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Előzmények - igények

GMES – adatszolgáltatók és felhasználok közös erőfeszítése, 
hogy az új vagy kibővített környezeti és biztonsági 
információs szolgáltatásokat igénylők hozzájussanak ezen 
szolgáltatások-hoz. http://www.gmes.info/

INSPIRE – Közösségi politikák tervezéséhez, kivitelezéséhez, 
figyelemmel kíséréséhez és kiértékeléséhez csereszabatos 
térinformatikai alapadatok biztosítása INSPIRE – Közösségi 
politikák tervezéséhez, kivitelezéséhez, figyelemmel 
kíséréséhez és kiértékeléséhez csereszabatos térinformatikai 
alapadatok biztosítása

http://www.gmes.info/


Előzmények - változások

EU bővülése:
- környezeti problémák
- elmaradott gazdaság
- szegényebb kormányok
- társadalmi sajátosságok
- magasabb korrupció



Előzmények - változások

   Jogkövető magatartás gyengébb az új 
tagállamokban: korrupció, szoftver kalózkodás



Előzmények - trendek
• Európai fellépések az IT monopóliumok és oligopóliumok 

piackárosító hatása ellen:
– Microsoft pervesztések
– Kormányzati NYFSZ politikák meghirdetése:

• Európai Parlament 2001/2098(INI) határozatának 30. bekezdése
• Norvégia, Horvátország, Spanyolország

• Nyílt technológiák és rendszerek sikerei
Lásd: www.osor.eu , www.opengeospatial.org , www.w3.org/ 

•         EUPL – Európai Uniós Nyilvános Licenc 
http://ec.europa.eu/idabc/eupl

http://www.osor.eu/
http://www.opengeospatial.org/
http://www.w3.org/


Előzmények – mintaértékű fejlesztés

GEGIS - Flamand e-kormányzati központ NYFSZ GIS  tanulságai:
http://www.cascadoss.eu/en/images/Workshop/gegis_workshop.pdf  
–Szellemi tulajdonjoggal védett GIS elviselhetetlenül drága az 
önkormányzatoknak
–Az OSS közösségképző ereje, segíti a tartalom (nem a műszaki 
megoldás) köré  szervezni az alkalmazást
–OSS, OSS GIS rendszerelemekből összetett és  bonyolult rendszerek is 
építhetők
–A pénzáramlás szerkezete révén az adatproblémák megoldására 
nagyobb lehetőség van
–A helyi szereplők széles köre bevonható (PPP is)

http://www.cascadoss.eu/en/images/Workshop/gegis_workshop.pdf


CASCADOSS Partnerek

Leuveni Katolikus Egyetem, Leuven
•SADL - Térbeli Alkalmazások Részlege
•ICRI-  Információ Kommunikáció Technológiai és 
Jogi Tudományterületek Közti Központ 

Compet-Terra, Szeged

GISAT, Prága

Környezeti Információs Központ UNEP/GRID, 
Varsó



Megoldásra váró problémák
Európai unió téradat és környezet politikái 
eredményezte vívmányok eléréséhez 
eszközök és ismeretek szükségesek
Az NYFSZ GIS közösségek és eszközök 
elősegíthetik ezen szolgáltatások társadalmi 
hasznosítását, de
–nincs formális támogatás
–felhasználók ódzkodnak az új megoldásoktól
–Gyenge közösségek különösen az új 
tagállamokban



Műszaki Jogi Üzleti 
modell

CASCADOSS Célkitűzések

Termékek 
megértése

Termékválasztás
segítése

Közösségek
építése

Értékelési 
módszertan Tanácskozások WEB 

portál

Értékelés Képzés Kapcsolat
 építés

üzleti Live
DVD

használat



CASCADOSS Módszertan

CASCADOSS 
partnerek
Európai szintű meghatározó
szakemberek, OSS felelősök

Nemzeti szintű meghatározó szakemberek,
 bennfentesek, kiemelt felhasználók

Helyi: települési, egyetemi, szakmai stb. közösségek 
GMES/INSPIRE és egyéb térinformatikai végfelhasználók

ismertetek

ismertetek

Kezdeti
ismertetek

ismertetek

VÍZESÉSSZERŰ ISMERETÁTADÁS



Kapcsolódások

Társprojekt: 

Támogatók, segítők



Magyarországi események

• GRASS tanfolyam,  január 27-28.
• Műhelymunka-tanácskozás január 29-30.

Ismeretek megosztása, vita, ajánlások, esetleg 
vállalások

• Webes megjelenés, WIKI lap
• Budapesten tájékoztató nap döntéshozóknak

Tervezett esemény – támogatást kérünk
Célja ismeretátadás, kezdeményezés



Köszönjük
• A figyelmet, amit az OSS GIS-re fordítanak

• Időt és anyagi ráfordítást, hogy  közreműködnek

• Türelmet, amit az új eszközök megértése szánnak

• Kreativitást, amivel a vitákban részt vesznek

• Külön köszönet az önzetlen támogatásért a SZTE-nek
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