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Szolgáltató, ügyfél-központú önkormányzat…

… avagy 20 nap helyett 20 perc válaszadási idő 

… társadalmi és gazdasági versenyképesség növelése

Ügyfelek

 (Helyi) lakosság

 (Helyi) közműszolgáltatók és egyéb szolgáltatók

 (Helyileg illetékes) Földhivatal és szakhatóságok

 (Helyi) vállalkozói kör

 Befektetők

 EU-s pályázatokban együttműködő felek

 Stb.

Társadalmi célok
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Polgármester - Jegyző

“Kevés információm van 

az önkormányzati 

vagyon, állóeszközök 

értékéről, ami hatással van arra, 

hogy milyen hatékonyan  tudom kezelni az 
üzletet és csökkentetni a kockázatokat. 
Meg kell kapnom azokat az információkat, 
amikre szükség van a jó döntésekhez.”

Mi az, amin múlhat a szolgáltatás…?

IT vezető

“Az ingatlan és eszközállomány a 

legfontosabb értékünk. Rengeteg 

erőforrásunkat köt le az 

adatok ide-oda 

konvertálása a különféle 

rendszerek és formátumok között.“



GISOPEN 2010 – VARINEX 7

Mi az, amin múlhat a szolgáltatás…?

Ügyintézők

“Hogyan növeljem a szolgáltatás

hatékonyságát és minőségét, amikor  

egyre kevesebb idő alatt kell 

egyre több feladatot 

elvégezni?”

Beruházási osztály

“A különféle adathalmazok 

egészen nagy problémákat 

okozhatnak.  Pontos és 

naprakész eszköz-

adatokra van 

szükségünk a tervezéshez, 

válaszadáshoz és minőségi 

szolgáltatáshoz. “

Főépítész

“Át kell adnom a tudást a következő

generációnak, mielőtt a kulcsfontosságú kollégák 

nyugdíjba mennek.”
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Mi az, amin múlhat a szolgáltatás…?

Építéshatósági osztály

“Nagyon nehéz 

pontosan válaszolni, 

amikor nincs vagy korlátozott 
hozzáférésünk van a nyilvántartási-

tervezési- és kivitelezési  adatokhoz.”  

Térinformatikai csoport

“Rengeteg idő megy el az adatok 

begyűjtésével és 

transzformálásával. Inkább az adatok 

elemzésével, lekérdezések megfogalmazásával 

és kimutatások készítésével és tematikus 

térképek előállításával kellene foglalkoznunk, 

amik igazán segítik a döntéshozatalt.”
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Önkormányzati térinformatikai rendszerüzemeltetés 
alapvető követelményei (például)

Az önkormányzat számára előírt térképi adatállományok 

(téradatbázisok) előállítása és folyamatos vezetése (1996. évi LXXVI. 

Tv és végrehajtási rendeletei alapján)

• Közmű alaptérkép  (DAT felhasználásával)

• Szabályozási térképek (DAT felhasználásával)

• Egyesített közműtérkép (Közmű alaptérkép + közmű szakági térképek)

• Adatintegrálás, fejlesztés (eEurope 2005)

• Téradatbázisok és más (önkormányzati) nyilvántartások összekapcsolása, 

komplex városirányítási rendszer kialakítása, e-ügyintézés kiszolgálása

• Különböző típusú téradatbázisok és a hozzájuk kapcsolt adatok 

együttes megjelenítése, kezelése (pl: építési engedélyek)

• Adatszolgáltatás biztosítása meghatározott  tartalommal, -

formában és – feltételekkel (helyi rendeletben szabályozva)
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Önkormányzati 

térinformatikai

rendszer

Adóalanyok cím, azonosító

és tevékenységi adatai

(vállalkozások,

magánszemélyek)

Főépítészi munkák
(Településrendezési 

és szabályozási  terv, 

HÉSZ)

Település-

fejlesztések, 

beruházások 

adatbázisa

Település 

üzemeltetési 

adatbázis

(fakataszter, stb.)

Közterület 

felügyeleti

adatok

Művelődési,

oktatási, sport 

adatok

Okmányiroda 

(lakcím

bejelentkezés, 

stb.)

Építéshatósági adatbázis
(engedélyek, építés megkezdés, használatba-

vétel, bontás, bírságolás, műszaki nyilván-

tartási adatbázis, közműnyilvántartás, stb.)

Számvitel,

Pénzügy, 

ingatlan és ingó

nyilvántartás

Egészségügyi 

adatbázis

Vagyonkataszter
(vagyonkezelési, 

vagyongazdálkodási 

adatbázis)

Önkormányzati térinformatika felhasználási területei

Közérdekű, 

közhasznú

információk

megjelenítése

Vezetői 

információs 

rendszer
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Szabályozási tervek

HÉSZ
Leíró adatok 

TAKAROS

Közmű alap és

szakági térképek

Földhivatali térkép

DAT, Küvet, stb.

Légifelvételek

Topográfia

Móra

Jókai

Nyár

Kőris

Éger

Nyír

Luc
Tóth Fű

Pintér Szabó

Juhász

Háy

Márai

Csáth Fa Egri Gárdonyi

Balassi

Szerb

Petőfi

Arany

Babits

Mikszáth

Szeder

Ribizli

Tölgy József

Ady

Dió

Akác

Bükk

Hárs

Kiwi

Citrom

Málna

Körte Szőlő
Narancs

Szilva

Cékla

Répa

Bab

Barack

Banán

Alma

Eper

Elvárás:

A hatósági munkákhoz 

szükséges térképi és 

alfanumerikus adatok, 

dokumentumok összegyűjtése 

és egy térinformatikai 

rendszerbe integrálása.

Milyen adatokra van szükség 

a hivatalban?

Milyen adatokra van elsődlegesen szükség?



GISOPEN 2010 – VARINEX 12

Légifelvételek,

Topográfia

GeoTiff, 

GeoJpeg

Földhivatali térkép

DAT, Küvet, Bevet

stb.

ASCII, 

DXF, ITR

Cél:

Közvetlenül, másolás és 

konverzió nélküli, naprakész 

adatokat érjünk el, akár 

különböző adatforrásokból.

Hogyan segítenek az 

Autodesk termékek?

Milyen adatformátumban lehetnek a forrásadatok?

Közmű alap és

szakági térképek

DWG, 

DGN

Leíró adatok

TAKAROS

ORACLE

Szabályozási tervek

Rendezési terek 

(HÉSZ szerint)

SHP, 

MIF/MID

TÉRADATBÁZIS (SDF vagy SQL / ORACLE)
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A térinformatika szerepe az önkormányzatoknál

Térképkezelés, 

változáskövetés

Térinformatikai alapú 

nyilvántartások

• Téradatok
• Létrehozása

• Szerkesztése

• Elemzése (2D / 3D)

• Térképezési funkciók

• Térinformatikai eszköz

• Teljes AutoCAD 

funkcionalitás

• Nyitott adatkapcsolati 

felület (FDO)

• CAD + GIS

Az önkormányzat dolgozói saját 

térképeket tudnak készíteni és 

térképi adatszolgáltatást 

végezni, mert szerkesztő eszköz 

is van a kezükben!
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Építéshatósági, 

Főépítész, 

Térinformatikai 

iroda / osztály

Ügyintézők, irodák, 

belső és külső ügyfelek

TÉR-

ADATOK

Közvetlen téradat elérés

Hatékonyabb munka
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Autodesk MapGuide®

Elemzők

GIS

Tervezők

CAD

Felhasználók

Publikáció
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Adatok elérése WEB-es felületen
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Adatok elérése WEB-es felületen
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Adatok elérése WEB-es felületen
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Tervezők

CAD

Elemzők

GIS

Integráció! 
Teljes infrastruktúra-

kezelési horizont lefedése

Szakági modulok

Továbbfejlesztési lehetőség - Topobase

Integráció!

Alkalmazások/ 

Téradatok

Felhasználók

Információ-

megosztás

Terepi 

adatgyűjtés



Topobase Szeminárium 2008. május 15.. 30

Hosszútávú együttműködés

 Rendszertelepítés

 Adat migráció

 Helyi szabványok létrehozása

 Meglévő rendszerekkel kapcsolat

 Egyedi modulok fejlesztése

 Oktatás, képzés 

 Teljeskörű támogatás és szaktanácsadás
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ÖSSZEFOGLALÁS
Kulcsmondatok

 Szolgáltató önkormányzatok

 Pontos, naprakész adatok, 

központosított tárolás, adatmegosztás 

 Hatékonyság növelése

 Térinformatikai támogatással jobb 

döntéshozatal

 Ingatlanvagyon –nyilvántartás és 

kezelés a teljes életciklus lefedésével

 Stratégia együttműködés a helyi 

szolgáltatók és hivatalok között
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Köszönöm a 

figyelmet!


