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1. Bevezetés, előzmények

 PSI irányelv

 INSPIRE irányelv megjelenése

 Metaadatok rendelet 

 Adatok és szolgáltatások megosztása rendelet 
(közösségi intézmények és testületek tér-adatokhoz való hozzáférési és  
használati jogainak alapvető szabályai)

 INSPIRE adatspecifikáció szabályozás

- módszertan

- téradatok kódolásának irányelvei

- INSPIRE koncepciómodell irányelvek

- irányelvek az egyes adatkörökre vonatkozóan

 Hazai előkészületek
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2. Jelenlegi helyzet

 GIS4EU projekt

- adatmodell, adatharmonizáció és -technológia az 
előtérben 4 adatkörben

 Többi adatkör helyzete?

- specifikáció, harmonizáció, adatgazda?

- INSPIRE-ben nem, vagy részben szereplő 
adatkörök

 KMOP - KEOP pályázatok

- van-e összhang az INSPIRE megvalósításával

- kapcsolat szakági, ill. helyi rendszerek között?

 Felmerülő feladatok finanszírozása?
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3. Műszaki kérdések (1)

 Milyen IT technológia?

 Nemzeti, ill. lokális – INSPIRE – geoportálok 

adattárházának adatstruktúrája?

 Adatfeldolgozás/frissítés technológiája

 Milyen műszaki szolgáltatások? WFS, WMS

 E-kereskedelem megvalósítása

 Kapcsolat más rendszerekkel, pl. OKIR, 

EIONET, Bizottság portálja?
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WMS,WFS példa:
címek georeferálása
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e-kereskedelem - vásárlókosár



8

3. Műszaki kérdések (2)

 Adatkörönként specifikálásra kerül

- Adattartalom és struktúra

- Hivatkozási rendszer

- Adatminőség

- Adatkészlet szintű metaadatok

- Adatkarbantartás információk

- Adatrögzítés

- Megjelenítés
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4. Jogi kérdések

 Uniós szabályozás – közösségi intézményekre, 

közösség együttműködése céljából

 Hazai szabályozás – szolgáltatásokra csak földügyi 

szektor vonatkozásában létezik

 Felhasználók/felhasználás eltérő típusa 

– köz-, üzleti, civil szféra

– felhasználás célja

 Értéknövelt termékek előállításának szabályozása

 Szolgáltatási formák, hozzáférési jogosultság
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5. Szervezeti kérdések

 INSPIRE adatkörök több adatgazdához tartoznak

 Téradatok rendelkezésre állása különböző készenléti 
szinten

 Nemzeti vagy szektoronkénti szolgáltató

 Központi, regionális vagy helyi rendszerek?

 TAKARNET kontra geoportál?

 Működtetés – saját kézben, outsourcingban vagy 
együttműködésben

 Kapcsolat kormányzati/szakági rendszerek között, 
ill. EU rendszerekkel
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6. Pénzügyi kérdések

 Lehetséges finanszírozási források

- költségvetés, EU forrás, ???

 Finanszírozási formák

 EU szabályozás hatása (PSI, adatok….megosztása, ???)

 Finanszírozást igénylő tevékenységek

- adatelőállítás?

- konverzió

- adatbázis építés

- szolgáltatás fejlesztés

 Ráfordítások meghatározása

 Fenntarthatóság
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7. Szolgáltatás kérdései

 Felhasználói felület

 Szolgáltatások formái

 Ügyféloldali lehetőségek 

 Terméklista – adatok strukturáltsága 
összefüggés

 Minőség

 Naprakészség

 Jogosultságok kezelése
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8. Forgalmazás kérdései

 Szolgáltató – adatgazda viszonya

 Regisztrált, nem regisztrált ügyfelek

 Kedvezmények

 Külföldi ügyfelek

 e-kereskedelem

 Marketing

 Forgalom elszámolása

 Adatpolitika
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9. Megoldások (1)?

 Külföldi minták alapján:

- WEB technológia, adattárház

- interneten keresztüli szolgáltatás

- nemzeti, szakterületi szolgáltatás vegyesen

 Geoportál földmérési-térképészeti adatok 
forgalmazására – téradat-gazdálkodás!

 Földügyi igazgatási szolgáltatásokat nem célszerű 
összekeverni az INSPIRE alapú téradat 
szolgáltatással

 Együttműködés célszerű a két „térképészeti 
szolgálat” között
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Megoldások (2)

BEV geoportál - változást generáló tényezők

 Felhasználó

- nagyobb funkcionalitás

- jobb rendelkezésre 
állás

- naprakészség

- igény szerinti termék

 Technológia

- hw és sw komplexitás

- verzió problémák

- heterogén adat-
struktúrák

- szabványosítás 
hiányosságai

- karbantartási 
problémák
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Megoldások (3)
BEV geoportál - változást generáló tényezők

 Stratégiai 
újrapozícionálás:

nemzeti 
térinformáció 
szolgáltató a 
közigazgatás 
számára

 Piac és gazdaság:

redundáns 
tevékenységek a 
közigazgatásban 
konzisztencia 
problémákhoz, 
illetve  jelentős 
pazarláshoz 
vezettek a költség-
vetési előirányzatok 
felhasználásánál
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Megoldások (4)
Norvég kataszter – központi adatbázis

The Land InformationThe Land Information
SystemSystem

JudicialJudicial

Land RegisterLand Register

TechnicalTechnical

Land RegisterLand Register

ElectronicElectronic

Population RegisterPopulation Register

National National 

Enterprise RegisterEnterprise Register

National PostNational Post

Recipient RegisterRecipient Register

GABGAB

DigitalDigital

Property MapsProperty Maps

ConversionConversion

AnalogueAnalogue

MapsMaps
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10. Összegzés

 Nyitott kérdések megoldása:

- EU harmonikus nemzeti jogi szabályozás +

szakmai szabályozás a szervezeti, finanszírozási és 
működési kérdésekben

- adatelőállítás és karbantartás rendszerének 
kidolgozása, szabványosítás

- együttműködések szabályozása

 Új igények, új elvárások – új szemlélet a 
szolgáltatásban és forgalmazásban, ehhez 
illeszkedő adatpolitika

 Pilot projektek 
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Cseh geoportál architektúrája

ortofoto

RZM

Klady ML

database

Import 

tools

SPH

ZABAGED

(MGDM)

export

tools

GML

DGN

SHP

Administrative

module

User management

Metadata and product

management

Order tracking

Vector data 1:10k

ZABAGED

Vector data – admin. 

boundaries

Vector data – map 

sheet boundaries

Scanned maps 

(pre-processed)

Ortophotomaps

http://www.oracle.com/index.html
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Cseh geoportál architektúrája

data

warehouse

Geoportal ETLE-shop

Editing portal

Admin module

CS-W service

Export service

Print serviceThin clients

WFS serverWMS server
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