásbázisának kialakítását.
A térinformatikai infrastruktúra egységesítésére, a nemzeti rendszerek összehangolására, az alkalmazások
elterjesztésére (különös tekintettel a nemzeti, regionális tervezés támogatására) nemzetközi szakmai összefogás
is létrejött, amelynek legismertebb szervezett formája a GSDI (Global Spatial Data Infrastucture www.gsdi.org)
kezdeményezés. F bb programjai:
- Térinformatikai világszabványok ISO TC 211, OGC
- Az ENSZ Térinformatikai munkacsoport támogatása
- Digitális Föld (www.digitalearth.org)
- Világméret térképezési program (www.iscgm.org)
A GSDI munkájában 2002-ben már mintegy 60 ország vett részt.
Magyarországon a történelmileg kialakult regionális különbségek, vidék-f város, falu-város ellentétek a
rendszerváltás után élesen felszínre kerültek. A történelmi hátrányokat csak fokozta a szocialista id szak
kiegyensúlyozatlan iparosítási politikája, a KGST összeomlása, a piaci versenyre való átállás, jó néhány ágazat
egyidej általános válsága, amely együttesen egész régiókat, országrészeket hozott kritikus helyzetbe a
kilencvenes évek elején. Számos térség vált többszörösen hátrányos helyzet vé, országos szinten pedig egy éles
kelet-nyugati differenciálódás alakult ki. Ebben a helyzetben a területfejlesztési politika különösen nagy
jelent séget kapott, de a hatékony munka a lesz kült mozgástérben, tapasztalatok, intézményrendszer, források
nélkül, egy átalakuló közigazgatási struktúrában csak nehezen indult meg. A meglév források a kilencvenes
évek els felében mindössze a legéget bb válságterületek ( bányászat, nehézipari ágazatok) tüneti kezelésére
voltak elegend ek. A kérdéskör komplexitását jelzi, hogy a továbblépéshez nélkülözhetetlen TTv. (1996. évi.
XXI. törvény a területfejlesztésr l és rendezésr l) csak nehezen született meg, amely azután a célok és
irányelvek meghatározása mellett megteremtette az eszközrendszer legfontosabb elemeit - az intézményrendszert
és a szükséges forrásokat, valamint meghatározta az intézményi feladatokat és jogköröket is.
Következ lépésként az Országgy lés a TTv. alapján 35/1998.(II.20.)OGY. határozatában elfogadta az Országos
Területfejlesztési Koncepciót, amely megalapozta az összehangolt nemzeti területfejlesztési stratégiát,
figyelembe véve az Európai Unió regionális politikájához való illeszkedés feltételeit is. Magyarország számára
az Európai Unióhoz való csatlakozás, a Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése után nagyságrenddel nagyobb
források nyílnak meg a területfejlesztés számára - az EU-tól elnyerhet támogatás 2004-ben 1,030 milliárd,
2005-ben 1,180 milliárd, 2006-ban pedig 1,464 milliárd euró lesz. Ez várhatóan nemcsak a területfejlesztés
társadalmi-gazdasági jelent ségét emeli új szintre, hanem a felhasznált eszközök, módszerek jelent ségét, a
velük szemben támasztott min ségi és hatékonysági követelményeket is. Mint látni fogjuk a területfejlesztés
teljes folyamatában használható, számos területen nélkülözhetetlen, korszer és igen hatékony egyik ilyen
eszköz a térinformatika.

A területfejlesztés alapjai
A térinformatika alkalmazási lehet ségeinek vizsgálata el tt tekintsük át röviden a területfejlesztéssel
kapcsolatos alapismereteket.

A területfejlesztés és rendezés célja
TTv. (2.§):
a) az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének el segítése, a fenntartható
fejl dés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének el segítése, a társadalmi,
gazdasági és környezeti céloknak megfelel térbeli szerkezet kialakítása;
b) a f város és a vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések
közötti - az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális feltételekben
megnyilvánuló - jelent s különbségek mérséklése és a további válságterületek kialakulásának
megakadályozása, társadalmi esélyegyenl ség biztosítása érdekében;
c) az ország térszerkezete, településrendszere harmonikus fejl désének el segítése;
d) a nemzeti és térségi identitástudat megtartása és er sítése
Szervezeti szintek és intézmények a területfejlesztésben :
-

Országos szint :
- Országgy lés
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-

-

Az Országgy lés Területfejlesztési Bizottsága
Kormány
- Miniszterelnöki Hivatal
- Földm velési és Vidékfejlesztési Miniszter (155/1998. IX.30. Korm.r.)
- Gazdasági és Közlekedési Miniszter (156/1998 IX.30. Korm.r.)
- További minisztériumok (1998):
- Pénzügy (50/1998 IX.19. Korm.r.)
- Informatikai és Hírközlési (151/1994 XII.17. Korm.r.)
- Környezetvédelmi és Vízügyi(158/1998 IX.30. Korm.r.)
- Belügy (147/1994 XI.7. Korm.r.)
- Egészségügyi, Szociális és Családügyi (154/1994 XI.7. Korm.r.) (171/1998 XI.15.
Korm.r.)
- Oktatásügyi (162/1998 IX.30. Korm.r.)
- Nemzeti Kulturális Örökség (161/1998 IX.30. Korm.r.)
- Gyermek-, Ifjúsági és Sport
- Országos Területfejlesztési Tanács
- Országos Területfejlesztési Központ
Az Országos Területfejlesztési Tanács titkársága , az FVM része
- Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság
- Megalapítását a 2307/1998. (XII. 30.) és a 2134/1999. (VI. 11.)sz. K. határozatok írták el .
Regionális és megyei szintek :
- Térségi Területfejlesztési Tanácsok
Függetlenek a Kormánytól , saját törvényben garantált forrásuk van , amit pályázati
rendszerben hasznosítanak ügynökségeik segítségével az el írt prioritásoknak megfelel
témakörökben . Jelenleg ilyen a Balaton Fejlesztési Társulás .
- Regionális Fejlesztési Tanács , NUTS2 szint
A statisztikai régiók területfejlesztési intézménye , az EU csatlakozás után várhatóan a Strukturális
Alapokból származó források kezel je lesz.
- Megyei Területfejlesztési Tanács , NUTS3 szint
Kistérségi szint :
- Területfejlesztési önkormányzati társulás , NUTS4 szint

Feladatok
A területfejlesztés tervezési szintjei egy adott területi egységre [forrás: 18/1998.(VI.25.) KTM rendelet] :
- Jöv kép : Az adott területen él k távlati elképzéseinek megfelel idealizált jöv kép egy változata.
- Stratégia : Az adott jöv kép megvalósításához szükséges f célok , peremfeltételek hosszú távú (3-7 év)
áttekintése több változatban , a kapcsolódó er források , módszerek összefoglalása . F témakörei a
gazdaság , infrastruktúra , társadalmi környezet.
- Koncepció : A stratégiának megfelel hosszú távú részletes fejlesztési céljait , azok prioritásait , a fejlesztési
programok kidolgozásának szempontjait , az ágazati kapcsolódásokra vonatkozó információkat tartalmazza.
Több változat esetén forgatókönyvr l beszélünk. A különböz területi szint (országos , regionális , megyei
, kistérségi) koncepcióknak illeszkedniük kell – felülr l lefelé (top-down) csökken prioritással.
- Fejlesztési programok : A koncepciót megvalósító középtávú (1-3 év) cselekvési terv , konkrét célokat és
er forrásokat fogalmaz meg . A kidolgozás során az alulról felfelé (bottom-up) elvet kell követni a
szubszidiaritás és decentralizáció elveinek érvényesüléséhez.
A területfejlesztési intézményrendszer alapfeladata három fázisra bontható:
- A hatásterületük közép- ill. hosszú távú stratégiájának, koncepciójának, és az ezt megvalósító
rövid(közép)távú programok kidolgozása , ezek egyeztetése a többi szinttel , ágazati elképzelésekkel.
- A következ fázisban a rendelkezésre álló decentralizált forrásokat kell hozzárendelni az elfogadott
programokhoz, majd a pályázati kiírásokkal a forrásokat eljuttatni a nyertes területi szerepl khöz.
- A harmadik fázis a végrehajtás ellen rzése, a stratégia és koncepció szükség szerinti korrekciója.
A területfejlesztéssel kapcsolatos tervezési munkának számos sajátos vonása van, így például a
területfejlesztésben különösen hangsúlyos az el készítési szakasz, ahol az érintett régió szintjén minden lényeges
természeti, társadalmi, gazdasági tényez t, ezek meghatározó kapcsolatait elemezni, értékelni kell.
A reális, átgondolt célokat kit z , jó irányba mutató koncepció és az abból levezetett programok meghatározó
fontosságúak lehetnek a térségi fejl dés számára. Megbízható, hosszú távon is sikeres tervek azonban csak
alapos, magas szakmai hozzáértéssel végigvitt, megfelel módszereket, eszközöket alkalmazó, a formai
el írásoknak is megfelel tervezési munkával készíthet k. A döntésel készítés elméletével , a tervezésben
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használható módszerekkel számos tudományterület (lineáris programozás , rendszertervezés , matematikai
statisztika , operációkutatás , döntéselmélet , szervezéstan , stratégiai tervezés , stb.) foglalkozik.
Ezek a módszerek, matematikai statisztikai eljárások részben beépültek a térinformatikai szoftverekbe, részint
maguk a módszerek használják a térinformatikát, amely a térbeli adatok kezelésén, megjelenítésén kívül az
eredmények egy magasabb szint , áttekinthet bb értelmezését is lehet vé teszi.

A területfejlesztés folyamata
A következ kben adott térségre irányuló területfejlesztési munka folyamatát követhetjük végig egy idealizált
forgatókönyv szerint (a kiemelések a térinformatika használatának fokozott lehet ségét jelzi):
- A térség jöv képe , célkit zés, eddigi eredmények értékelése
- Környezeti feltételek felmérése , különösen a következ területeken :
- Nemzetközi környezet , világpiaci tendenciák
- Nemzetgazdasági környezet , Nemzeti Fejlesztési Program ,OTK
- A térség adottságai :
- Helyi potenciálok :társadalmi , gazdasági , természeti , infrastruktúra
- Helyzeti potenciálok : településhálózat, elérhet ség, gazdasági kapcsolatok
- Törvények , szabályozórendszer, rendelkezésre álló intézményrendszer
- A térség adottságainak elemzése , SWOT analízis (er sségek , gyengeségek).Az eredmények szemléletes
bemutatása.
- Meglév , a térséget érint koncepciók , rendezési tervek, ágazati célok elemzése
- Keretfeltételek , helyi igények (önkormányzati , vállalkozói szféra , lakosság , civil szervezetek)
- Hosszú és középtávú stratégiai célok , alternatívák - egyeztetés
- Döntési pont
- Középtávú területfejlesztési koncepció (célok , prioritások , ütemezés , er források , szervezeti keretek) egyeztetés
- Döntési pont
- Középtávú (1-3 éves) feladatok
- Stratégiai programok kidolgozása, hatásvizsgálat, eredménymutatók
- Pályázati feltételek meghatározása
- Döntési pont
- Operatív programok
- Források elemzése - ágazati egyeztetés
- Kulcstényez k meghatározása
- Er forrás- és gazdaságosság elemzés, hatásvizsgálat
- Határid k, forrásütemezés, felel sök, közrem köd k, megvalósítók
- Döntési pont
- Éves rendelkezésre álló források elemzése
- Döntési pont - pályázatok kiírása
Projektek kidolgozása – pályázók
- Döntési pont – a pályázatok elbírálása
- Folyamatos feladatok
- Monitoring
- Térségi folyamatok elemzése, az eredmények szemléletes bemutatása
- Tapasztalatok értékelése
- A szükségessé váló módosítások kezdeményezése

Szabályozás
A szabályozásból a térinformatikai vonatkozások kiemeléséhez elegend a 18/1998. (VI. 25.) KTM „a
területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeir l” szóló rendelete
két mellékletének vázlatos ismertetése. A 3. melléklet b vebb bemutatása egyben világosan mutatja (lsd. még
következ pontban a területfejlesztés adatigényeit is) a területfejlesztés és az eddig nem részletezett
területrendezés szoros kapcsolatát is.

1. számú melléklet a 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelethez
A területfejlesztési koncepciók részletes tartalmi követelményei
I.
El készít fázis: a területi egység fejlesztésére ható tényez k rendszerezése, azok értékelése, valamint a
fejlesztés lehetséges irányainak vizsgálata
1. A területi egység küls környezete
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2. A területi adottságok
II.
Javaslattev fázis: területfejlesztési koncepció készítése, az elfogadható, legkedvez bb fejlesztési irány
részletes kidolgozása, az ahhoz szükséges feltételek tételes meghatározása, a fejlesztési program számára a
legfontosabb irányelvek kijelölése.

3. számú melléklet a 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelethez
A területrendezési tervek részletes tartalmi követelményei
I.
El készít fázis (vizsgálat és tervezési program készítése)
1. Nagytérségi összefüggések és küls kapcsolatok vizsgálata.
2. El zmények feltárása (a térséget érint területi tervek, ágazati koncepciók és programok, valamint a feladat
szempontjából jelent s településfejlesztési koncepciók és településrendezési tervek gy jtése és értékelése).
3. Vizsgálati adatok gy jtése és azok értékelése (az alábbi témakörök, illetve szakágak és a részletes tartalmi
elemek figyelembevételével):
- természetföldrajzi (éghajlati, földtani, vízrajzi, domborzati stb.) adottságok,
- a táj jellemz i,
- települések f bb adatai, településrendszer,
- demográfiai alapadatok,
- környezeti elemek állapota, környezetvédelem,
- természet- és tájvédelem,
- építészet, m emlékvédelem, régészet,
- ipar, kereskedelem,
- mez gazdaság,
- erd gazdaság,
- vadászat, halászat,
- üdülés, idegenforgalom,
- vízgazdálkodás, árvíz- és belvízvédelem,
- vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz- és szennyvíziszap elhelyezés,
- felszíni és felszín alatti vízkészletek rendelkezésre állása,
- energiaellátás,
- közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés,
- postaszolgálat és távközlés,
- honvédelem, t zvédelem, polgári védelem.
4. A térségi területfelhasználás vizsgálata a térségi területfelhasználási kategóriák figyelembevételével. (A
területrendezési terv a léptékt l és a térség jellegét l függ en a térségi területfelhasználási egységeken belül
további felosztást tehet, az övezeteket alövezetekre oszthatja fel.)
5. A táj terhelésének és terhelhet ségének meghatározása.
6. Területrendezési terv programjának meghatározása (szükség szerint a területrendezési változatok
összehasonlító értékelésével):
a) térségi szerkezeti terv vázlata
- térségi jelent ség infrastruktúra hálózatok és létesítményeik,
- térségi területfelhasználás rendje,
- településrendszer;
b) térségi szabályozás irányelvei.
7. A területrendezési terv program környezeti, társadalmi és gazdasági hatásának vizsgálata (a területrendezési
terv által várhatóan érintett környezeti, társadalmi és gazdasági viszonyok, konfliktushelyzetek, valamint a
további vizsgálati szempontok meghatározása).
II.
Javaslattev fázis (terv készítése)
Elfogadásra kerül munkarészek:
1. Térségi szerkezeti terv
Tartalmazza:
- a térségi területfelhasználás rendjét a térségi területfelhasználási kategóriák szerint,
- a településrendszer elemeit,
- a térségi jelent ség infrastruktúra hálózatát és létesítményeit, valamint ezek véd területeit
2. Térségi szabályozási terv
Tartalmazza:
- a természetvédelem, környezetvédelem, táj- és tájképvédelem célját szolgáló övezeteket (védelmi célú
övezetek),
- a térségi jelent ség tevékenység, illetve létesítmény m ködési és területi feltételeinek biztosítását szolgáló
övezeteket (funkcionális övezetek),

73

- egyéb, a területfelhasználás alakulását befolyásoló - térségi érdekb l szükséges - intézkedések és el írások
övezeteit (egyéb övezetek)
az alábbiak szerint:

Adatigény
A tervezési folyamat minden szintjén a döntések el készítése, a tervezési dokumentumok elkészítése adatok
feldolgozásán alapszik, vagyis a tervezés eredményessége nagymértékben függ a felhasznált adatoktól és a
feldolgozáshoz használt módszerekt l. A térinformatika és a területfejlesztés kapcsolatának jobb megértéséhez
az el z ekben vázolt funkcionális és tartalmi megközelítést a potenciális adatigény részletesebb bemutatásával is
ki kell egészíteni.
Adattípusok
A rendkívüli adatigény struktúrájáról jó áttekintést ad a területfejlesztésben, rendezésben és más térségi
vizsgálatokban felhasználható tényez csoportok rövid, vázlatos összegzése (a rendszerezésben célszer en
követve a ‘Magyarország Nemzeti Atlasza’ , ill. a KSH tematikáját):
- Természeti tényez k
- domborzat
- földtan
- földtani szelvények , mérnök- , hidrogelógia
-energiahordozó- , fémes- , nemfémes ásványi nyersanyagok
- tektonika
- geofizika
- földmágnesség
- geoizotermák
- talaj
- genetika , lepusztulás , vízháztartás , stb
- szennyezettség , tápanyag- és szennyez anyag megköt képesség
- term képesség , használat-technológia , fedettség
- veszélyforrások , erózió , melioráci
- vizek
- felszíni vizek
- vízhálózat
- vízjárás , bel- és árvízvédelem , hajózhatóság
- vízmin ség , szennyez források , monitoring
- felszín alatti
- el fordulás , mélység , fed réteg , változás , vízgy jt k
- fizikai , kémiai jellemz k , szennyezettség , monitoring
- készletek , hasznosítás , környezeti hatások
- éghajlat
- napfénytartam , napsugárzás , h mérsékletek , csapadék , párolgás , szél (térben és id ben)
- meterológiai állomások adatai
- lokális módosító hatások
- éghajlattípusok
- szennyez források (pontszer és területi) , monitoring
- biogeográfia
- természetes növénytakaró , állatvilág , biotóp felmérések , állapotfelvételek
- védett fajok, - társulások , védett él helyek , vonulási utak
- ökoszisztémák , tájak , kistájak
- védett helyek , táj- és természetvédelmi körzetek , nemzeti parkok
- Humán tényez k
- népesség
- népesség , népmozgalom
- egészségügy , szociális ellátás
- oktatás , m vel dés , sport , életmin ség
- b nözés
- lakás , háztartás
- foglalkoztatottság
- jövedelem , fogyasztás
- néprajz , vallás , politikai f.
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- önkormányzatok
- közigazgatási határok, alaptérkép
- vagyon, költségvetés, gazdálkodás
- kommunális hálózatok
- kötelez nyilvántartások
- fejlesztési, rendezési tervek
- rendeletek, határozatok
- gazdaság
- összevont és ágazati gazdasági , pénzügyi mutatók , mérlegek
- külkereskedelem
- gazdasági szervezetek, cégjegyzék, eredménymutatók
- beruházások (hazai és külföldi t ke)
- ágazati adatok
- mez gazdaság, erd gazdaság
- ipar , épít ipar
- szolgáltatások
- kereskedelem
- idegenforgalom , vendéglátás
- szállítás , hírközlés
- bank , árú- és értékt zsde
- szerel - , javító szolgáltatások
- információs piac
- jogi- , pénzügyi
- egyéb
- infrastruktúra
- út- , vasúthálózat
- elektromos
- víz- , szennyvíz
- gáz
- telefon , hírközlési rendszerek
- társadalmi szervezetek , érdekképviseletek jegyzéke
- környezetvédelem
- környezeti elemek állapotleírása (lsd. el z ek)
- hatótényez k, szennyez források, kockázati elemek feltérképezése
- A szabályozást képvisel ‘peremfeltételek:
- törvények, országgy lési határozatok
- kormányrendeletek
- miniszteri rendeletek , államtitkári rendelkezések
A felsorolt tényez csoportok gyakorlatilag átfogják a természeti és humán tényez k szinte teljes körét természetesen mindig a konkrét célnak megfelel részletezettséggel. Az adatok dönt része a földrajzi térhez
köthet , vagy közvetlenül megadott helyhez (pl. folytonos eloszlású természetföldrajzi adatok földrajzi
koordinátákkal), vagy geokódolható térbeli objektumokhoz (pl. a társadalom-, gazdaságföldrajz települési,
megyei, országos szinten aggregált mutatói). Az id dimenzió szerint az adatok leírhatnak pillanatnyi állapotot
(pl. m hold- vagy légifelvételek feldolgozásával kapott térképek, népszámlálási eredmények), vagy egy
meghatározott id intervallumra összesített értéket (pl. éghajlati jellemz k, gazdasági mutatók, stb.), de lehetnek
id függetlennek tekinthet ek is (domborzatmodell, vízhálózat, természeti adottságok, stb.). A területfejlesztés a
fejlesztési terv részletességét l függ en igényelheti akár valamennyi említett adattípus felhasználását is.

Adatforrások
Az el z ekben az adatok fontosságát, sokféleségét hangsúlyoztuk. Nyilvánvaló, hogy az elemzésekhez
szükséges megbízható adatok beszerzése – a kívánt mennyiségben és strukturáltságban - nem egyszer feladat.
Az adatgy jtés során az els lépés annak eldöntése, hogy a szükséges adatokat készen vesszük át (vásárolunk),
vagy magunk állítjuk el - vagyis döntenünk kell az adatforrást illet en. Mindkét útnak vannak el nyei és
hátrányai is.
Meglév , másodlagos adatok beszerzése
Számos szervezet gy jt ill. állít el adatokat általános vagy adott feldolgozási céllal. A területfejlesztési
tervezéshez legtöbbször ilyen kész, nem közvetlenül az aktuális elemzési feladathoz gy jtött, ezért
másodlagosnak (szekunder) tekinthet adatokat használunk. A lehetséges hazai adatforrásokat, adatszolgáltató
intézményeket számba véve els helyen természetesen a KSH-t kell megemlíteni. Ma már egyre inkább
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hozzáférhet ek a dekoncentrált szervezetek nyilvánosnak min sül adatai, de sok fontos adatot kaphatunk az
önkormányzatoktól, kamaráktól, az egyes országos vagy regionális hatáskör szervezetekt l (F MI, VÁTI Kht,
HM Térképészeti Kht, stb.), és kutatóintézetekt l (TÁRKI , RKK , FKI , stb.) is. Külön kiemelést érdemel
napjaink kimeríthetetlen, minden témakörben használható információforrása az Internet.
A meglév adatok vásárlásával egyrészr l rengeteg id t, pénzt, fáradságot takaríthatunk meg, másrészr l
azonban a beszerzett adatok sokba kerülnek, és gondot jelenthet, ha nem megfelel a részletezettségük, területi-,
ill. id beli bontásuk, vagy kompatibilitási (pl. adatformátum) gondok vannak. Ha egyéni kívánságok szerint
szeretnénk adatokat vásárolni, akkor jobb esetben csak a költségek n nek, rosszabb esetben a szolgáltató nem
tudja teljesíteni az elvárásainkat és ilyenkor már csak saját adatgy jtéssel próbálkozhatunk.
A grafikus , térképi állományoknál (diagramok , tematikus-, topográfiai térképek, légi felvételek, m holdas
képek, stb.) a tematikus bontás, lépték, felbontás, vetületi rendszer, aktualitás, illeszkedés, jelölési rendszer
jelenthet problémát. Ilyenkor még korlátozottabbak a lehet ségeink arra, hogy minden kívánt tényez t ‘saját’
(ill. bérmunkában) felméréssel határozzunk meg.
Valamennyi adatforrásnál alapvet kérdés a megbízhatóság, az adatok pontossága, ezért is fontos szempont a
szolgáltató intézmény, kutatóhely szakmai háttere, esetleg az el z leg szerzett személyes tapasztalataink. Az
Internetnél különösen figyeljünk arra, hogy csak ismert, hiteles helyekr l (pl. egyetemek, elismert
kutatóintézetek, szervezetek) származó információkat használjunk fel. Számítanunk kell arra is, hogy az egyes
mutatók képzésénél alkalmazott szabályok akár egy intézményen belül néhány évenként megváltozhatnak, ami
például id sorok képzésénél, vagy különböz forrásokból származó adatok összevetésénél komoly problémát
okozhat.
Úgy t nik elindult az érintett intézmények részér l egy piaci meggondolásokon is alapuló korszer sítési,
kínálatb vítési folyamat, ennek azonban komoly anyagi vonzatai vannak különösen éppen a térképi
adatállományok esetében, ahol nálunk is közeledünk ahhoz a nemzetközi trendhez, ahol a hardver-szoftveradatok er forrás megoszlásban ma már az adatok jelentik a legnagyobb költségtényez t (némileg leegyszer sít
becslések szerint az árarányok akár 1:10:100 mérték ek is lehetnek).
Itt kell megemlíteni, hogy a 90-es években a számítógépes FIR-ek (Földrajzi Információs Rendszerek -ang. GIS)
széleskör elterjedése min ségi áttörést hozott a grafikus, hálózatos, ill. térképi adatok nyilvántartásában,
feldolgozásában. Ez a folyamat Magyarországon is megindult és a szoftverpiac trendjeinek megfelel en a
Microstation, az ARC/INFO, MapInfo rendszerek lettek a legelterjedtebbek.
Hazai és nemzetközi térinformatikai és leíró adatokat kínáló szervezetekre, internetes web-helyekre a
bevezet ben és az 1.sz.mellékletben találunk példákat.
A területfejlesztés számára legfontosabb adatok elérhet ségében nagy el relépést jelenthet majd, ha TTv.-ben
el írt integrált Területi Információs Rendszer (TeIR) megyei adatbázisai hozzáférhet vé válnak. A rendszer
kiépítés alatt van, használatuk azonban valószín leg korlátozott lesz és csak az arra jogosult szervezetek esetleg
el fizet k számára lesz teljes kör .
Saját adatgy jtés, els dleges adatok
A saját adatgy jtés természetföldrajzi adatok vonatkozásában a terepi mérés, felmérés lehet, a
társadalomföldrajzi-gazdasági adatokat leginkább kérd íves megkérdezéssel esetleg mélyebb és kötetlenebb
interjúkkal gy jthetünk. Mindegyik módszer költség- és id igényes, speciális szakértelmet, gyakorlatot kíván
(részletesebben lsd. [28]).
Az adatgy jtés köztes kategóriájának tekinthetjük a papíralapú térképek digitalizálását, amely történhet
digitalizáló tábláról, vagy akár szkennelés után képerny r l is. A torzítások megszüntetése, a megfelel vetületi
rendszerbe való leképzés, a felesleges (zavaró) részletek törlése, a hiányzók pótlása, a helyes színek és felbontás
beállítása, stb. miatt ez az út sem egyszer [29].
Els dleges adatok esetében a hibalehet ségeket magunknak kell - ha nem is megszüntetni, mert valljuk be ez
túlzó követelmény, de a lehet ségek szerint - csökkenteni. A mindig jelen lév költség- és id korlátok között
gyakran kemény kompromisszumokat kell kötnünk, például a minta nagysága, a mintavételi technika választása
és alkalmazása, ill. térképi adatoknál a felbontás, részletezettség, pontosság tekintetében.
Nagyobb adatbázis el állítása el tt mindkét típusú adatgy jtésnél fontos, hogy egyfajta költség-haszon elemzést
végezzünk, hiszen el kell dönteni, hogy a növekv részletezéssel járó gyorsan növekv költségek megérik-e az
elemzések, eredmények megbízhatóságának növekedésével várható hasznot.

Térinformatikai funkciók a területfejlesztésben
Az el z ek rövid áttekintést adtak a területfejlesztésr l, annak folyamatáról, a tervezési-elemzési fázisok, a
felhasznált adatok néhány fontos jellemz jér l. Így – els sorban adatkapcsolati szinten - képet alkothattunk a
területfejlesztés és térinformatika érintkezési pontjairól. A továbbiakban a funkcionális kapcsolatot, a
térinformatika alkalmazási lehet ségeit fogjuk megvizsgálni. A számítógépes, digitális adatfeldolgozás ma már
minden munkafázisban általános, így a továbbiakban adatok alatt csak digitális adatokat, feldolgozás,
dokumentálás alatt számítógépes feldolgozást és számítógépes dokumentumokat, outputokat értünk.
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A döntésel készítés helyzetfelmérési-, elemzési szakaszában használt adattípusok közül számos
természetföldrajzi, geológiai, hidrológiai, környezetvédelmi adattípus alapvet en térbeli, térképi el állítású, de
térhez kötött adattípusokat az infrastruktúra, a gazdaság, társadalomföldrajz, ingatlannyilvántartás témakörökben
is b ven találunk – amint ezt már az el z pontban részletesebben is megmutattuk. Így a felhasznált adatok
jelent s részét els dlegesen is térképi adatoknak tekinthetjük, amelyeket természetesen térinformatikai
eszközökkel lehet tárolni, szerkeszteni, feldolgozni és megjeleníteni. A társadalomföldrajz, gazdasági statisztika
a térbeliséget dönt en korlátozott számú pontszer objektumhoz kapcsolódó , diszkrét változókkal írja le .A FIR
rendszerek alkalmazása lehet vé teszi a térbeli adatbázis összekapcsolását a leíró adatokat tartalmazó
adatbázissal, más szóval a társadalmi-gazdasági mutatók attribútumként való hozzárendelését a térbeli
objektumokhoz. A kiterjedt objektumok elhelyezésének alapja a geokód rendszer (21/1986.(XII.28.)MÉM
rendelet), a terepi adatok koordinátáit pedig a hagyományos geodéziai módszereken túl ma már egy egyszer
GPS készülékkel is gyorsan, nagy pontossággal meg lehet határozni.
Az áttekinthet ség, kezelhet ség szempontjából nagyon fontos lehet ség az un. overlay adatkezelés, amely
biztosítja az összetett vektoros és/vagy raszteres területi leírás adatainak tematikus rétegekben való tárolását,
ezeknek a rétegeknek tetszés szerinti kombinációját, megjelenítését, tematikus térképek készítését. Ez a módszer
- kiegészítve a különböz 3D megjelenítési technikák alkalmazásával - önmagában is új min séget hozott a
területi adatok kezelésében, feldolgozásában, interpretálásában. A raszteres állományok esetében gyakorlatilag
már folytonos változókkal dolgozhatunk, hiszen a feldolgozott tényez akár106-108 számú pontból is állhat, a
tematikus feldolgozás során pedig ezen a ponthalmazon bármilyen összetett aritmetikai, logikai m veletet,
egyszer bb (vagy magasabb szint ) statisztikai kiértékelést elvégezhetünk. A véges számú mérési adatból
különböz interpolációs eljárásokkal közelíthetjük az adott tényez térbeli eloszlását. A kiugró hibák, felesleges
részletek zavaró hatását különböz sz r , simító eljárásokkal csökkenthetjük.
Általános térinformatikai alkalmazási irányok a területfejlesztéshez köt d en:
- Térbeli adatbázisok (topográfiai alaptérképek, domborzatmodell, környezetinformációs-monitoring
rendszerek, ingatlan-, kataszteri-, hálózatos jelleg nyilvántartások, tematikus állományok, stb.)
- Az adatbázisok feldolgozása, elemzése - a területfejlesztés döntésel készítési fázisában alkalmazott néhány
gyakori funkció:
- alapvet tér- és topológiai funkciók (távolság, terület, felszín, térfogat, szomszédság, tartalmazás,
térképek összekapcsolása, méretarány változtatás, transzformációk, ablakozás, simítás-sz rés stb.)
- tematikus térképek készítése
- domborzatelemzés (szintvonalak, lejt kitettség, lejt kategória, lefolyás, láthatóság, keresztszelvények,
térfogatelemzések, öntésterületek, stb.)
- térszerkezet elemzése (pufferzónák, vonzáskörzetek, elérhet ség, kapcsolater sség )
- osztályba sorolás, területmin sítés, alkalmasságvizsgálat (pl. term hely, idegenforgalom, beruházás,
életmin ség, t kevonzó er , stb. szerint)
- kockázatelemzés, trend analízis (veszélyzónák, szimulációs modellek), animálás – folyamatok
modellezése (pl. szennyezés, t z terjedése, gazdasági, társadalmi mutatók térbeli eloszlása hogyan
változik, ökológiai állapot változása)
- hálózatok elemzése (két pont közötti legrövidebb távolság, optimális útvonal, sugárirányú keresés,
el re-, és visszafelé keresés, stb.)
- Megjelenítés
A különböz típusú tematikus térképek, keresztmetszetek, szelvények, 3D-s modellek(dróthálós,
árnyékolt, perspektivikus ábrázolás) az egyes tervezési fázisokhoz tartozó dokumentációk fontos elemei. Az
áttekinthet ség kedvéért leegyszer sített, de látványos ábrák, animációk kiemelked en hatásosak lehetnek a
döntések el készítésénél a más területekhez tartozó szakemberek számára, vagy a tervek, koncepciók
népszer sítésére. Ezekhez a térképekhez ma már az Interneten keresztül akár interaktív hozzáférést is lehet
biztosítani, és az egyes objektumokhoz multimédiás elemeket is kapcsolhatunk.
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a térinformatika alapfunkciói közül a területfejlesztés számára
különösen fontosak az összetett térbeli elemzések, áttekint tematikus térképek készítése, térbeli összefüggések
kimutatása, és a látványos, jól áttekinthet , meggy z erej ábrák (animációk) készítése.

Kapcsolódó felhasználási irányok, államigazgatási alkalmazások
Mint láttuk a területfejlesztéshez szervesen kapcsolódik a területrendezés, ezt tükrözi az egységes, együttes
szabályozási gyakorlat is (lsd. TTv., 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet, 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet). A
területrendezési terv el készít szakaszában a tervezés, elemzés során a területfejlesztésben megismert
funkciókkal találkozunk, azzal a különbséggel, hogy a területrendezési terv még er sebb térinformatikai
orientációval rendelkezik, hiszen a rendezési terv központi eleme a térszerkezeti terv, amely az adott térség
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felbontása területfelhasználási kategóriák szerint. Ebben a körben kell megemlítenünk a különböz ágazati
fejlesztési terveket, amelyek összevetését, összehangolását nagymértékben megnehezíti az egységes informatikai
háttér, integrált adatbázisok hiánya.
A területfejlesztéshez, rendezéshez kapcsolható államigazgatási feladatkörök számos ágazatot érintenek: a
mez gazdaság, bányászat, erd gazdálkodás, vízgazdálkodás, környezet- és természetvédelem, idegenforgalom,
katasztrófaelhárítás, az országos szint
közlekedési infrastruktúra fejlesztése (stratégiák készítése,
nyilvántartások, operatív tervezés, monitoring, hatástanulmányok, kockázatelemzések, veszélyzónák kijelölése, ,
stb.). A felsorolt közigazgatási hatáskörben végzett fejlesztési tervezés rendszerint többszint , megvalósulhat
országos, regionális, megyei, kistérségi-társulási, települési szinten.
Az államigazgatási alkalmazások közül a térinformatika – a térképészet mellett – a földhivatalokban érte el a
legmagasabb szintet. A földhivatali nyilvántartások, funkciók - telekkönyv, földnyilvántartás, földmin sítés és
értékelés – alapvet adatforrásai a területfejlesztési, rendezési tervezésnek, ezért érdemes a kilencvenes évek
földhivatali és topográfiai projektjeit röviden áttekinteni [1999, Niklasz László FVM]:
- A TAKAROS (TérképAlapú KAtaszteR Országos Számítógépesítése) ingatlan-nyilvántartás. Két
adatbázisra épül – tulajdoni- és térképi adatok, amely a földmérési alaptérkép digitális változatának (DAT)
szabványosításával jött létre. F célja az ingatlan-nyilvántartás (tulajdoni lapok és nyilvántartási térkép)
vezetése és a nyilvántartáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása a körzeti földhivatalokban. A
nyilvántartás ingatlanokra és nem személyekre alapul.
- A TAKARNET projekt az adatbázisok hálózatba kapcsolását, Internetes hozzáférését valósítja meg.
- META (MEgyei TAkaros) szöveges és grafikus adatok együttes feldolgozását, földinformációk
szolgáltatását, ezek területi eloszlásának elemzését, értéknövelt térképi termékek el állítását stb. támogatja.
F célja térinformatikai szolgáltatások nyújtása a megyei földhivatalokban, els sorban az államigazgatás és
a magánszféra nagy felhasználói részére.
PARCELLA (LISARD EU Phare alprogram) földrészlet-alapú információs rendszer. „Az EU-tagságra való
felkészülésben a legsürget bb középtávú feladatot az agrártámogatások szabályozásának és ellen rzésének
alapjául szolgáló rendszer (EU szaknyelvi terminológiával élve az Integrált Igazgatási és Ellen rzési
Rendszer = IIER) bevezetése jelenti. Cél a földügyi-térképészeti adatszolgáltatásnak – ún. földrészlet-alapú
információs rendszer – a megtervezésével egy olyan rendszer kialakítása, amely lehet vé teszi a
mez gazdasági term föld parcellák vonatkozásában a tulajdonosra és/vagy bérl re vonatkozó
nyilvántartási-, a parcellákba összevont al- és földrészletek kataszteri térképi-, továbbá az állami topográfiai
térképek domborzati adatainak, valamint a támogatásba bevont területek tényleges használati, illetve
természeti állapotára vonatkozó, légi fényképezésen vagy távérzékelésen alapuló információinak
térinformatikai rendszerben megvalósított összekapcsolását, naprakész tárolását és igények szerinti
rendelkezésre bocsátását.”
- TAMA-pilotprojekt (TAgosítás MAgyarországon) a tagosítás m szaki tervezésére és kivitelezésére
kialakított modellkisérlet.
- TOP (Magyar Topográfiai Program, LISARD EU Phare alprogram) közös polgári és katonai projekt az
állami topográfiai térképek felújítására és digitális átalakítására. Els dleges célja a földügyi igazgatás
területén az IIER m ködtetéséhez nélkülözhetetlen ortofotó, digitális domborzatmodell és külterületi teljes
tartalmú 1:10000 méretarányú digitális topográfiai adatbázis kialakítása.
A kormányzat több átfogó kezdeményezést tett a térinformatika alkalmazásának, egységes rendszerbe állításának
el mozdítására:
- 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 végzése (lsd. NTI programok)
Térinformatikai oktatás
-
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Nem szabályozott, de a korlátozottan rendelkezésre álló fejlesztési forrásokért folyó verseny napjainkban
tapasztalható er södése miatt minden a térségi fejlesztésben érdekelt szervezet számára stratégiai jelent ség
funkció a térség vonzerejének növelése, lehet ségeinek, el nyeinek bemutatása – vagyis a régió-, térségi
marketing. Ebben – különösen Internetes megjelenésnél – rendkívül fontos szerepe lehet a térinformatika
látványos, figyelemfelkelt , gyors tájékozódást biztosító eszköztárának.
Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni még egy kapcsolódó területet, a tudományos célú térségi
vizsgálatokat. A különböz természeti, társadalmi, gazdasági folyamatokat, jelenségeket vizsgáló kutatások
alapozzák meg az el z ekben felsorolt területfejlesztési, ágazati, közigazgatási tevékenységkörökben használt
információs rendszereket, elemzési módszereket, - adatokat és következtetéseket szolgáltatnak a
döntésel készítés, tervezés, a stratégiaalkotás számára.
Amíg a területfejlesztés-, rendezés esetében a TTv. írja el a területfejlesztés intézményei számára a kötelez
stratégiai ill. operatív tervezési feladatokat, addig a településszint fejlesztési koncepciók és településrendezési
feladatkörök tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény az
irányadó. A települések számára az alaptérképek, a közm nyilvántartások mellett a rendezési tervhez tartozó
településszerkezeti terv jelenti a kötelez , elvileg térinformatikai eszközöket igényl alapnyilvántartásokat.
Település szint nek tekinthet , a területfejlesztési funkciókhoz formálisan igen hasonló feladat a beruházások
el készítése és különösen a telephelyválasztás. Sajátos funkciói a célterületek piaci, marketing elemzése, a
beruházási célokra való alkalmasság szerinti rangsorolása.
Valamennyi felsorolt, az ország m ködése szempontjából kulcsfontosságú funkció fejlesztési, tervezési
rendszere számos közös elemmel rendelkezik, néhány specifikus adatbázistól eltekintve esetenként nagy az
átfedés az adatigények tekintetében is és mindegyik funkció közös jellemz je a térbeli adatok, a térinformatikai
eszközök használatának fontossága.

Területmin sítés
A magyarországi térinformatikai alkalmazások mintegy kétharmada a: földmérés , ingatlannyilvántartás ,
közüzemi hálózati nyilvántartás feladatkörökre irányulnak. A magasabb szint alkalmazások között, a
területfejlesztési , településfejlesztési tervez munka ill. beruházások el készítésének korszer södésével, a
környezeti hatásvizsgálatok terjedésével újabban el térbe kerültek a területek különböz szempontú értékelésére
, min sítésére irányuló felhasználások . Ennek a törekvésnek a FIR rendszereket már régóta alkalmazó
országokban gazdag tapasztalatai vannak, jelent s er ket fordítanak a megfelel technikák kidolgozására.
A területfejlesztés és különösen a területrendezés el készítési fázisában az egyik legfontosabb feladat a térség
különböz szempontok szerinti alkalmasság vizsgálata, az azonos karakterisztikájú övezetek, zónák elkülönítése,
egységes megnevezéssel a területmin sítés. Általában még az egyszer bb térinformatikai szoftverek is
tartalmaznak eljárásokat az egyes rétegekben megadott objektumok (értelemszer en poligonok) adott attribútum
szerinti osztályozására, raszteres állományokban azonos attribútumú zónák kialakítására. A gyakorlatban a
min sítések azonban ennél jóval összetettebb feladatot jelentenek, általában számos tényez t kell valamilyen, a
tényez höz köt d szempont alapján kiértékelni, majd egy standardizált, súlyozott rendszerben összevontan
min síteni. A szempontok és súlyok megadásánál fellép szubjektivitást külön technikákkal próbálják
csökkenteni. A területmin sítésekre tehát összetett módszereket kellett kidolgozni, amelyek felülr l ráépülnek a
térinformatikai szoftver (rendszerint valamilyen FIR) rendelkezésre álló eljárásaira. A következ kben két ilyen
min sítési módszert mutatok be. Az els egy a nemzetközi gyakorlatban is elterjedt, viszonylag kis
objektumszámú rendszer összehasonlító, relatív rangsoroláson alapuló hagyományos értékelése, a második az
MTA Földrajzi Kutató Intézettel együttm ködésben kialakított raszteres vagy vektoros adatbázisra épül
min sítési kategóriákat használó eljárás.

Csoportos el készítés FIR alapú többtényez s feladatnál (MCGDM)
Az MCGDM feladat megfogalmazása :
i = 1,2,...., m
:
tényez /attributum - térkép réteg index
j = 1,2,...., n
:
a vizsgálat alanyai / grafikus objektum index
A(j) : a j. objektum , pl. terület (az objektumot leíró grafikus elemek) A(j) ∈ A
k = 1,2,...., g
: a döntéshozó csoport tagjai - mind más és más megoldási alternatívát jelent
X(i,j,k) : az A(j) terület egy adott kiértékelése az i. tényez alapján - a k. döntéshozó szerint
x <j,k> = (X(1,j,k),X(2,j,k),......,X(m,j,k)) vektor az A(j) terület jellemzése az összes tényez és a k. döntéshozó
szerint
Pk : a k. döntéshozó értékrendje , amely meghatározza , hogy bármely A(j) , A(l) ∈ A területpár esetén melyiket
tartja értékesebbnek az adott cél szempontjából
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F : (P1 x P2 x ....x Pg) -> Po függvény az egyéni értékrendekhez egy csoport értékrendet rendel

Az MCGDM kiértékelési eljárása :
- 1. lépés : a tényez k leírása
- 2. lépés : egyéni kiértékelés ( TOPSIS módszer )
- 3. lépés : csoportos-kiértékelés ( Borda-módszer )
Tényez -leírás létrehozása
Típusai:
faktorok : egyedi területi eloszlású tényez k
kényszerek/szempontok : meghatározzák a faktorok lehetséges értékeit
Súlyozás :
W(i,k) : minden tényez re minden döntéshozó ad egy relativ fontosságot jelz súlyt úgy, hogy:
0 ≤ W(i,k) ≤ 1 és W(i,k) = 1
i
AHP módszer : páronként vizsgálja a tényez ket
Standardizáció
Az eredmények általában nem összehasonlíthatók , így standardizálásuk szükséges:
S(i,j) = X(i,j) min { X(i) }
max { X(i) }- min { X(i) }
Súlyozott , standardizált eredmények :
V(i,j,k) = W(i,k) • S(i,j)
Egyéni kiértékelés ( TOPSIS módszer )
Széls értékek
V(i,k)- = { min { V(i,j,k) } , i = 1,2,...,m , k = 1,2,....,g }
az egyes j. objektumokhoz a k. döntéshozó szerint hozzárendelt i. tényez értékek közül a minimális - a terület
(i,k) tényez jére vonatkozó " negatív ideális megoldás "
V(i,k)+ = { max { V(i,j,k) } , i = 1,2,...,m , k = 1,2,....,g }
az egyes j. objektumokhoz a k. döntéshozó szerint hozzárendelt i. tényez értékek közül a maximális - a terület
(i,k) tényez jére vonatkozó" ideális megoldás "
Széls értékekt l való eltérés
T(j,k)- = ( [(V(i,k)- -V(i,j,k) ] 2 )1/2
i
ez az objektumokat leíró valamennyi tényez a területi minimumtól (negatív ideális megoldástól) való együttes
eltérését , euklídeszi "távolságát" jelellemzi
T(j,k)+ = ( [(V(i,k)+ -V(i,j,k) ] 2 )1/2
i
ez az objektumokat leíró valamennyi tényez a területi maximumtól (ideális megoldástól) való együttes eltérését,
euklídeszi "távolságát" jelellemzi
Az ideális megoldástól való eltérés mértéke :
C(j,k) = T(j,k)- / [ T(j,k)- + T(j,k)+ ]
a C(j,k) értékek egy olyan relatív skálán fognak elhelyezkedni a ( 0 , 1 ) értéktartományban , ahol a 0 az ideális
megoldástól való maximális eltérést az 1 az ideális megoldással való egyezést fogja jelenteni
Csoport értékelés ( Borda-módszer )
Egyéni rangsor
r( A(j) | A , Pk ) = # { A(l) ∈ A | A(l) Pk A(j) }
- vagyis r a j. területhez azoknak a területeknek a számát rendeli , amelyek min sítése a k. döntéshozó szerint
legfeljebb olyan jó mint az A(j)-é .
- a legmagasabb rang : (n-1) , ez tartozik a legjobb alternatívához
- a legalacsonyabb rang : 0 , ez felel meg a legrosszabb alternatívának
Csoportos rangsorolás
A(j) , A(l) ∈ A esetén A(j) értékelése jobb A(l)-nél :
A(l) Pk A(j)
<=>
r( A(j) | A , Pk ) ≥
r( A(l) | A , Pk )
k
k
az A(j)-hez rendelt összesített Borda-féle rangszám: R( A(j) | A ) = r( A(j) | A , Pk )
k
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Területmin sítés megfelel ségvizsgálattal (TM)
A min sítési feladat megfogalmazása
t : a kiértékelend terület azonosítója
x : egy területelem / pixel x koordinátája
y : az y koordináta
K1 , ....., Kr : a terület leírására felhasznált környezeti tényez k azonosítói
r(i) : az i. szemponthoz , min sítési célhoz felhasznált tényez k száma
sij : az i. szempont j. tényez jéhez tartozó súly
(i=1,2,.... , j=1,2,.....,ri )
Ki j : az i. szemponthoz tartozó j. tényez azonosítója ~
kj ( t , x , y ) : a j. tényez értékei a t terület (x,y) területelemén
mi j (kj ) : az i. szempont j. tényez jének minden lehetséges értékéhez egy
standardizált un. megfelel ségi kódot/pontszámot rendel , amely a tényez és a szempont viszonyát fejezi ki
mhf
: a megfelel ségi kódtartomány bels pontjai , amelyek adott számú
(az ábrázolhatóság miatt lehet leg kevés számú - jelenleg f=0,1,...,10) intervallumot jelölnek ki , annak
megfelel en , hogy a min sítés eredményeként a területelemeket
hány osztályba soroljuk
, az
intervallumhatárok kijelölése számos módszerrel történhet , leghatékonyabbnak azonban mindeddig a
tapasztalati - a min sítési célnak és a kiértékelési szempontoknak megfelel - beosztás bizonyult
moi( t , x, y) : a t terület (x,y) területelemének összesített , súlyozott megfelel ségi
pontszáma az i. szempont szerint
Mhi f : az i. szempont értékelésével adódó összesített pontszámhatárok az mhf
felosztásnak megfelel en , ( f=1,2,.....,10)
Mi( t , x, y) : a t terület (x,y) területelemének min sítési eredménye az i. szempont
szerint
Min sítési algoritmus
1. lépés
A t terület minden területelemének kiértékelése , a megfelel ségi pontszámok kiszámítása :
Ki r(i)
moi (t , x , y ) =
mi j ( kj (t , x , y) ) • si j
j=Ki 1
2. lépés
Az osztálybasorolás el készítése :
Ki r(i)
Mhi f = mhf •
si j
j=Ki 1
Osztálybasorolás :
Mi ( t , x , y ) = f <=> Mhi f ≤ moi (t , x , y ) < Mhi f+1
f = 0,1, ...,9
3. lépés
A szempontok bizonyos csoportjai, mint részcélok fölött lehetséges egy-vagy több magasabb szint
csoportösszesen képzése a 2. lépés értelemszer kiterjesztésével.
Kiértékelés
A min sítési algoritmus végén tulajdonképpen egy újabb raszteres térképet, fedvényt kapunk, amely egy
következ feldolgozás inputja lehet, vagy amit végeredményként megjelenítünk. A megjelenítés el tt számos általában a FIR rendszerekbe integrált - globalizáló, simító eljárás közül választhatunk, hogy az eredményként
megjelen
térkép áttekinthet ségét növeljük. Természetesen az áttekinthet ség javítása jelent s
információveszteséggel is járhat ezért mindig az igények, a cél szerint kell megválasztani a megfelel
optimumot.
A két módszer rövid összevetése
A másodikként bemutatott, megfelel ségi elven alapuló módszer lehet vé teszi tetsz leges nagyságú és
felbontású raszteres vagy vektoros FIR adatbázis értékelését akár egyszerre , akár területenként - egy vagy
többszint célok esetében is. Az egyes területek min sítése nem rangsor jelleg , területelemenként értelmezhet ,
a min sítés bármikor kiegészíthet újabb területekkel és ezek eredményei összevethet k az el z ekkel.
A rangsorolásos technikától eltér en a TM min sítésnél elkerültük a környezeti tényez k - akár standardizált célfüggetlen értékkészletéb l adódó korlátokat, és a megfelel ségi pontszámok hozzárendelésével maximálisan
szempontfügg vé, érzékennyé tehettük a kiértékelési algoritmust.
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Az MCGDM módszer ott lehet hatékonyabb, ahol feltétlenül közvetlen rangsorra van szükségünk és a
figyelembe vett tényez k értékkészlete közvetlenül és egyszer en felhasználható a rangsor megállapításához.
A TM min sítési módszernek egyszerre el nye és hátránya, hogy több ponton igényel tapasztalati úton
meghatározható adatokat (megfelel ségi hozzárendelés, súlyok, osztályozás). Az ebb l fakadó bizonytalanságot
csökkenhetjük a rangsorolásos módszerben is alkalmazott csoportos értékelési technikák felhasználásával, pl.
több szakért véleményének súlyozott átlagolásával.

Alkalmazási példák
Tematikus térképezés
Az Európai Unió regionális differenciáltsága
Az uniós támogatások alapvet en regionális szintre (NUTS2) koncentrálódnak és a támogathatóság meghatározó
mutatója, hogy az adott régió egy f re jutó GDP-je eléri-e az uniós átlag 75%-át.
A 1. ábra a középtávon várhatóan 27 tagra b vül EU gazdasági fejlettségének regionális tagoltságát mutatja a
vásárlóer paritáson számolt egy f re jutó GDP (1998-as állapot) alapján. A piros-lila színtartományba es
régiók a támogatandó kategóriába esnek, így az ábráról könnyen felmérhetjük a támogatható régiók arányát, a
területi eloszlás jellegzetességeit. Az alsóházat az újonnan csatlakozó országok régióin kívül, a déli fejletlen öv
és a volt keletnémet tartományok, a fels házat a központi helyzet „kék banán” , vagy mára inkább „Y” – brit és
skandináv elágazásokkal - jelentik. Ez az egyszer példa önmagában is meggy z en mutatja a tematikus
térképek használhatóságát, jelent ségét.
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1. ábra A regionális GDP/f az EU-ban [Forrás : Eurostat]

Természetföldrajzi tematikus térképek
A 2.ábra Magyarország talajeróziós tematikus térképe. A raszteres állomány sajátossága, hogy a forrástérkép
szkennelt térképr l [Forrás: Nemzeti Atlasz] lett digitalizálva, a torzítást referenciapontokra való illesztés
küszöböli ki [29,38].
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2.ábra

Regionális különbségek Magyarországon

3. ábra [35]
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Az 3.ábra egy megye szint tematikus térkép (vektoros állomány), amely a keresetarányokkal és az épített
lakásokon belül a magas jövedelmekre utaló minimum 4 szobás új lakások arányával képzett egyszer mutatóval
a megyék-régiók relatív életszínvonal különbségeire ad becslést. A mutató képzése:
Mi = (ji / J)*(si / S)
ahol
i : a területek (megyék)
ji : az i. terület átlagkeresete (Ft/foglalkoztatott/hó)
J : a keresetek súlyozott országos átlaga (Budapest nélkül)
si : az i. területen a min. 4 szobás új lakások aránya (%)
S : a min 4 szobás új lakások országos súlyozott aránya (%)
Az M mutató 1 körüli értéke átlagos, felette átlagon felüli életkörülményeket képvisel. A 0.7-0.95 tartomány
jelenti a felzárkózókat , a 0.7 alatti pedig a lemaradókat. A mutató területi eloszlása jól leírja a gazdasági fejl dés
(GDP,KMT) területi eloszlásából adódó jövedelmi viszonyokat – kiegészítve a megye környezeti vonzerejéb l
adódó „életmin ség többlettel”. Felhasználási példák : területfejlesztési támogatási rendszer területi súlyozása,
üzleti tervek, beruházások el készítése.

Kistérségek jövedelem differenciálódása

4.ábra
A kistérségi szint megjelenítés mellett is világosan kirajzolódik az ipari övezetnek számító Sajó-völgy
magasabb és a történelmileg is perifériálisnak számító észak-borsodi térség (Aggtelek-Rudabányai-hegyvidék és
Cserehát) jóval alacsonyabb jövedelemszintje. Felhasználási példák. kistérségi szint társulások támogatásának
megítélése, nagyobb kereskedelmi létesítmények telepítésénél hasznos a vonzáskörzet vásárlóerejének becslése.
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A foglalkoztatás területi különbségei

5.ábra
Az 5.ábra a tartós foglalkoztatási gonddal küzd települések területi eloszlását mutatja. Felhasználási példák:
hátrányos helyzet megítélése települési szinten, telephelyválasztás, feln tt képzési stratégiák kidolgozása.

Internetes térinformatika
A F MI Internetr l hozzáférhet (nyilvános) alappont lekérdez tájékoztató rendszere jó példa az internetes
térinformatika lehet ségeire, hasznosságára. Az Interneten keresztül olyan szolgáltatások válhatnak gyorsan,
egyszer en hozzáférhet vé – ingyenesen, vagy el fizetéssel esetleg más korlátozással -, amelyek máskülönben
csak jóval drágábban és több napos (hetes) késéssel lennének elérhet k. A szolgáltató számára a tájékoztató,
minta rendszerek esetén a termék eladásának megkönnyítése, ingyenes on-line szolgáltatásoknál az ismertség
er sítése, az ügyfélkapcsolatok megteremtése, megszilárdítása jelenti a hasznot.
[Forrás : http://fish.fomi.hu/fish/adathaz/termekek/Alappontok/vab/vabkeret.htm ]
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6.ábra

Területmin sítés
Magyarország felszíni sérülékenysége
Egy nemzetközi program keretében az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetének irányításával 1997-ben
végeztük el az ország kislépték felszíni víztartó rétegének sérülékenységét meghatározó vizsgálatunkat. A
kutatás a DRASTIC módszerre alapult és a Nemzeti Atlasz tematikus térképeinek digitalizálása után
térinformatikai, TM min sítési eljárással történt [28]. A min sítésbe 6 súlyozott környezeti tényez került
(erózió, hidrogeológia, a talaj genetikai típusai, a talaj vízgazdálkodási tulajdonságai, talajvíz, a talaj
vízháztartása). A min sítés végeredményét, a sérülékenységet egy 10 fokozatú skálán a 7.ábra mutatja.
Felhasználási irányok : területrendezés, területfejlesztési programok el készítése, környezetvédelem.
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7.ábra [37]

Regionális agroökológiai potenciál
A 80-as évek elején, ugyancsak az MTA FKI irányításával úttör jelleg kutatás indult Magyarország m velésbe
vont területeinek számítógépes, térinformatikai min sítésére a f szántóföldi növények (búza, kukorica,
napraforgó, cukorrépa, lucerna, sz l ) termeszthet ségére való alkalmasság szempontjából [10].

8.ábra
A term helyeket 11 környezeti tényez vel írtuk le, az egyes ágazatok ökológiai igényeit a szakért k által a 11
tényez re növényenként megadott megfelel ségi szempontrendszer, és a tényez k súlyozása határozta meg. A
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min sítés az el z pontban is alkalmazott TM eljárással történt, ennek egy részeredménye a 8. ábrán látható,
amely Komárom megye term helyeinek búzatermesztésre való alkalmasságát mutatja. Ez a kutatás arra is példa,
hogy az egyszer bb térinformatikai funkciók biztosítására szükség esetén saját fejlesztés szoftverek is
alkalmasak lehetnek. Felhasználási irányok : területrendezés, területfejlesztési stratégiák el készítése,
agrárstratégiák kidolgozása, er forrásgazdálkodás.

Elérhet ség vizsgálat
[Forrás : Brainard, J.S.-Bateman,I.J.-Lovett,A.A. Modelling recreation demand for agro-forestry, in [9] ]
A 9.ábra egy rekreációs övezet, Thetford Forest (Norfolf, UK) elérhet ségét leíró id zónákat mutatja, a
környez , fontosabb települések feltüntetésével.

9. ábra
A zónák számításához felhasználták az úthálózati tematikus réteget és a közlekedés sebességére becsléseket adó
méréseket (1992/1993). A terület idegenforgalmi terhelését vizsgáló tervez k a zónák népességi adataiból, a
látogatók számának alakulásából következtethetnek a rekreációs terület várható igénybevételére,
meghatározhatják a szükségessé váló fejlesztéseket.

Régió marketing
A bemutatott példa [39] az In-Vest East regionális gazdasági kapcsolatokat er sít , leginkább a regionális
marketing témakörébe sorolható Web-site egyik oldala (http://illit.hgeol.uni-miskolc.hu/tz/eszak ). A
mintarendszer az észak-magyarországi városok komplex, de áttekint szint bemutatásával kívánja a régió iránt
érdekl d beruházókat, tájékozódni kívánó szakembereket segíteni. A site számos tematikus térképet, köztük
interaktív, térkép alapú választási lehet séget is biztosító térképet is tartalmaz (lsd. 10.ábra).
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10.ábra

Domborzatmodellek
A bemutatott példák Abaliget topográfiai térképéb l, a szintvonalak digitalizálásával kapott domborzatmodell
néhány egyszer megjelenítési lehet ségét mutatják.

11.ábra lejt kitettség

12.ábra perspektívikus, árnyékolt kép
(elforgatva !)
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13.ábra Abaliget árnyékolt domborzati képe
Az ilyen és hasonló domborzati térképek, domborzati elemzések rendkívül hasznosak lehetnek
telephelyválasztási feladatoknál, területrendezés, területfelhasználási kategóriák meghatározásánál, a
tájtervezésben, kockázatelemzéseknél (pl. t zvédelem), felszíni létesítmények, hálózatos infrastruktúra
tervezésénél, er forrásgazdálkodásban (pl. mez gazdasági hasznosítási lehet ségek), vízgazdálkodásban, stb.
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1.sz. melléklet: Adatforrások
-

-

-

-

A közigazgatási intézményekben és más szervezeteknél megtalálható térinformatikai alapú adatbázisok
közül a következ ket kell kiemelnünk:
- 1999-ben indult a Metatér nev térinformatikai metaadat-szolgáltató Internetes mintarendszer kísérleti
üzeme. A rendszer nem térinfomatikai adatokat tárol, hanem megadja, hogy adott témáról melyik
intézménynél létezik valamilyen adat. ( www.geox.hu )
- A MATÉRIA (MAgyar közigazgatási TÉRinformatikai Adatbázis). A CATROGRAPHIA térképi és a
KSH település szint leíró adatainak összekapcsolásával létrehozott adatbázis. Az ország több mint
3100 településér l válogatott közigazgatási, népességi, ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi,
lakásellátottsági, oktatási, közm vel dési, népszámlálási adatait tartalmazza. A MATÉRIA térképi
alapja a CARTOGRAPHIA Kft. 1:500 000 méretarányú; 1994-es kiadású közigazgatási térképe. A
térkép minden önálló közigazgatási egység feltüntetésével tartalmazza a város- és községhatárokat,
településjeleket, út- és vasúthálózatot, vízrajzot stb. Az adatbázis a következ térinformatikai
programokkal kezelhet k: MapInfo Professional 5.0 vagy magasabb verziója , ESRI ArcInfo,
Intergraph/Microstation, AutoCAD Map. (www.ksh.hu)
- A F MI : közigazgatási határokat tartalmazó (max. 1:5000 méretarányú) térképei - országhatár,
régióhatár, megyehatár, kistérséghatár, településhatár szinten, 1:100 000 DTA (digitális topográfiai
alaptérkép), TAKARNET, internetes alappont lekérdezés:
http://fish.fomi.hu/fish/adathaz/termekek/Alappontok/vab/vabkeret.htm
-légifelvételek,
m holdfelvételek (www.fomi.hu).
- MH Térképészeti Kht.: Magyarország 1:50.000-es és 1:200.000-es méretarányú digitális topográfiai
alaptérképei (.DTA-50, DTA-200) és a 10 ill. 50 méteres felbontású digitális domborzati modelljei
(DDM-10, DDM-50) (www.topomap.hu)
- VÁTI : a TeIr(az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) gazdája,
térképek hálózatos infrastruktúrákról (www.vati.hu).
- A Földhivatal országos ingatlannyilvántartása: http://www.takarnet.hu/swf.html , egyes funkciók csak
jogosultaknak.
Általános statisztikai adatok
- A KSH szabadon hozzáférhet társadalmi-gazdasági éves, országos és megye szint adatai a következ
címen érhet k el:
http://www.ksh.hu/pls/ksh/docs/body_fontosabb_adatok_eves.html
- A kormányzati portál (http://www.magyarorszag.hu/ugyintezo/ugyintezolinkek) linkgyüjteményében
számos fontos országos intézmény, minisztérium, a területi közigazgatási szintek (régiók, megyék)
címe megtalálható.
- Az Európai Unió statisztikai intézménye, az Eurostat szabadon letölthet statisztikai adatokat is
rendelkezésre bocsát:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/EN?catalogue=Eurostat&service=free_downloads
- Az OECD statisztikai portálja, ahol tematikusan csoportosított adatokat és diagramokat találhatunk:
http://www.oecd.org/statsportal/0,2639,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
Hasznos oldalak – nemzetközi:
- www.geoplace.com online GIS magazin (GEOWorld, GEOEurope, GEORecources)
- www.esri.com , www.esri.hu : az ESRI (ArcInfo, ArcView, ArcGIS) honlapjai
- www.geocomm.com GeoCommunity (U.S.) portál – országonkénti állományok is !
- www.disaster.org U.S. katasztrófavédelmi portálja
- www.usgs.gov U.S. Geological Survey – térképek, m holdképek az USA-ról
Hasznos oldalak – hazai:
- Térképek: http://www.terkepcentrum.hu/index.asp?go=map
http://www.terkepbank.hu
- Térinformatika on-line folyóirat: http://terinformatika.geocentrum.hu/index.html
- ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék: http://lazarus.elte.hu/hun/index.html
- Linkek: www.terkep.lap.hu
- HM Térképészeti kht: www.topomap.hu
- Térképes hírek, írások: http://www.map.hu/ter-kepek/publicisztika.htm
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