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Rövid áttekintés

• Fogalom meghatározás, célkitőzés, tematika 
szőkítésszőkítés

• Ami a határon túl van

• A magyarországi helyzet

• Amit meg kell valósítanunk



A geoportál definíciója
A geoportál a web portál egy fajtája, amely a 

földrajzi, térbeli információk és a 
hozzákapcsolódó szolgáltatások

(keresés, megtekintés, elemzés, szerkesztés stb.) 
megtalálására és elérésére szolgál az megtalálására és elérésére szolgál az 

Interneten keresztül. A geoportálok fontosak a 
térinformatikai rendszerek hatékony 

használatához és a téradatinfrastruktúra (SDI) 
kulcsfontosságú alkotóelemei.

Tang, W. and Selwood, J. 2005. Spatial Portals: Gateways to Spatial Information. 
ESRI Press, Redlands, CA.



Az INSPIRE irányelv rendelkezése

15. cikk
• (1) A Bizottság közösségi szinten létrehoz és 

mőködtet egy INSPIRE-geoportált.

• (2) A tagállamok az … INSPIRE geoportálon • (2) A tagállamok az … INSPIRE geoportálon 
keresztül biztosítják a … szolgáltatásokhoz 

való hozzáférést. 
A tagállamok saját elérési pontjaikon 

keresztül is biztosíthatnak hozzáférést a 
szolgáltatásokhoz.





Elvárt funkcionalitás
A hálózat és a szolgáltatások 1.

• Keresés
– Kulcsszavak
– Osztály
– Min ıség és érvényesség
– Végrehajtási Szabályoknak 

való megfelelés

Az INSPIRE geoportál 
adatot nem tárol
csak közvetít 

azaz 
hozzáférést biztosít

– Földrajzi hely
– Hozzáférés
– Frissítés

• Megtekintés
• Letöltés
• Átalakítás (adatmigráció)     

(transzformálás)

hozzáférést biztosít
a térbeli adatokhoz és 
szolgáltatásokhoz melyek 
szétosztva találhatók az 

EU tagországaiban.



HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK 2.
11. cikk (1) a) „Keresés”

• (2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett szolgáltatások esetében 
a keresési feltételeknek legalább a következı kombinációját kell 
bevezetni:
a) kulcsszavak;
b) a téradatkészletek és -szolgáltatások osztályozása;
c) a téradatkészletek minısége és érvényessége; 2007.4.25. HU 

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/7Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/7
d) a 7. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási 

szabályoknak való megfelelés mértéke;
e) a földrajzi hely;
f) a téradatkészletek és -szolgáltatások hozzáférési és 

felhasználási feltételei;
g) a téradatkészletek és -szolgáltatások létrehozásáért, 

kezeléséért, frissítéséért és terjesztéséért felelıs hatóságok.



Geoportálok
határaiankon túl

Nemzetközi szervezetek geoportáljai



Az Európai Bizottság térinformatikai portálja



Az ENSZ térinformatikai honlapja



Az ENSZ téradatinfrastruktúra
európai portálja



Geoportál TEMATIKA sz őkítése

Földmérés – Térképészet -
FöldügyFöldügy

Nemzeti Geodéziai Szolgálatok
és

az  általuk felhatalmazott intézmények 

geoportáljainak vizsgálata 



Nemzeti Földmérési és Térképészeti Szolgálatok
geoportáljainak elérhetıségei

http://www.eurogeographics.org/eng/01_members.asp



Melyik a hivatalos (=állami) térképészeti 
geoportál egy országon belül?

az osztrák BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)

honlapján csak egy elég egyszerő térkép van feltéve
nézegetésre, más fedvénynincs, ugyanakkor 

a Felsı-ausztriai tartományi geoportál minden igényt 
kielégít (pl. kataszteri térkép szintvonalakkal, 
nagyfelbontású ortofotó, topográfiaitérkép…) 

(http://www.doris.ooe.gv.at), 

mindenhol feltüntetik a BEV-et, mint társat ill. 
hivatkozási alapot 



Austria



Felsı-ausztriai tartomány hivatalos geoportálja







Németország



Németország



Svájc



Svájc



Svájc: e-kereskedelmi szolgáltatás

• nagyon felhasználóbarát

• megrendelıi felület mindenre kiterjed

• egy terület böngészése közben többféle 
módon ki lehet választani a kívánt módon ki lehet választani a kívánt 
területet
– közigazgatási határ szerint 

– szelvény szám megadásáva

– poligon vagy négyzet rajzolásával



Slovakia
 

Tour de table
on national initiatives and

developments related to geo-statistics within
a national spatial data infrastructure

Zuzana Podmanická

Statistical Office of the SR

WORKING PARTY / MEETING

GIS FOR STATISTICS – JOINT MEETING WITH NMA AND NSO

LUXEMBOURG, BUILDING BECH – ROOM AMPERE

03. – 04. MARCH 2008



Geoportal of GCCA: http://www.geoportal.sk





Csehország



Csehország Online adatszolgáltatás



United Kingdom (Ordnance Survey)
„hab a tortán”





Adatkiválasztás lépései 1.



Adatkiválasztás lépései 2.



Adatkiválasztás lépései 2.



Adatkiválasztás lépései 3. 4.



Adatkiválasztás lépései 5



Részletes árista



Geoportal adattartalom összehasonlítás 1.



Geoportal adattartalom összehasonlítás 2.



Geoportal ortofoto összehasonlítás



Geoportalok  felhasználói-felület szerint



Felhasználói felületek jellemzése

a tendencia az, hogy elhagyják 
a telepítést igénylı plugin-os megoldásokat,

vagy a nehézkes Java applet technológiát,

ezért egy csupasz böngészı is  jól tudja 
kezelni a térképböngészı felületeket



Ahol van online szolgáltatás

• Anglia a legjobb
• Belgium jól mőködik
• Ciprus regisztrálás stop • Ciprus regisztrálás stop 

Csehország 2006-tól mőködik
• Görögország nincs angol felület 

Franciaország nincs angol felület

• Németország nincs angol felület

• Svájc jól mőködik



Állami támogatás mértéke térinformatikai alapadatok 
elıállításához (2004)

Survey of NMCA’s Pricing & Licensing models 

EuroGeographics, August 2006



Nemzeti térképészeti szervezetek 
finanszírozási modellje 2004 évben

• Hat szervezet 100%-os 
– bevételek teljes egészében az államot illetik
– a bevételeket visszaosztják támogatásként– a bevételeket visszaosztják támogatásként
– a szolgáltatás teljes egészében díjmentes

• 13 több mint 50%-os állami támogatásban részesül
– a támogatás mértéke a bevételek összegétıl függ 

(Nagy Britania, Észak Írország, Ausztria)

• Négy szervezet „0” támogatást kap

2007. januártól öt szervezet „0” támogatást kap



Nemzeti térképészeti szervezetek 
finanszírozási modellje 2004 évben



Geoportálok
határainkon belül



Mi mutat a www.geoportal.hu 



Amit mutatott a  geoportal.hu



A „geoportal” tematika szőkítése
magyar web-en 8560 találatból 50 db



A „geoportal” tematika további 
szőkítése a magyar web-en



A magyar geoportál találatok további szőkítése:

Magyar Állami Földtani Intézet
lenne 

A „Magyar Geo-Portal” ?????? NEM



Regisztráció után megnézheti az árlistát



MH Térképészeti Kht
www.topomap.hu





Geoportal a www.takarnet.hu ?



www.foldhivatal.hu



Magyar térképészeti geoportálok 
fıbb jellemzıi

• Elsısorban a meta adatokat ismertet
• Áristák, mintaállományok regisztráció nélkül 

letölthetıkletölthetık
• Megrendelések alapján offline szolgáltatás
• Adat átadás https, posta, e-mail, 

ügyfélszolgálat
• Fizetés módja:bank, kp, nincs bankkártya 

• Nincs online adatszolgáltatás



Szükség van igazi földmérési és 
térképészeti geoportálra!!

A minta létezik:

csak adaptálni kellene



Szükség van igazi földmérési és 
térképészeti geoportálra!!

az adaptáláshoz pénz kell, ami jelenleg nem áll 
rendelkezésre

a megvalósítás érdekében pályázni kell

azt tesszük !

Köszönöm a figyelmüket


