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Bevezetés

Térinformatika a települési önkormányzatoknál
Miért GIS?

A települési önkormányzat szintjén az összes adat, döntés és feladat 80% közvetlen, vagy közvetett
formában térbeli adatokkal van kapcsolatban

Pillanatnyi állapot:
Térképek sokasága analóg formában
Az adatok többszörös megléte a különbözõ osztályoknál
Használaton kívüli GIS

Ami a térinformatika biztosít:Ami a térinformatika biztosít:
Az adatok digitális formában vannal és központi helyen tárolódnak
A felesleges adatok kiszűrődnek
A k h ék á ö k ikA munka hatékonysága növekszik



Alkalmazási terület és haszon
Milyen okokból kell bevezetni a térinformatikát az önkormányzatoknál? 

A települési önkormányzat szintjén az összes adat, döntés és feladat 80%-a 
közvetlen, vagy közvetett formában térbeli adatokkal vannak kapcsolatban 
Az adatcsere folyamatának könnyítésa az intézmények között
A költségek csökkenése az adatok gyorsabb feldolgozása által
Az adatok gyorsabb frissítése, karbantartása
Az adatok gyorsabb és ellenőrzöttebb rendelkezésre állása
Gyorsabb döntéshozatali mechanizmus az adatok alapjánGyorsabb döntéshozatali mechanizmus az adatok alapján
A lakossági igények gyorsabb teljesítése
Hatékonyságy g



Alkalmazási terület és haszon
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Alkalmazási terület és haszon
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Alkalmazási terület és haszon
Milyen eredmények, előnyök várhatóak a térinformatika alkalmazásával

Lakossági szolgáltatás
E dél kEngedélyek
Illeték és adómegállapítás
HatékonyságHatékonyság
Várostervezés
Gazdasági és ipari növekedésGazdasági és ipari növekedés
Nyilvántartások létrehozása



Alkalmazási terület és haszon
A térinformatika költségei az önkormányzatoknál

Egyszeri költségek Folyamatos költségek

Technológia -hardver
-szoftver

-rendszer karbantartása
-adatok védelme

-adatok védelme
-internet
-intranet

-internet
-intranet

Adatok -adatok beszerzése (térbeli, -adatok karbantartásaAdatok adatok beszerzése (térbeli,
leíró, tematikus)

adatok karbantartása
-új adatok beszerzése

Személyzet -a project irányítása
-az adatbázis kiépítése

-rendszerfelügyelet
-térinformatikai szakember

-informatikusok
-oktatás

-folyamatos képzés

További költségek -anyagköltség
-munkahelyek átszervezése

-anyagköltség
-munkahelyek átszervezése



Alkalmazási terület és haszon
A térinformatika költségeinek eloszlása az önkormányzatoknál

Tanácsadás
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Oktatás
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Szoftver
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Adatok
55%

25%
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A bevezetés lépései
Tervezés Megvalósítás

p
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pénzügyi támogatás



Adatok a térinformatikai rendszerben

Az önkormányzati térinformatika adattípusai:

Térbeli adatok – az objektum helye és alakja

Leíró adatok – alfanumerikus adatok, a térbeli adatok kapcsolatával

Meta adatok – “adat” az adatról

Multimédiás adatok – szöveg, kép, video, stb.



Adatok a térinformatikai rendszerben

Az adatok minősége:

Aktualitás Következetesség

Mi ő éMinőség
Részletesség Teljesség

Pontosságg



Adatok a térinformatikai rendszerben

Az önkormányzati térinformatikában 
kezelt alapadatok:kezelt alapadatok:

Földmérési alaptérkép
Közmű térkép
Rendezési tervek
OrtofotóOrtofotó
Topográfiai térkép
DTM
Címkataszter



Térinformatikai megoldásokg

A Datakart Mapserver termékcsalád Professional

Basic
Standard



Térinformatikai megoldásokg
Datakart

Mapserver
Basic

Térképlap 
é tk lő f k ióknézetkezelő funkciók
Rétegkezelés
Térképi nézet 

nyomtatása, 
exportálása

Információ kinyerése 
a térképlap 
objektumaira kattintvaj

Keresés
Mérés
POI felvétele, 

megjelenítésemegjelenítése
Magyar nyelvű súgó



Térinformatikai megoldásokg
Datakart

Mapserver
Standard

Teljes körűTeljes körű 
felhasználói 
jogosultságkezelés 

Pontszerű térképi 
adatok felvétele ésadatok felvétele és 
módosítása az 
adatbázisban

Leíró adatok 
k tészerkesztése az 

adatbázisban



Térinformatikai megoldásokg
Datakart

Mapserver
Internet

Korlátozott adattartalom
Koordináta értékKoordináta érték
HRSZ
Ortofotó



Térinformatikai megoldásokg

Apache HTTP Server 2.2.8

A telepített architektúra elmei:

Php 5.2.6

PHP Mapscript 4.8.4

PostgreSQL 8.1 + PosttGIS

Datakart MapServer térképszerver

Datakart MapServer térinformatikai architektúrája



Térinformatikai megoldásokg

A rendszer előnyei:
Kis költség – nincs szükség komoly hardver és szoftver igényekre
A rendszer működőképes, adattartalommal feltöltve
Gyors megjelenítésGyors megjelenítés
Magyar nyelvű
Nem kell hozzá „plug-in”p g
Az adatokhoz való hozzáférés térben és időben függetlenné válik
Szabványos – nemzetközi sztenderekre épülnek
Az igények alapján könnyen továbbfejleszthető
Kicsi a bukás veszélye
Térinformatikai kultúra kialakításaTérinformatikai kultúra kialakítása



Zárószó

A térinformatikai rendszer bevezetésének tipikus hibái
Általános koncepció - Tervezett bevezetés hiánya
Költségszámítás
Térinformatikai szemlélet hiánya KépzésTérinformatikai szemlélet hiánya - Képzés 

Miért nincs elterjedve a nyílt forráskód az önkormányzatoknál:Miért nincs elterjedve a nyílt forráskód az önkormányzatoknál:
Kevés az információ (sajtó, oktatás, szakember)
„Nyílt forráskód” értelmezése
Bizalmatlanság
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