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1. Bevezetés 

 Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen szakdolgozatomat az informatika 

talán legdinamikusabban fejlődő területén, térinformatikából írhattam. 

Dolgozatomban térképi adatok előkészítésével foglalkoztam térképszerveren való 

publikáláshoz. Két projekt keretein belül kívánom bemutatni az adatfeldolgozás e 

formáját a legmodernebb informatikai támogatással. Dolgozatom első részében az 

űrfelvételek, légifelvételek segítségével készült CORINE2000 Felszínborítottsági 

Adatbázison, azaz egy digitális formában létrehozott állományon mutatom be a 

technika alkalmazásának lehetőségeit. Dolgozatom második felében pedig azt 

kívánom szemléltetni, hogy régi, papír alapú térképeket hogyan tehetünk alkalmassá 

e modern módszerek alkalmazására. 

 Munkám során az ESRI - Enviromental System Research Institute - által 

fejlesztett Arc szoftvercsaládot használtam. 

 A következő néhány sorban szeretnék rövid áttekintést nyújtani a 

szakterületről, illetve az alkalmazható megoldásokról és ezek gyakorlati 

jelentőségéről. 
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2. Irodalmi áttekintés 

 A térinformatika a helyhez kötött jelenségekkel és a köztük levő, elsősorban 

térbeli kapcsolatokkal foglalkozik. Mint tudjuk a világban található adatok nagy 

része helyhez, illetve térképhez köthető. 

 A térinformatikai rendszerek (GIS) pedig a hardver, szoftver, térbeli adatok 

és a kezelőszemélyzet szervezett együttese a helyhez köthető információk 

beszerzésére, tárolására, aktualizálására, elemzésére és megjelenítésére. 

 2.1 Térinformatikai rendszerek fejlődése 

 1965-től a CGIS keretein belül megkezdődött a kanadai földhasználat 

tervezése 

 1965-től a Harvard Laboratórium térképészeti programokat kezdett 

fejleszteni sornyomtatóra majd rajzgépre 

 1969-ben megalakul az ESRI (Enviromental System Research 

Institute), a hetvenes évek végére pedig megjelenik az általuk 

forgalmazott szoftver, az Arc/Info 

 1980-as évek végére megjelennek a PC-s GIS szoftverek 

 1990-es években egyre több Windows-os alkalmazás lát napvilágot 

 1994-ben létrehozzák az NSDI1 (Natinal Spatial Data Infrastructure) 

rendszert 

 1995-től megjelenik az OpenGIS technológia, mely moduláris, 

szétosztott rendszereken alapul 

                                                 
1 Az alappillérét az a gondolat képezi, hogy az adatgyűjtők és felhasználók között kapcsolatot 

teremtsen, és ezáltal lehetőséget nyújt az adatok megosztására. Célja ennek az együttműködésnek, 

hogy a redundanciát megszüntesse, s ezáltal csökkentse a térbeli információk költségét, miközben 

javul a minőség és a társadalom mind szélesebb rétegei számára elérhetővé válik. 

(Forrás: http://www.fgdc.gov/nsdi/nsdi.html - saját fordításban) 
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 2.2 Térinformatikai rendszerek alkalmazási lehetőségei 

 A térinformatikát elsősorban az alkalmazási területei alapján lehet besorolni, 

ezek közül talán a következők a legfontosabbak: 

 Térképészeti területek  

 Természeti erőforrás kutatás - környezetvédelem 

 Mérnöki tevékenységek 

 Várostervezés - közműrendszerek 

 Közlekedés 

 Statisztikai elemzések készítése 

 A további alkalmazási területeket, illetve a részletesebb csoportosítást az 

1.számú melléklet mutatja. 

 2.3 Hagyományos és digitális térképek 

 A térkép a Föld felszínének illetve az azzal kapcsolatban álló anyagi és nem 

anyagi dolgoknak az együttese, azoknak általában kicsinyített, síkbeli megjelenítése. 

A digitális térkép pedig a térkép tartalmának számítógéppel kezelhető, digitális 

leírása. A digitális térképek előnyeit a papír alapúakkal szemben hosszan lehetne 

sorolni, így most csak a legfontosabbakat emelném ki: 

 Hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés 

 Egységes térképi alapot képez a különböző folyamatok számára 

 Többcélúan felhasználható 

 Eddig nehezen megoldhatónak vagy éppen megoldhatatlannak tűnő 

feladatok megoldása 
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 A térinformatikai adatbázis alapjául mindig egy alaptérkép szolgál, ez lehet 

vektoros, illetve raszteres állomány: 

 Vektoros térkép: Olyan digitális térkép, amely nem kép alapú (azaz 

nem pontrács), rajta a nem pontszerű objektumok vektorokként 

definiáltak. Jellegéből adódóan az ilyen térkép a kijelzőn széles 

határok között kicsinyíthető és nagyítható a kép minőségének szinten 

tartása mellett, valamint alkalmas lehet útontartásra és automatikus 

útvonaltervezésre. (Forrás: GPS magazin) 

 Raszteres térkép: A raszteres térkép alapja egy rácsháló. A rácsháló 

mezőihez tulajdonságokat, pl. színeket rendelhetünk. Az egyes valós 

dolgok térképi reprezentációi, tehát a rácsháló adott tulajdonságú 

mezőcsoportjai lesznek. Alapvető fontosságú paraméter a mezőméret, 

azaz a raszter felbontása, hiszen ez korlátozza a raszteres térkép elvi 

pontosságát. Fontos jellemző még az egy rasztermezőhöz rendelhető 

tulajdonságok számossága, azaz az ábrázolás finomsága. Raszteres 

térképekkel szemléltethetünk domborzatot, különböző területi 

eloszlásokat, de akár egy légifényképet is. A raszteres térkép 

ugyanúgy koordinátarendszerbe illeszkedik, mint a hagyományos 

térkép. Pontosságát a felbontása határozza meg. 

 (Forrás: http://www.stg.co.hu/nyvta/fogalomszotar.htm) 

 Digitális térképeket több módon nyerhetünk. Elsődlegesen vektoros állományt 

csak úgy nyerhetünk, ha mi magunk hozunk létre digitális térképet rajzolás útján, 

esetleg oly módon, hogy a vektorokkal összeköthető csúcspontok koordinátáit 

definiáljuk a program számára. Ez lehet numerikus adatbevitel (térképi koordináták 

megadása), de történhet műholdas navigációs rendszer, GPS mérések segítségével is. 

Természetesen egy raszteres állományból is nyerhetünk vektorosat, de ahhoz azt 

vektorizálni kell, ami történhet automatikus vagy manuális módszerekkel. Raszteres 

térképet is több módon kaphatunk, úgymint papír alapú térképek utólagos 

digitalizálásával, légifelvételek, műholdképek készítésével. 
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3. Térképi adatok feldolgozása, előkészítése 

publikálásra 

 3.1 A CORINE Felszínborítottsági Adatbázis 

 A CORINE (Coordination of Information on the Environment) az Európai 

Unió környezeti információs rendszere. Ez az EU-csatlakozás részeként (az 

úgynevezett harmonizáció során) mintául szolgált a hazai környezeti informatika 

számára is. 

 A CORINE alapelemeit 1985 és 1990 között hozták létre; az Unió országai 

összehangoltan, egységes irányelvek szerint építették ki adatbázisaikat. A CORINE 

hat alrendszerből épül fel, ezek lazán kapcsolódnak egymáshoz, s együttesen jól 

jellemzik az Európai Unió országainak környezeti állapotát. Az információs 

rendszert a koppenhágai székhelyű European Environment Agency – Európai 

Környezeti Ügynökség – működteti. 

 Közép- és Kelet-Európa országai 1992-ben kapcsolódhattak be a programba. 

A három legfontosabbnak tekinthető CORINE-adatbázist 1994 és 1997 között 

hazánkban is létrehozták: 

1. a biotóp-adatbázist – Biotops – az MTA Ökológiai és Botanikai 

Kutatóintézetének vezetésével 

2. a légköri emisszió adatbázisát – Corinair – a Környezetgazdálkodási 

Intézet vezetésével, valamint 

3. a felszínborítás adatbázisát – Land Cover – a Földmérési és Távérzékelési 

Intézet vezetésével. 

 Az adatbázisban jelenleg huszonnyolc európai ország mintegy 4,3 millió 

négyzetkilométeres területéről tárolnak, illetve gyűjtenek adatokat. 

 Itt szeretnék köszönetet mondani az Európai Környezeti Ügynökségnek, 

valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézetnek, hogy a szakdolgozat részeként 

felhasznált CORINE2000 Felszínborítottsági Adatbázist rendelkezésemre 

bocsátották. 
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Fontosnak tartom megemlíteni a CORINE további alrendszereit: 

1. A földrajzi háttér adatai: a közigazgatási egységek határvonalai; a 

digitális magassági modell és az ebből származtatott lejtőjellemzők; 

földrajzi névtár; vízhálózat, hajózhatóság; vasút – és úthálózat. 

2. A levegő adatai: a levegőminőséget megfigyelő hálózatok adatai; légköri 

emisszió (Corinair-adatbázis): a főbb szennyezőforrások (erőművek, ipar, 

közlekedés, olajfinomítók, természetes eredetű szennyezések) 

kibocsátásának (kén-dioxid, nitrogén-oxidok és illékony szerves 

vegyületek) összesítése 1985-re, 1990-re és 1995-re, majd évenként. 

3. Földfelszíni adatok: klíma: harmincéves adatsorok alapján hónapos 

bontásban csapadék, hőmérséklet, relatív nedvességtartalom, légnyomás, 

napsütéses órák száma, felhőfedettség, szélsebesség, hóborítottság; a 

tengerpartok erózió okozta veszélyeztetettsége; az erdők egészségi 

állapota; felszínborítás (CORINE Land Cover-adatbázis); talajtípus; 

talajminőség; potenciális eróziós veszélyeztetettség a talaj-, az éghajlati és 

a lejtőviszonyok alapján; aktuális eróziós veszélyeztetettség a potenciális 

eróziós veszélyeztetettség és a növényborítottság alapján. 

4. Természetvédelmi adatok: élőhelyek (CORINE Biotops-adatbázis): az 

európai szinten is jelentős, természetvédelemre kijelölt élőhelyek 

azonosítása és leírása; nemzetközi szintű védelemre érdemes területek, az 

EU törvényhozása vagy egyéb nemzetközi egyezmények alapján védendő 

területek azonosítása és leírása; nemzeti szintű védelemre kijelölt területek: 

nemzeti vagy regionális szinten védendő területek azonosítása és leírása; 

természetes növénytakaró (növénytársulások alapján) 

5. Vízadatok: fürdőzési-üdülési szempontú vízminőség (évenkénti felmérés); 

a felszíni vizek minősége; vízhozam: áramlásmérők helye, 

vízgyűjtőnagyság, az átlagos és a minimális vízhozam adatai. 

6. Társadalmi-gazdasági adatok (az EU statisztikai hivatalának adatait 

átvéve): társadalmi-gazdasági tevékenység; repülőterek és légi közlekedés 

(a repülőterek neve, helye, forgalma); atomreaktorok (kapacitás, 

reaktortípus).(Forrás: www.fomi.hu) 
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3.2 A CORINE technikai háttere 

 A CORINE felszínborítási adatbázisának előállítása űrfelvételek 

számítógéppel segített vizuális interpretációjával történt. Az űrfelvételek 

értelmezéséhez alapvető a kiegészítő adatok (elsősorban topográfiai térképek és 

légifényképek) használata. Az űrfelvételek szerepe az, hogy a topográfiai 

térképekhez képest a felszín aktuálisabb állapotát tükrözik. A feldolgozás fontos 

eleme volt a terepbejárás, mind a problémás esetek tisztázása, mind az általános 

ellenőrzés szempontjából. 

 Az alapul szolgáló és a folyamatos változások nyomon követését biztosító 

LANDSAT7 ETM+ érzékelő által készített űrfelvételeket az IMAGE 2000 termékei 

adják. Az Európai Unió tagországain túl, jelenleg elérhetők felvételek Romániáról, 

Horvátországról, Bulgáriáról és Lichtensteinről, de feltehetően hamarosan újabb 

országokat is lefed majd az IMAGE 2000 program. Tizenkettő termékcsoportot 

különböztethetünk meg, de én csak a számunkra fontosakról ejtenék néhány szót: 

1. Különálló, magasságilag kiigazított képek, nemzeti vetületi 

rendszerben, 25 méteres multispektrális, 12,5 méteres 

pankromatikus felbontással (közel 1000 darab). Ez a termékcsoport 

nem kereskedelmi céllal letölthető előzetes regisztráció után a JRC 

weboldaláról. A letöltés ftp szerveren keresztül lehetséges, a 

multispektrális képek közel 300 Megabyte-ot, míg a pankromatikusak 

közel 100 Megabyte-ot tesznek ki. 
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1. ábra - Magasságilag kiigazított IMAGE2000 műholdfelvétel 
Forrás: http://www.image2000.jrc.it/i2000/product1.html 

2. Nemzeti képmozaikok – ideiglenes termék, nem terjesztési céllal 

3. Európai mozaik - egy összehangolt adatállomány az első 

termékcsoport felvételeiből (az átfedésnek köszönhetően a felhővel 

takart területek egy részéről sikerült eltávolítani a takarást). 
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2. ábra - Űrfelvételekből létrehozott tisztított Európa felvétel 
Forrás: http://www.image2000.jrc.it/i2000/product5.html 

 A LANDSAT 7 programot a National Aeronautics and Space Administration 

(NASA), és az U.S. Geological Survey (USGS) hozta létre 1999. december 1-én. A 

napszinkron2, 705 km magasan keringő műhold által készített felvétel 185x170 km-

es területről ad képi adatokat, melyeket 16 napos gyakorisággal készíthet ugyanarról 

a területről. Adatai a legszélesebb alkalmazásokhoz nyújtanak információt kezdve a 

vegetáció térképezéstől a környezetvédelmi alkalmazásokon keresztül egészen a 

sarki megfigyelésekig. A teljesség igénye miatt készítettem egy táblázatot a 

leggyakoribb műholdak tulajdonságairól, tudásáról és a műholdképek áráról. 

Ezt a 2. számú melléklet tartalmazza. 

                                                 
2 A pálya változásai kiegyenlítik a Földnek a Nap körüli keringésből adódó változásait, azaz a műhold 

egy adott hely fölött mindig azonos helyi időben halad el. 
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3.3 Az Arc programcsalád rövid ismertetése 

 A GIS funkciók széleskörű tárházát 5 fő terméktípus testesíti meg, ezek pedig 

a következők: 

 Desktop GIS: A Desktop ArcGIS azoknak a szoftvereknek a 

gyűjtőneve, amelyek szabványos asztali számítógépeken futnak. Ezeket 

a szoftvereket földrajzi információk létrehozására, importálására, 

szerkesztésére, lekérdezésére, elemzésére valamint térképezésére és 

publikálására használjuk. Négy termék tartozik a Desktop ArcGIS 

szoftvercsaládba, melyek mindegyike magas szintű funkcionalitással 

rendelkezik. 

 Szerver GIS: A Szerver GIS felhasználható többféle központilag tárolt 

GIS adatbázis esetében. A szerveralapú GIS technológiák elterjedése 

növekvő tendenciát mutat. A GIS szoftvereket központilag helyezhetjük 

el alkalmazás-szervereken, és hálózaton keresztül juttathatjuk el a 

nagyszámú felhasználóhoz a GIS képességeit. A vállalati GIS 

felhasználók hagyományos asztali GIS alkalmazások - például web-

böngészők, mobil eszközök és digitális készülékek - segítségével 

kapcsolódhatnak a központi GIS szerverekhez. 

Átfogó GIS képességek támogatását kell biztosítania a széleskörű 

szerveralapú GIS követelményeknek. 

 Fejlesztői GIS: Ahhoz, hogy a felhasználók lehető legszélesebb 

köréhez eljuttathassuk a GIS funkciókat, szükséges, hogy a GIS 

funkciók és adatok megjelenjenek más alkalmazásokban is. Ez lehet 

egy segédalkalmazás egy Web böngészőben, a funkciók 

megjelenhetnek egy szövegszerkesztőben vagy egy táblázatkezelőben, 

de előfordulhat, hogy térképező funkciókat kell biztosítani egy nem GIS 

alkalmazásban is. 
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 Mobil GIS: A legújabb fejlesztések a mobil technológiában lehetővé 

teszik, hogy a GIS információkat kivigyük magunkkal a terepre digitális 

térképként egy kisméretű, erőteljes mobil számítógépen, biztosítva a 

hozzáférést a terepen a vállalati földrajzi információkhoz. Ez lehetővé 

teszi a vállalatok számára, hogy valósidejű információkat adjanak hozzá 

a vállalati adatbázishoz és alkalmazásokhoz, felgyorsítva az elemzést, a 

megjelenítést és a döntés folyamatát a valósidejű és pontosabb térbeli 

adatok használatával. 

 Egyéb GIS: Az Egyéb GIS azon szoftvereknek a csoportja, amelyek 

szabványos asztali számítógépeken futnak, a Desktop és a Server 

termékek mellett bizonyos speciális igényeket elégítenek ki. Ezek a 

szoftverek is földrajzi adatokkal dolgoznak, más-más céllal lettek 

megalkotva, de a kategóriájában mindegyik magas funkcionalitással 

rendelkezik. ( pl.: dinamikus útvonaltervező, dinamikus weboldalakon 

futó térképező és útvonalkereső alkalmazások) 

 Munkám során a Desktop GIS termékcsalád egyik tagjával dolgoztam, ezért 

ezt szeretném bővebben ismertetni. 

 A Desktop ArcGIS összekapcsolt alkalmazások sora, amely magába foglalja a 

következőket: ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ModelBuilder és ArcGlobe. 

Megfelelő módon használva ezeket az alkalmazásokat, elvégezhetünk bármilyen GIS 

feladatot - az egyszerűbbektől a bonyolultabbakig - térképezést, földrajzi 

elemzéseket, adatok szerkesztését és összeállítását, adatkezelést, megjelenítést és 

geoprocesszálást3. 

 Az ArcMap a központi alkalmazása a Desktop ArcGIS szoftvernek, egy 

széleskörű térképszerkesztő alkalmazás. Az ArcMap kétféle térképi nézetet kínál fel 

számunkra: a földrajzi „Adat nézetet” és a „Nyomtatási kép nézetet”. A földrajzi 

„Adat nézetben” a földrajzi rétegeinket szimbolizálhatjuk, azokon elemzéseket 
                                                 
3 A geoprocesszálás magába foglalja a már létező GIS adatok elemzése eredményeképp létrejövő 

információkból új adatok előállítását. A geoprocesszálás alkalmazható szomszédsági és átlapolási 

elemzések, adatkonverziók és adatösszegzési műveletek esetén. Ugyancsak használható kötegelt GIS 

eljárások automatizálására. 

(Forrás: http://www.esrihu.hu/software/desktop.html) 
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végezhetünk, és GIS adatszerkezetekbe szervezhetjük azokat. A „Tartalomtábla” 

segítségével szervezhetjük és ellenőrizhetjük az „Adatkeretben” lévő GIS rétegek 

megjelenési tulajdonságait. Az „Adatnézet” ablak bármilyen GIS adat egy 

meghatározott térbeli kiterjedésének megjelenítésére alkalmas. A „Nyomtatási kép 

nézetben”, a térképlapokon a földrajzi adataink mellett megjelennek a térképi 

elemek, úgymint: léptékek, jelmagyarázatok, északnyilak és még sok más egyéb is. 

Az ArcMap-et használjuk a térképlapok összeállításához, amit kinyomtathatunk, 

vagy publikálhatunk. 
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3.4 A Felszínborítottsági Adatbázis feldolgozásának részletes 

leírása 

 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség honlapján történt sikeres 

regisztrációt, és többszöri levélváltást követően egy ideiglenes elektronikus aláírás 

segítségével tették elérhetővé számomra a „clc00huEEA97641” állományt, mely 

többek között tartalmazta a Magyarországra vonatkozó shapefájlt4, valamint egy 

adatbázis formájában a kiegészítő adatokat ( területek mérete hektárban kifejezve, a 

területek kategória szerinti besorolása, az adott területek kerülete ). 

 

3. ábra - Végfelhasználói szerződés a CLC2000hu állományról 

                                                 
4 A shapefájl egy vektoros (nem térképi) tárolási forma, mely mértani elhelyezkedést és az ezzel 

kapcsolatos sajátos információkat tárolja. Ezt a fájlformátumot az ArcView program hozza létre és az 

ArcView, Arc/Info, ArcGIS és más széles körben használt GIS szoftverek alkalmazzák. 

(Forrás: http://walrus.wr.usgs.gov/infobank/programs/html/definition/shapefile.html) 
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 Ehhez tartozik még a CORINE Felszínborítási Adatbázis negyvennégy 

osztályból álló nómenklatúráját5 tartalmazó Excel dokumentum. Ebben 

megtalálhatók az egyes osztályokat azonosító RGB színkódok, valamint számkódok, 

melyek a programban résztvevő országokra vonatkozóan egységesek. 

 

4. ábra - CLC2000 Felszínborítottsági Adatbázis nómenklatúrája 

 Miután elindítottuk az ArcMap programot, az „Adat hozzáadása”( ) gomb 

segítségével adhatunk új adatréteget az üres dokumentumhoz. Jelen esetben a clc.hu 

shapefájlt választjuk ki, azonban itt van lehetőségünk különböző képfájlok, 

műholdképek illetve kész layerfájlok kiválasztására és megjelenítésére is. Fontos 

megemlíteni az ArcMap réteges technológiáját, mivel jelentősen megkönnyíthetjük 

és áttekinthetőbbé tehetjük vele térképünket. Például önálló rétegeken ábrázolhatjuk 

egy adott terület domborzatát, közigazgatási egységeit, úthálózatát. 

                                                 
5 Tudományban, szakterületen használt szakkifejezések gyűjteménye, fogalmi meghatározások 
rendszere, szójegyzék. 
(Forrás: http://mek.oszk.hu/00000/00075/html/tars07.htm) 
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5. ábra - CORINE2000 Felszínborítottsági térkép ETRS 89 vetületben 

 Mivel a letöltött térkép, amint ez a fenti ábrán is látható ETRS 896 vetületben 

volt, át kellett konvertálnom EOV7 vetületté. Ehhez lépjünk be az „Adatkeret 

tulajdonságai” – Data Frame Properties - menüpontba és válasszuk ki a „Koordináta 

rendszerek” – Coordinate System - lapfület. Itt válasszuk ki az „Előre definiált” – 

Predefined - mappán belül a „Vetített koordináta rendszert” – Projected Coordinate 

System” -, majd a „Nemzeti vetületi rendszerek” - National Grid – mappából a HD72 

Egységes Országos Vetületi Rendszert. 

                                                 
6 EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM 89 – Az Európai Földi Hivatkozási 

Rendszert Európa szerte standardként használják a precíziós GPS mérések során. Segítségével 

kiküszöbölhetjük a földrajzi helyváltoztatás okozta eltéréseket. 

(Forrás: http://www.gps.gov.uk/additionalInfo/coordinateSystems.asp) 
7 Bevezetésére geodéziai alapjaink 1972. évi megújítása után került sor (1975-ben). Az 1949 után 

kifejlesztett felsőrendű háromszögelési hálózatot egy új ellipszoidon (GRS67) helyezték el. A 

rendszer elnevezése HD72 (Hungarian Datum 1972). Az EOV vetület egységes országos 

térképrendszerében (EOTR) készülnek a nagyméretarányú térképek és a polgári topográfiai térképek. 

(Forrás: GPS Magazin) 
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6. ábra - Vetületi rendszer megváltoztatása 

 Ezt követően a program átkonvertálja térképünket. 

 

7. ábra - CORINE2000 Felszínborítottsági térkép HD72 vetületben 
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 Létezik egy másik és egyszerűbb módja HD72-es vetületűvé konvertálni egy 

ettől eltérő projekciójú térképet, ugyanis ha megnyitunk egy HD72-es vetületű 

térképet, az adatkeret felveszi annak vetületi rendszerét, és ezek után bármilyen 

térképet illesztünk eme adatkeretbe, az automatikusan HD72-re konvertálódik. Ehhez 

természetesen rendelkeznünk kell megfelelő vetületű térképpel, amit alapként 

használhatunk. 

 Következő lépésben a megfelelő szimbolika került kialakításra. A nyers 

térképen a program automatikusan az első adatmező, azaz az „area” mező alapján 

kategorizál. Ennek köszönhető, hogy minden területet azonos színnel látott el. Mint 

már korábban említettem, a CORINE2000 Felszínborítottsági Adatbázist európai 

szinten egységes negyvennégy kategóriából álló nómenklatúra jellemzi, egyedi RGB 

színkódokkal jelölve. Ennek megvalósításához hívjuk elő a térképet tartalmazó 

„Réteg tulajdonságai” – Layer Properties - ablakot és válasszuk a „Szimbolika” - 

Symbology - lapfület. 

  

8. ábra - A szimbolika beállításai 
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9. ábra - A nómenklatúra beállítása 

 Itt a „Kategóriák” pont alatt válasszuk ki, hogy egyedi értékeket szeretnénk 

megadni ( ) és válasszuk ki azt a mezőt, ami alapján kategorizálni 

szeretnénk (Value Field). Az adatbázis alapján ez jelen esetben a CODE_00 oszlop 

lesz. Válasszuk ki és rendeljünk hozzá minden értéket (                     ). A program 

automatikusan hozzárendeli mind a negyvennégy kategóriát, és társít hozzá egy 

színkódot. Ha ezt most alkalmazzuk, akkor már egy kategóriánként színezett, 

úgynevezett hamis színes térképet kapunk, ahogy az a következő ábrán látható. 

Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésünkre egy kategóriákat tartalmazó 

adatbázis, akkor egyedileg is hozzárendelhetünk értékeket, az „Értékek hozzáadása” 

- Add Values - gomb segítségével. 
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10. ábra - CORINE2000 Felszínborítottsági térkép hamis színekkel 

 Ha visszatérünk a Réteg tulajdonságai/Szimbolika lapra, itt lehetőségünk 

nyílik a nómenklatúrában meghatározott RGB színkódok beállítására. Az egyes 

kategóriák melletti színt jelölő mezőre duplán kattintva egyedi színkódokat 

definiálhatunk az Excel táblában meghatározott, egységes RGB kódrendszer alapján. 

 

11. ábra - Egyedi RGB színkódok definiálása 
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 Miután az összes kategóriára elvégeztem a megfelelő beállításokat, a 

következő térképet kaptam: 

 

12. ábra - CORINE2000 Felszínborítottsági térkép valós színekkel 

 Mint a 12. ábra mutatja, a program csupán az egyes hasznosítási kategóriák 

színkódjait tünteti fel automatikusan, ezért a hasznosítás konkrét megnevezését 

sajnos egyesével kell megadni. A jelmagyarázat szerkesztését kétféleképpen 

valósíthatjuk meg. Az első megoldás, ha a képernyő bal oldalán található 

jelmagyarázat egyes pontjait kiválasztva azok szerkeszthetővé válnak, a másik pedig, 

ha az adott Réteg tulajdonságai/Szimbolika ablakban a „Címke” - Label - oszlop 

megfelelő sorát kiválasztva módosíthatjuk. Mindkét esetben ugyanazt az eredményt 

kapjuk. 
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 Felvetődött bennem a gondolat, hogy bizonyos adatokat talán magán a 

térképen is érdemes lenne megjeleníteni. Először is arra a meggyőződésre jutottam, 

hogy a hasznosítási irányok kódjait mindenféleképpen célszerű feltüntetni. 

 

13. ábra - A hasznosítási irányok kódszámainak feltüntetése a térképen 

 Behívtam a Réteg tulajdonságai/Címkék ablakot. A „Metódus” sorban 

meghatároztam a program számára, hogy az osztályokat egyesével definiálja és 

címkézze őket külön-külön - Define classes of features and label each class 

differently -. Ezután felvettem ezen osztályokat a „Get Symbol Classes” 

nyomógombbal, és végül arra utasítottam a programot, hogy az adott rétegen 

jelenítse meg az osztályokat (Jelöljük be a „Label features in this layer” 

jelölőnégyzetet). S íme, amit kaptam: 
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14. ábra - A címkézés első lépése 

 Valójában nem egészen ezt vártam, ezen még jócskán finomítanom kell. 

Rájöttem, hogy ezt a problémát talán úgy tudnám kiküszöbölni, ha csak bizonyos 

nagyítás felett engedélyezném a címkék feltüntetését. A megoldást a következő ábra 

mutatja: 

 

15. ábra - A címke megjelenítése adott nagyításnál 

 Az ábrán látható ablakot a következőképpen érhetjük el: Visszatértem a Réteg 

tulajdonságai/Címkék ablakhoz, s itt a „Scale Range” nyomógombot kiválasztva 

állítottam be azt az intervallumot, amin belül láthatóvá válnak a feliratok. Jelen 

esetben 1: 50000 nagyítás felett véltem megfelelőnek a feliratok engedélyezését. Első 

ránézésre meglehetősen egyszerűnek tűnt ez a probléma, azonban néhány apró 

részletről nem szabad megfeledkezni. A „Don’t show labels when zoomed” – 
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nagyítás esetén ne mutassa a címkéket – mondat jelentésén érdemes elgondolkodni. 

Két értéket szükséges megadni, egy minimális és egy maximális nagyítást. Ezek 

közül a maximális nagyítás egyértelmű, hiszen ez a lehetséges legnagyobb nagyítás, 

ahol az ehhez tartozó érték a legkisebb. A minimális nagyításnál pedig az érték a 

legnagyobb az általunk elvárt méretaránynak megfelelően. Az értékek 

meghatározásánál tehát fordított logikát kellett követnem. Jelen esetben a minimális 

nagyítás 1:50000, amelynél már feltünteti a program a feliratokat a térképen. 

 Tovább gondolva még egyszerűbb lenne eligazodni a térképen, ha a program 

nem csak a kódszámokat, hanem a hozzá tartozó hasznosítási irányt is feltüntetné. 

Sőt az adatbázisban szereplő egyéb attribútumokat is hozzárendelhetné egy-egy 

hasznosítási csoporthoz. Az eddig végrehajtott műveletekhez kizárólag beépített 

varázslókat használtam, azonban ennek a problémának a kezelésére a program már 

nem kínál automatikus megoldást. Viszont a fejlesztők számoltak az ilyen vagy ennél 

bonyolultabb felhasználói igényekkel, és fejlett Jawa valamint VisualBasic Script 

szerkesztővel vértezték fel. Szinte minden feladat esetén (még ott is, ahol varázslók 

állnak rendelkezésünkre) lehetőségünk nyílik apró programok írására. A fent 

megfogalmazott problémát is egy VBScript segítségével oldottam meg. Jelen esetben 

a terület nagyságára dolgoztam ki a megoldást, de természetesen a tábla bármely más 

tulajdonságára is ugyanúgy alkalmazható. A gyakorlatban ez a következőképpen 

alakult: 

 

16. ábra - A feliratok definiálása VBScript segítségével 
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 A fent látható ablakot a következő útvonalon érhetjük el: Kiválasztjuk a Réteg 

tulajdonságai/Címkék ablakot, majd itt az „Kifejezés” - Expression – gombra 

kattintunk. Az előugró ablak felső részében csatolhatjuk azokat a mezőket, melyeket 

később a kifejezésben használni szeretnénk. A könnyebb áttekinthetőség miatt 

leszűkíthetjük a választható mezők körét a „Show Type” legördülő menü 

segítségével. A következő VisualBasic parancsok szerkesztésével oldottam meg a 

feladatot: "" & vbNewLine & [CODE_00] & vbNewLine & "Continuous urban 

fabric" & vbNewLine & Round ([AREA_HA],2) & " ha”. A kifejezés első részében a 

„vbNewLine” parancs segítségével nyitottam új sort, melybe az adott terület 

kódszáma került. Mivel olyan mező, amely az ehhez tartozó hasznosítás 

megnevezését tartalmazza nem állt rendelkezésre, ezért ezt szövegként kellett 

megjeleníteni minden egyes osztályra vonatkozóan, ami sajnos kicsit megnehezítette 

a dolgomat. Ha szöveget szeretnénk megjeleníteni, azt minden esetben idézőjelbe 

kell foglalni. Arról hogy mindez új sorba, a kódszám alá kerüljön a „vbNewLine” 

gondoskodik. A következő sorban az adott terület nagysága került feltüntetésre, 

hektárban kifejezve. Mivel a táblában az ennek megfelelő mező 16 tizedesjegy 

pontossággal tartalmazza az adatokat, ezért úgy ítéltem meg, hogy ezt célszerű 2 

tizedesjegy pontosságúra kerekíteni. Mivel az eredeti táblát nem akartam módosítani, 

ezt itt egy egyszerű VBScript (Round ([AREA_HA],2)) segítségével végeztem el. A 

mértékegységet pedig hasonlóan a hasznosítás megnevezéséhez szövegként 

jelenítettem meg. Tudniillik, az adatbázis sehol sem tartalmazhat mértékegységeket, 

mivel adott mező adott rekordja különböző típusú adatokat (numerikus, string) nem 

tartalmazhat. 

 A feliratokat tetszőlegesen formázhatjuk is, a „Címkék” lapfülön egy a 

szövegszerkesztőkhöz hasonló eszköztárat találunk. Ennek segítségével a betűtípust, 

betűméretet, színét, stílusát tudjuk változtatni. Egyedi jelöléseket, illetve 

beállításokat is használhatunk, ez esetben a „Symbol” nyomógombot választjuk, ahol 

a legfinomabb hangolást is elvégezhetjük. 
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 Ha mindezt az összes osztályra elvégeztem, a következő képet kaptam: 

 

17. ábra - A címkézés végeredménye 

 Most pedig mentsük el az állományt, hiszen a CORINE2000 

Felszínborítottsági Adatbázis készen áll a Georgikon térképszerveren történő 

publikáláshoz. 

 Sok esetben viszont más módszereket kell alkalmaznunk az előkészítés során, 

melyeket a dolgozat következő fejezetében szeretnék bemutatni. 
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3.5 Utólagosan digitalizált állományok előkészítése publikálásra 

 Mint a dolgozat elején, már említettem, nem csak elektronikus formában 

készült térképeket lehet digitális úton elérhetővé tenni. Sok esetben igény mutatkozik 

múltbeli, az akkori állapotokat tükröző térképek elektronikus úton történő 

publikálására. Az adott területről hiába készítenénk légifotókat és űrfelvételeket, az 

újonnan létrehozott térkép egészen mást mutatna. Szerencsémre a Georgikon 

Mezőgazdaságtudományi Karon sikerült egy másik projektbe is bekapcsolódnom, 

melynek célja Zala megyéről készült régi talajtérképek térképszerveren történő 

publikációja volt. Mivel tökéletesen kapcsolódott diplomadolgozatom témájához, én 

is aktív részt vállaltam a térképek előkészítésében. Mielőtt a konkrét megvalósításra 

térnék, röviden bemutatom a projektet. 

 A Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 

Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszékén az 1900–as évek második felében 

készült talajtérképeket digitalizálták, majd az így kapott térképeket az egyetem 

térképszerverén kívánták publikálni. A digitalizálást a Fejér Megyei Növény –és 

Talajvédelmi Szolgálat (http://www.ontsz.hu/fejer_reg/) munkatársai végezték, majd 

az így kapott állományokat georeferálták. Én a térképeket TIF formátumban, 72 dpi 

felbontásban és körülbelül 200 x 300 cm-es méretben kaptam meg. A feldolgozandó 

térképek két nagy csoportba sorolhatók: 

 Területhatáros térképek 

 Szelvényhatáros térképek 

 Az eredeti térképek sem voltak sajnos tökéletesek, (sok helyütt foltosak, 

gyűröttek) amiket a digitalizálás még inkább felerősített. Így első ízben meg kellett 

tisztítani őket, a felesleges részeket eltávolítani, illetve az arányokat ellenőrizni. A 

területhatáros térképek esetében ezen túl az egymással szomszédos településeket 

digitálisan egymás mellé kellett helyezni, és ily módon letárolni (ezek az állományok 

sok esetben 800 x 800 cm kiterjedésűek 300 Megabyte-ot is meghaladó mérettel). A 

szelvényhatáros térképeknek pedig a keretét kellett eltávolítani, hogy az egymás 

mellé illeszkedők ne takarják ki egymást. Ezt a műveletet AdobePhotoshop CS2–es 

programmal végeztem. Ezt követő lépésben az így kapott térképeket újra kellett 

georeferálni, hiszen a Photoshoppal végzett műveletek során eredeti tulajdonságaikat 
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elveszíthették. A georeferálás az ARCMap 9–es verziójával készült. Az így 

előkészített térképeket átvették az egyetem munkatársai, hogy raszterkatalógust, 

majd geoadatbázist készítsenek belőle, és végül feltöltsék a térképszerverre. Érdemes 

megemlíteni, hogy ehhez szintén az ESRI által forgalmazott ArcCatalog 9–est, 

valamint ArcIMS 9–est használtak. Most tekintsük át a feldolgozás részletes menetét 

egy-egy példán keresztül: 

 Elsőként a területhatáros térképeket dolgoztam fel, összesen 45 db-ot. Előbb 

röviden talán ismerkedjünk meg az AdobePhotoshop CS2 programmal. Miután 

professzionális képfeldolgozó programról van szó, csak azon lehetőségeit 

ismertetném, melyekre a munkám során szükség volt. 

 

18. ábra - Adobe Photoshop CS2 munkafelülete 

 Miután behívtam egy talajtérképet (TIF formátumban), ki kellett választanom 

a használni kívánt eszköztárakat. Alapbeállításként az eszközök, a rétegek, a 

navigátor és a színek eszköztárak láthatók, továbbiakat az „Ablak” – Window - 

legördülő menüből választhatunk. Jelen feladathoz elegendőnek találtam az 

alapbeállításként szereplő eszközkészletet. A területhatáros térképek nagy része 

szomszédos településekről készült, tehát ezeket a későbbi munka megkönnyítése 
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végett érdemes volt egymás mellé illeszteni. Miután a radír eszköz segítségével 

alaposan megtisztítottam a térképeket, kivágtam azokat a vonalak mentén 

hajszálpontosan, hogy az egyes rétegek ne takarják ki egymást. 

 

19. ábra - Eredeti és tisztított térképrészlet 
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 Így a gyors és hatékony négyszögletes kivágó eszközt nem tudtam 

használni. Megpróbálkoztam a szabad kézi kivágás eszközével is (      ), de azon túl, 

hogy igen lassú, a kívánt pontosságot ezzel sem sikerült elérnem. Nem maradt más 

lehetőség, mint kipróbálni a varázspálca használatát, mely az azonos színű 

területeket jelöli ki (       ). Ennél az eszköznél viszont két probléma is felmerült. Az 

egyik, hogy a vonalak nem egyenletes színűek, a szélüknél világosabbak, a másik 

pedig a program egy hibaüzenete, miszerint bitmap képek esetében nem használható 

a kívánt eszköz. Az utóbbi problémát egy lépéssel megoldottam, átkonvertáltam 

szürkeárnyalatossá. Ezt az Image/Mode/Grayscale útvonal segítségével értem el. 

Mivel ez már 8 bites állomány (a bitmap pedig 1 bites) ezért a mérete jelentősen 

megnövekedett. Ezt követően igyekeztem az első kérdésre is választ kapni. Ennek 

reményében elindítottam a program súgóját és rákerestem a varázspálcára. 

Szerencsémre részletes leírást találtam, így a következő megoldásra jutottam: Nem a 

vonalakat kell kijelölni, hanem nagy nagyításnál a fehér hátteret, majd a jobb 

egérgomb segítségével a „Select Inverse” parancsot választani. Így a program a 

háttér színétől eltérő összes pixelt kijelölte, éppen amire szükségem volt. A 

pontosság végett a legkisebbre állítottam az eszköz toleranciáját, ezzel elérve, hogy a 

leghalványabb szürkés árnyalat is kijelölésre kerüljön. 

 

20. ábra - Inverse szelekció a tolerancia beállításával 
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 Ezután Ctrl+C billentyűkombinációval másolhatjuk vágólapra, Ctrl+N-nel 

kérhetünk új dokumentumot, majd Ctrl+V-vel illeszthetjük be a kimásolt állományt. 

Az új dokumentum méretét ebben az esetben a program a kivágott állomány 

méretéhez igazítja, de természetesen ezt is lehetőségünk van megváltoztatni. Mivel 

ebben a feladatban több települést is egymás mellé kellett helyezni, egy 

meglehetősen nagy dokumentumot (800 x 800 cm, 72 dpi, szürkeárnyalatos) hoztam 

létre. Ekkora állományok kezeléséhez még a program memóriakezelését is át kellett 

állítanom, alapbeállításként a memória 50 % -át használhatja (250 Megabyte–ot az 

én esetben), és ezt az értéket kellett módosítanom 70 %-ra, 303 Megabyte–ra. A 

Photoshop legtöbbször a megnyitott kép méretének dupláját foglalja el a 

memóriából, ha pedig ez nem elég számára, akkor a merevlemezre „scratchel8”. Nem 

tanácsos a rendszer merevlemezét, vagy a rendszerpartíciót megadni „scratch 

lemeznek”, mivel igen lelassulhat, amellett, hogy rengeteg helyet használ. Én egy 

olyan partíciót adtam meg, mely több mint 7 Gigabyte szabad hellyel rendelkezett, 

de a vége felé már ez is kevésnek bizonyult. Ennek a beállítását a 

Szerkesztés/Tulajdonságok/Memória és Image Cache pontban tehetjük meg. 

Lehetőségünk nyílik másodlagos „scratch disk” megadására is, ha az elsődlegesről 

elfogyna a szabad hely.  

 

21. ábra - Scratch disc beállítás lehetőségei 

                                                 
8 A grafikai programok által használt eljárás, amikor a program a merevlemez egy részét ideiglenesen 

adatok tárolására használja. A „scratch disk” kezelése dinamikusan történik, azaz az elfoglalt terület 

mértéke szükség szerint változik. 

(Forrás: http://www.webopedia.com/TERM/S/scratch_disk.html) 
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 Miután megfelelően előkészítettem a rendszert, megkezdődhetett a 

feldolgozás. Adott csoportba tartozó térképekből (pl. pH és mészállapot) a fent 

említett tisztítás-kivágás műveletet minden egyes településre elvégeztem, és 

átemeltem a létrehozott nagyméretű dokumentumba. A tisztításnál ügyelni kellett, 

hogy a szelvényszámot tartalmazó keresztek ne sérüljenek, mivel ezek segítségével 

lehet nagy pontossággal illeszteni egymáshoz a térképeket. 

 

22. ábra - Illesztési kereszt szelvényszámmal 

 Munkámat nagymértékben megkönnyítette, a Photoshop réteges képkezelése, 

mivel az egyes települések térképeit külön-külön rétegekre helyezhettem, így az 

összeillesztés egyszerűsödött. Minden egyes réteget lehetőségünk van elnevezni, 

illetve tulajdonságait egyedileg beállítani. Jelen esetben az elnevezés volt igen 

hasznos, hiszen így könnyen kiigazodtam az egyes állományok között. A másik, ami 

jelentős könnyebbséget jelentett, hogy a már összeillesztett térképeket összefűzni és 

zárolni tudtam, így véletlenül sem mozdíthattam el a már egymás mellé rendezett 

egységeket. Ha mégis mozdítani kellett a már elkészült blokkot, akkor csak a zárolást 

kellett feloldanom, és az összefűzésnek köszönhetően együtt mozgathattam a már 

kész egységeket. 
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23. ábra - Rétegek beállításai 

 A nyolc térkép összeillesztése után már csak néhány feladatot kellett 

elvégezni, hogy az első összeállítás elkészüljön. Miután meggyőződtem róla, hogy 

minden pontosan a helyén van, elsőként a rétegeket összevasaltam. Ezután 

módosítani az egyes egységek elrendezésén már nem lehetséges. Ezzel az állomány 

mérete már csökkent, de még így is közel 500 Megabyte–ot foglalt. Ez elsősorban 

nem a helyfoglalás miatt jelentett problémát, hanem webes publikálás esetén 

jelentősen megnövelné a betöltés idejét. Így visszaállítottam a színmélységet 

szürkeárnyalatosról (8 bit) bitmapra (1 bit), hiszen tárolási célra ez is tökéletesen 

megfelel. Így végezetül egy 800 x 800 cm-es, 72 dpi felbontású, TIF formátumú, 

bitmap képet kaptam, mely körülbelül 62 Megabyte–ot tett ki. Még három ehhez 

hasonló térképet kellett összeraknom, mivel a többi térképtípus esetén hiányoztak 

települések. Ezeket elegendő volt letisztítani. 

 A területhatáros térképek után hozzáláttam a szelvényhatáros térképek 

előkészítéséhez. Ez könnyebb, kevésbé lassú, de monoton tevékenységnek bizonyult. 

Összesen 150 térképet kellett feldolgoznom. Szerencsére ezek derékszögű, keretezett 

térképek, így használhattam a négyzetes kijelölés eszközét (       ). Fontos volt, hogy 

a térképeket a belső keret mellett kellett vágjam - máskülönben az egymást követő 

szelvények kitakarták volna egymást –, és ezzel egyúttal a térképek tisztítása is 

megtörtént. 
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24. ábra - Szelvényhatáros térképrészlet 

 Mind a 150 térkép kivágása után következett a munka második, nagy 

precizitást igénylő része, a georeferálás. A georeferáláshoz az ESRI által 

forgalmazott ArcMap 9–es programot használtam (www.esri.com). A program 

indítását követően lehetőségünk nyílik egy már létező vagy egy új dokumentum 

megnyitására. Kérjünk egy új dokumentumot, amire majd ráhelyezhetjük 

talajtérképeinket. 

 Tehát miután beállítottuk a CORINE2000 Felszínborítottsági Adatbázis 

feldolgozásánál említett módon az adatkeret tulajdonságait, hozzáfoghatunk a 

georeferálás folyamatához. Először is jelenítsük meg a „Georeferálás” eszköztárat a 

Nézet/Eszköztárak/Georeferálás útvonalon, ahogy az a 25. ábrán is látható. 
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25. ábra - A georeferálás eszköztár kihelyezése 

 Adjuk az „Adatkerethez” az első georeferálni kívánt térképet. A program 

először felajánlja a piramisok készítésének lehetőségét. A piramisoknak nagyméretű 

(több száz Megabyte) rasztereknél van jelentősége, mivel különböző felbontású 

szinteket hoz létre. Így kis nagyításnál, ahol az apró részleteknek nem lenne 

jelentősége, alacsony felbontást használ a program, ahogy pedig nagyítunk, úgy 

folyamatosan egyre nagyobb felbontást alkalmaz. Így elérhető, hogy a térképen való 

nagyítás, kicsinyítés jelentősen gyorsabb legyen. Természetesen a piramisok 

készítése időt vesz igénybe, valamint a merevlemezen további helyet is foglal, de a 

CORINE Felszínborítottsági Adatbázisnál megtapasztaltam előnyét. Ezeknél a „kis” 

térképeknél viszont nincs gyakorlati jelentősége. A piramisok információit egy RRD 

kiterjesztésű fájl tárolja, az eredeti térképfájl mellett, mérete pedig annak körülbelül 

8%-a lesz. A program létrehoz egy AUX kiterjesztésű fájlt is, melyben a kiegészítő 

információkat fogja tárolni. Ilyenek például a térkép színezése, hisztogrammok, 

koordináta rendszer, vetület illetve statisztikai információk. Az AUX fájl tartalmaz 

továbbá utalást a program számára az RRD fájl helyére vonatkozóan, tehát ha 

áthelyezzük a fájlokat, a program az RRD fájlt az eredeti helyén fogja keresni, mivel 

az AUX fájlban ez az információ került tárolásra. Tehát célszerű a térképeket a 

ArcCatalog vagy ArcInfo Workstation segítségével, és nem az operációs rendszerrel 
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(Windows Intéző) mozgatni, mivel így biztosak lehetünk abban, hogy minden fájl 

úgy kerül áthelyezésre, ahogy az a megfelelő működéshez szükséges. Továbbá az 

AUX fájl mellett a program létrehoz egy TFW (tif world file) szöveges állományt, 

melyben a térkép földrajzi koordinátáit tárolja. Ez a fájlformátum egy hatsoros 

ASCII kódolást takar, melynek első sora megmutatja, hogy egy pixel a valóságban 

hány négyzetméternek felel meg. Az ötödik és hatodik sor mutatja a bal felső 

képpont x és y koordinátáit. A fennmaradó sorok pedig az elfordulásra valamint a 

csavarodás mértékére utalnak. 

 Jelen esetben ne készítsünk piramisokat, hanem lássunk neki a feladat 

végrehajtásához. A georeferálás folyamán valós koordinátákat rendelünk a térképek 

pontjaihoz. Én a szelvények sarokpontjaihoz rendeltem a koordinátákat, két átellenes 

sarokban. Több referenciapont felvétele akkor szükséges, ha feltételezzük, hogy 

térképünk arányai nem megfelelőek. Jól előkészített térképeknél viszont már egy 

harmadik pont felvétele is pontatlanságot eredményezhet. Ehhez először is papíron 

fel kellett vennem a szelvényhálózatot, ami alapján kikereshettem a szükséges 

koordinátákat. Ezt az ábrát a 3. számú melléklet mutatja. Nagyítsunk rá a térkép 

egyik sarkára, egészen addig, amíg egyértelműen ki tudjuk jelölni a sarokpontot. A 

„Georeferálás” eszköztáron válasszuk a „Kontrol pont felvétele” gombot (       ), 

helyezzük a keresztet a sarokpont közepére és tegyük rá, ahogy az a 26. ábrán is 

látható. 
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26. ábra - Sarokpont felvétele 

 Járjunk el ugyanígy a további pontoknál, esetemben egy második pont 

felvételét elegendőnek találtam. Miután felvettük a pontokat, hívjuk elő a 

„Kapcsolati táblát” - Link Table - az eszköztár megfelelő gombjának kiválasztásával 

(        ). A következő ablak jelenik meg: 

 

27. ábra - Kapcsolati tábla 
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 Itt nyílik lehetőségünk a felvett pontoknak (forráspontok) térképi 

elhelyezkedést adni az X és Y értékek megadásával. Mind a két pont esetében 

elvégeztem a beállítást, majd az OK gomb segítségével alkalmaztam. Ezután már 

csak a legfontosabb művelet van hátra, az új információk mentése a térképi 

információk közé. Ezt a „Georeferálás” legördülő menüből tehetjük meg azzal, hogy 

kiválasztjuk a „Georeferálás frissítése” menüpontot. 

 

28. ábra - Georeferálás frissítése 

 Ha ezt a pontot esetleg elfelejtenénk, akkor a térkép újbóli megnyitása esetén 

az eredeti koordinátákkal találnánk szembe magunkat. Távolítsuk el a térképet az 

„Eltávolítás” menüpont segítségével és hívjuk be a következőt. Nem érdemes új 

„Raszter adatkeretet” kérni, hiszen akkor újra be kell állítani a vetületi rendszert. 

Miután az összes térképre elvégeztem a georeferálást, az állományt továbbítottam az 

egyetem munkatársainak, akik hozzáfogtak a publikálás legalább ennyire összetett 

folyamatának. 
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4. Következtetések, javaslatok 

 Munkám során alapos betekintést sikerült nyernem a digitális kép és 

térképfeldolgozás területére az ArcMap és az AdobePhotoshop programok 

segítségével. A Photoshop alkalmazása során viszonylag kevés problémával 

találkoztam, hiszen már régóta használom egyszerű feladatok megoldására. Az 

ArcMap esetében viszont számos akadályba ütköztem, mivel egy teljesen új, ám 

mégsem idegen területet kellett „feltérképeznem”. Egy sajátos munkafelülettel és 

nyelvezettel ismerkedhettem meg. 

 Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az Arc programcsaládhoz magyar 

verzió, de még dokumentáció sem áll rendelkezésre, ami egy az angol nyelvterületen 

kevésbé otthonosan mozgó felhasználó munkáját igencsak megnehezíti, és ez is 

hátráltathatja a program magyarországi elterjedését, amire az európai integráció 

során szükség lenne. 

 A dolgozat készítése során az egyetem olyan munkatársával is kapcsolatba 

kerültem, aki hasonló feladatok megoldására a Leica Geosystems által fejlesztett 

ERDAS IMAGINE programot használta. Meglepődve tapasztaltam, hogy még angol 

nyelven sem egységes a nyelvezet ezen a szakterületen. Például az általam az Arc 

programmal végzett georeferálás az ERDAS IMAGINE esetében a geokódolásnak 

felel meg. Az Arc-ban a geokódolás viszont teljesen más műveletet takar. 

 Továbbá szükségesnek érzem az ArcMapet felszerelni egy képszerkesztő 

alkalmazással, vagy egy képszerkesztő modult kellene kifejleszteni a 

szoftvercsaládhoz, hogy ne legyen szükséges bizonyos feladatokhoz egy másik 

gyártó programját is igénybe venni. Több szempontból is jelentőségét látom: Először 

is nem kell két nagy értékű programot megvásárolni, valamint két eltérő struktúrával 

rendelkező program kezelését elsajátítani, végül pedig kisebb erőforrású 

számítógépen is használhatóvá válna. Saját tapasztalataim alapján a két program 

együttes futásához legalább 512 Megabyte memória szükséges, a hatékony 

munkához viszont 1024 vagy annál többet javaslok. 
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 Fontosnak tartanám a megkezdett folyamat folytatását, hogy az előkészített 

térképek minél hamarabb a felhasználók rendelkezésére álljanak egy 

térképszerveren, valamint elkezdeni a kiterjesztését a Balaton teljes vízgyűjtő 

területére, illetve Zala megye egész területére. Mivel a feldolgozott CORINE2000 

Felszínborítottsági Adatbázis 2000. évi viszonyokat tükröz, érdemes lenne 

feldolgozni a frissített változatát, hogy az eredményeket össze lehessen hasonlítani. 

Információim szerint a változásokat mutató adatbázis nonprofit célból már letölthető 

az EEA weboldaláról.  

 Végül de nem utolsó sorban a Magyarországról rendelkezésre álló térképi 

állományok és kiegészítő információk oktatási, kutatási célokra történő elérését 

legalább olyan módon biztosítani kellene, ahogy ez az unió többi országában 

történik. 
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5. Összefoglalás 

 Dolgozatomban megpróbáltam szemléltetni a térinformatika területében rejlő 

lehetőségeket és ezek gyakorlati alkalmazását konkrét példákon keresztül. 

Dolgozatom első részében igyekeztem bemutatni, hogy egy shape fájlból hogyan 

lehet egy számtalan értékes információ megjelenítésére alkalmas geoadatbázist 

építeni. Ezt követően pedig szemléltettem, hogy régi, nagyméretű, nehezen kezelhető 

térképeket hogyan tehetünk alkalmassá modern módszerekkel történő publikálásra és 

elemzésre. 

 Az ArcMap programnak köszönhetően sikerült a nyers térképet a 

Magyarországon használt vetületi rendszerbe konvertálni; a 44 hasznosítási 

kategóriát tartalmazó nómenklatúra RGB színkódjait alkalmazni, valamint a 

címkézés funkció segítségével az általam fontosnak ítélt adatokat feltüntetni a 

térképen. Ez utóbbi már a varázslóknál nagyobb szabadságot biztosító beépített 

VisualBasicScript editorok segítségével történt. Ilyen parancsok segítségével 

jelenítettem meg a térképen a hasznosítási irányt és az ehhez tartozó kódszámot, 

valamint a terület nagyságát hektárban kifejezve. Természetesen gondoskodtam 

arról, hogy csak kellően nagy nagyítás esetén jelenjenek meg, ahol már nem takarnak 

ki térképi részleteket. Ezzel megfelelően előkészítettem az állományt a 

térképszerveren történő publikálásra. 

 Ezt követően utólagosan digitalizált állományokat dolgoztam fel Adobe 

Photoshop program segítségével, hogy minél jobb minőségű és áttekinthetőbb 

térképeket lehessen publikálni. Közel 150 térképet kaptam digitalizált formában, 

melyek két csoportba sorolhatók: területhatáros és szelvényhatáros térképek. A 

területhatárosak esetében a tisztítást követően az egymással szomszédos 

településeket illesztettem, majd az így keletkezett több száz Megabyte-os 

állományokat georeferáltam. A szelvényhatáros térképeknél a külső keretrész 

eltávolításával tulajdonképpen meg is történt tisztításuk. Majd rajtuk is elvégeztem a 

georeferálás műveletét. 
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 Célom munkámmal és eredményeimmel, hogy én is hozzájáruljak e terület 

szélesebb körökben való megismertetéséhez, és rávilágítsak e terület fejlesztésének 

szükségére hazánkban. Bízom abban, hogy egyetemünkön a térinformatika iránt 

érdeklődők folytatják az általam elkezdett munkát, hiszen több olyan témát 

érintettem, ami önálló diplomadolgozatok alapját képezhetné. 
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1. számú melléklet 

A térinformatika felhasználási területeinek csoportosítása  

(Goodchild, 1984) 

GIS és más technológiák kapcsolata 

Térképészet 

- térképészet automatizálása 

- új formájú és tartalmú térképek 

készítése, mely a térbeli elemzést segíti 

Földmérés és más műszaki mérnöki 
- űrgeodéziai alkalmazások (GPS), 

navigáció 

Távérzékelés 

- természeti erőforrás kutatás  

(növényi borítottság, 

digitális terepmodellek) 

- döntéshozó szakértői rendszerekben, 

más térbeli eljárásokkal kombinálva 

Management és döntés-előkészítés 

Természeti erőforrás kutatás 

- erdészet (fafajok felmérése, 

infrastruktúra fejlesztése erdős területen) 

- mezőgazdaság (termőhelyek elemzése, 

talajszennyezés) 

- talajhasználat tervezése 

- vadélőhelyek elemzése 

- a valódi 3D alkalmazások (geológia, 

bányászat, mélyési vizek) 

Várostervezés 

A várostervezési szempontból 

statisztikai eljárásokkal is elemzett 

területek (szociális politikai szempontból 

eltérő körzetek, városok és régiók 

kapcsolata, zöldfelületek) 

 43



Ingatlannyilvántartás Tulajdonosok kataszteri és adónyilvántartása

AM/FM alkalmazások 

Városi infrastruktúra (főleg telefon, víz, 

csatorna, elektromosság, gáz) 

nyilvántartása, üzemeltetési fenntartási 

munkái 

Marketing és üzlet 

áruházak kereskedelmi területei, 

ügyfélkör elemzése, üzleti stratégia 

kialakítása 

Közlekedés navigáció, forgalomirányítás 

Tudományos és kutatási tevékenységek 

- globális klímaváltozás kutatása 

- járványtani kutatás 

- tájökológia 

- városfejlődés 

- környezeti hatás vizsgálatok, stb. 

Forrás: http://gisserver1.date.hu/terpub/1.htm

 44

http://gisserver1.date.hu/terpub/1.htm


2. számú melléklet 

CORINE Land Cover 1:100000 adatbázis nómenklatúrája 

1. szint 2. szint 3. szint 
1. Mesterséges felszínek 1.1. Lakott területek 

1.2. Ipari, kereskedelmi 
területek, közlekedési 
hálózat 

1.3. Bányák, 
lerakóhelyek, építési 
munkahelyek 

1.4. Mesterséges, nem 
mezőgazdasági 
zöldterületek 

1.1.1. Összefüggő 
település szerkezet 

1.1.2. Nem-összefüggő 
település szerkezet 

1.2.1. Ipari vagy 
kereskedelmi 
területek 

1.2.2. Út- és vasúthálózat 
és csatlakozó 
területek 

1.2.3. Kikötők 
1.2.4. Repülőterek 
1.3.1. Nyersanyag 

kitermelés 
1.3.2. Lerakóhelyek, 

meddőhányók 
1.3.3. Építési 

munkahelyek 
1.4.1. Városi zöldterületek 
1.4.2. Sport-, szabadidő-és 

üdülő területek 
2. Mezőgazdasági 

területek 
2.1. Szántóföldek 

2.2. Állandó növényi 
kultúrák 

2.3. Legelők 
2.4. Vegyes 

mezőgazdasági 
területek 

 

2.1.1. Nem öntözött 
szántóföldek 

2.1.2. Állandóan öntözött 
területek 

2.1.3. Rizsföldek 
2.2.1. Szőlők 
2.2.2. Gyümölcsösök, 

bogyósok 
2.2.3. Olajfa-ültetvények 
2.3.1. Rét / legelő 
2.4.1. Egynyári kultúrák 

állandó kultúrákkal 
vegyesen 

2.4.2. Komplex művelési 
szerkezet 

2.4.3. Elsődlegesen 
mezőgazdasági 
területek jelentős 
természetes 
növényzettel 

2.4.4. Mezőgazdasági-
erdészeti területek 
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3. Erdők és 
természetközeli 
területek 

3.1. Erdők 

3.2. Cserjés és/vagy 
lágyszárú növényzet 

3.3. Növényzet nélküli, 
vagy kevés 
növényzettel fedett 
nyílt területek 

3.1.1. Lomblevelű erdők 
3.1.2. Tűlevelű erdők 
3.1.3. Vegyes erdők 
3.2.1. Természetes 

gyepek, 
természetközeli 
rétek 

3.2.2. Hangafüves, 
harasztos területek 

3.2.3. Keménylombú 
mediterrán 
növényzet 

3.2.4. Átmeneti erdős-
cserjés területek 

3.3.1. Homokos 
tengerpartok, 
dűnék, homok 

3.3.2. Csupasz sziklák 
3.3.3. Ritkás növényzet 
3.3.4. Leégett területek 
3.3.5. Gleccserek, örök hó 

4. Vizenyős területek 4.1. Szárazföldi vizenyős 
területek 

4.2. Tengermelléki 
vizenyős területek 

4.1.1. Szárazföldi 
mocsarak 

4.1.2. Tőzeglápok 
4.2.1. Tengermelléki 

mocsarak 
4.2.2. Sólepárlók 
4.2.3. Ár-apály által 

érintett területek 
5. Vizek 5.1. Kontinentális vizek 

5.2. Tengeri vízfelületek 

5.1.1. Folyóvizek, vízi 
utak 

5.1.2. Állóvizek 
5.2.1. Tengerparti lagúnák 
5.2.2. Folyótorkolatok 
5.2.3. Tenger és óceán 

Forrás: http://www.fomi.hu/corine/clc100_nom.html
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3. számú melléklet 

Szelvények beazonosítása 
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