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DG Environment Környezetvédelmi 
Főigazgatóság

EUROSTAT Európai Statisztikai Hivatal

JRC Közös Kutató Központ

Megállapodás: 2002. április 11.
Irányelv-tervezet benyújtás: 2004. június 26.
Irányelv elfogadás: 2007. március 12.
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INSPIRE jövőképe

• Egyszeri adatgyűjtés, adat-karbantartás azon a helyen ahol leghatékonyabb
• A különböző adatforrásokból előállított térbeli adatok szolgáltatása felhasználók 

és alkalmazások számára
• Az adattartalom a felhasználói igényeknek megfelelően változtatható
• A döntéshozatalhoz szükséges térbeli információk részletesek legyenek, de ne 

gátolják az hathatós felhasználást
• Részletes meta-adatok biztosítása
• Az egyszerű felhasználhatóság és adatelérés biztosítása



INSPIRE menetrend
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INSPIRE adattémái
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Magyar INSPIRE metaadat portál 

http://inspire.gov.hu
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INSPIRE Geoportal
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu
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Geoportál – Nemzetközi példák
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Nemzetközi tevékenységek
• EuroGeographics – www.eurogeographics.org
• Független nonprofit szervezet, amely az európai térképészeti hivatalokat 

képviseli.
Az európai döntéshozókkal való együttműködés lehetővé teszi 
a fontos kezdeményezések, politikák és projektek pozitív hozzájárulását. 

• ELF projekt – magyar hozzájárulás
• View és Download services
• Topographic Base Map és

Cadastral Index Map
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ENSZ Agenda 2030 célok, alcélok, indikátorok

• 17 cél (FFC): Szociális, környezeti és gazdasági fenntarthatósági pillérek
• 169 alcél: Célonként 4 -20 alcél
• 232 indikátor
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A GIS szerepe az FFC megvalósításában
 téradatok és statisztikai adatok integrálása
globális + regionális + helyi adatok közötti interoperabilitás
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„ÚJ” Kulcsszavak megjelenése

Mesterséges 
Intelligencia

Az európai 
adatgazdaság 

kiépítése

Hálózati 
technológiák
támogatása

Open Data

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/related-content?topic=69
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Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligenciának (MI vagy AI – az angol artificial intelligence-ből) egy gép, program 
vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló intelligenciát nevezzük. 

Ötödik térinformatikai forradalom – „Mesterséges intelligencia”:  
Automatizált térképezés, térképi elemzés, gépi tanulás…
Cél: humán döntés támogatása, helyettesítése (?!) – figyelembe kell 
vennünk, de át kell gondolni milyen területeken alkalmazható!
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Big Data

Leegyszerűsítve, a big data, mint fogalom a nagy mennyiségű, nagy sebességgel változó és nagyon 
változatos adatok feldolgozásáról szól.

Szempontok:
• Tároló rendszerek
• Szerverek (cloud computing)
• Adatanalízis
• Vizualizáció
• Etikai kérdések
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Az európai adatgazdaság kiépítése/Hálózati technológiák

Az Európai Bizottság közleményt fogadott el az "Európai adatgazdaság kiépítéséről", ahol politikai és 
jogi megoldásokat javasol az EU adatgazdaságának felszabadítására, digitális egységes piaci 
stratégiájának részeként.

• 5G, IoT, Cloud

Az Európai Bizottság olyan európai kutatási, technológiai és innovációs 
kezdeményezéseket hajt végre, amelyek lehetővé teszik a jövőbeni 
technológiákat, szoftvereket, szolgáltatásokat és hálózatokat.

• A közszféra birtokában lévő adatok gazdasági potenciáljának kiaknázása. (PSI)
• Adatközpontú gazdaság
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Towards a common European data space
COM/2018/232 final

• Data-driven innovation - Adatvezérelt innováció
• Az adathalmazok elemzésén alapuló innováció a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés 

kulcsfontosságú eleme, amely jelentősen erősítheti az európai versenyképességet a világpiacon. 
• Digital Single Market strategy – Digitális egységes piaci stratégia

• Az internet és a digitális technológiák a gazdaság és a társadalom valamennyi szektorában jelen 
van, Európa vezető szerepe a digitális gazdaságban

• A közadatok adatvezérelt innováció szolgálatában
• „A javasolt felülvizsgálat egyértelműsíti továbbá a közszféra információinak további 

felhasználásáról szóló irányelv (PSI) és a térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) 
kialakításáról szóló irányelv közötti kapcsolatot a két jogi eszköz közötti teljes összhang 
biztosítása érdekében.”

• A magánszektorbeli adatok, mint az európai innováció és versenyképesség fő hajtóereje
• A magánszektorbeli adatokhoz való hozzáférés és azok további felhasználása a közös 

európai adattér további sarokköve.
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Közös európai adattér elemei

Forrás: DG CNECT
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INSPIRE Bizottsági kezdeményezések
„Műszaki szempontok”

A Bizottság számos intézkedést kezdeményezett uniós szinten az INSPIRE 
kiegészítésének és hatásának javítása érdekében, amelynek kulcsintézkedései

1. Jobb adathozzáférés (nemzeti adatpolitikák kiértékelése)
2. Egyszerűsítés és rugalmasság - Az INSPIRE-szabályok felülvizsgálata, (a 

követelmények egyszerűsítése)
3. Prioritások meghatározása - Segítsen a tagállamoknak az INSPIRE irányelv 

alkalmazásában és végrehajtásában (a használat egyszerűsítése)
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GreenData4all
„Zöld szempontok”

GreenData4all kezdeményezésnek alapvetőén két vezér elve van:
1. Az „Európai adatstratégia” (COM(2020) 66 final) és az „Európai zöld megállapodás” 

(COM(2019) 640 final) bizottsági kezdeményezések politikai támogatása 
2. valamint az INSPIRE direktíva 2022-től való kiértékelése. 

A GreenData4All általános céljai: az INSPIRE és a Környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférés irányelvek modernizálása, közadatok megosztásának elősegítése, interoperábilis
építőkövek meghatározása és megvalósítása a nyilvános adatok megosztására a „Green Deal
adattérben”.

Digital Twins of the Earth
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2021-2024 munkaprogram

Towards a Common European Green Deal data space for 
environment and sustainability
A közös Európai Zöld megállapodás adattér felé a környezet és a 
fenntarthatóság érdekében

Célterületek

1. A digitális ökoszisztéma a környezet és a 
fenntarthatóság szempontjából

2. Közös adattér megvalósítása
3. „GreenData4All”

Stratégiai célok

1. INSPIRE szerepének meghatározása a Green 
Deal Data térben

2. Fontos INSPIRE adattémák meghatározása
3. Az interoperabilitás biztosítása és a 

páneurópai térbeli lefedettség elérése
4. A műszaki követelmények egyszerűsítése és 

általános érvényesítése
5. Jogi keretek megteremtése digitális 

ökoszisztémára a környezet és a 
fenntarthatóság érdekében
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2021-2024 munkaprogram
feladatai

1. 1    A digitális ökoszisztéma felé a környezet és a fenntarthatóság 
szempontjából
2. 1    A szükségletek által vezérelt adatok prioritása
2. 2    A prioritások által vezérelt megvalósítás ütemterve
2. 3    Az INSPIRE megvalósításának egyszerűsítése
2. 4    Központi infrastruktúra-elemek
3. 1   GreenData4all kezdeményezés
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EU financiális támogatások

• Horizone Europe
• Green partnership
• Green missions (SDG)

• Digital Europe Programme
• Connecting Europe Facility (CEF)
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Következtetések

• Lemaradásban vagyunk a Nemzeti Téradat-infrastruktúra 
kialakításában a tagországokhoz képest.

• Hatékony koordináció szükséges
• Integrált adatbázis sokkal költséghatékonyabb
• Az adatpolitika kulcsfontosságú
• Az adatminőség lényeges

–Netes tényezők:*állandó,bárhol elérhető,ergonómia, sebesség
• A felhasználókkal való egyeztetés szükséges (visszajelzések, 

párbeszéd)
• Figyelembe kell vennünk az aktuális műszaki és társadalmi 

szempontokat
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Vége

INSPIRE 2021 INSPIRE



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Lechner Nonprofit Kft. 

tamas.palya@lechnerkozpont.hu
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