
Térinformatikai rendszer 
 
 
A rendszer felépítése 
 
A térinformatikai rendszer jól strukturált Földhivatali DAT geoadatbázisra (Digitális alaptérkép 
szabvány) alapozott, kliens- szerver felépítésű, mely gyors keresési, illetve adatmegjelenítési 
lehetőségeket biztosít a rendszerben tárolt, vagy ahhoz kapcsolódó bármely adat egyedi vagy 
összetett lekérdezése esetén is. A rendszer kialakítása során fontos szempont, hogy megfelelő 
technikai lehetőséget nyújtson mindennemű közzétételi kötelezettség zavartalan és korlátozás nélküli 
teljesítéséhez, valamint az elektronikus ügyintézési rendszer támogatásához.  
 
Adatérték 

A térinformatikai rendszer elsődleges célja az önkormányzatoknál meglévő térképi és hozzájuk 
kapcsolódó adatok megfelelő strukturált tárolásának, kezelésének, karbantartásának, megosztásának 
és publikációjának támogatása. Ezzel növelhető a Hivatal adatainak értéke, hatékonyabbá tehető a 
napi munka és az ügyfélkör kiszolgálása. 
Az önkormányzati térinformatikát elsősorban építéshatósági, főépítészi illetve azzal szorosan 
összefüggő feladatok támogatására használják, de a rendszer mintegy „átfogó ernyőként” képes a 
meglévő nyilvántartórendszerekhez kapcsolódni és az ott kezelt adatokat értékesebbé, közérthetőbbé 
tenni. A térinformatikai rendszer alapját képző - Földhivataltól érkező - Digitális alaptérkép az állami 
DAT Szabványnak köszönhetően pillanatok alatt frissíthető, így a rendszer aktualitása, naprakészsége 
könnyedén biztosítható. A földmérési alaptérképre vonatkozó adatcsere formátum megjelenítésére 
egyik kész térinformatikai program sem alkalmas közvetlenül. A földmérési törvény szerint kötelezően 
használandó DAT (Digitális Alaptérkép) adatállományok azonban elengedhetetlenül szükségesek a 
tervezési feladatokhoz, önkormányzati és kistérségi térinformatikai rendszerek kialakításához. 
Az adatbázisba történő konvertáláshoz egy saját fejlesztésű konverter szoftver használunk a 
hivatalokban.  

 
 
Felhasználói felület 
Célunk minden esetben olyan magyar nyelvű felhasználói felület kialakítása, amely mindenki számára 
különleges előképzettség nélkül könnyen használható. A sokrétű funkcionalitást hierarchikus 
struktúra szerint tárjuk a felhasználó elé, így a felhasználói felület mindig egyértelmű, könnyen 
kezelhető lesz. A felhasználói felület központjában minden esetben a térkép és a keresési 
szempontok, illetve a keresési eredményeket megjelenítő felület áll. A WEB alapú felhasználói felület 
vektoros (DWF) és raszteres (Ajax) térképmegjelenítést is támogat, így biztosítható, hogy a rendszer 
ne csak Internet Explorer környezetben működjön. 



A rendszerek kialakítása során nagy hangsúlyt helyeztünk arra is, hogy a térképi információk is 
könnyen értelmezhetők, egymástól jól elkülöníthetők legyenek. Az Autodesk Topobase teljes 
mértékben nyitott szimbólum-eszköztárral rendelkezik, így a térképen használhatóak a Szabályozási 
Tervben alkalmazott jelkulcsok (OTÉK), kitöltési minták (Műemlék, Kút, Telefon, Stb.) 
A WEB-es felület kialakítása lehetővé teszi, hogy a rendszerhez további lekérdezési felületek 
kapcsolhatóak folyamatosan az esetleges felhasználói igényeket figyelembe véve. 
 
Szabályozási Tervek 
A Földhivatali alaptérkép mellett az Önkormányzat számára legfontosabb térképi adatbázis a 
Szabályozási tervdokumentáció. Az ezt kezelő modul szinte felfogható egy virtuális Építésügyi 
Tájékoztatási Irodának, ahol gyors és megbízható információhoz juthatunk a város területeivel és 
ingatlanaival kapcsolatos elhatározásokról. Megnézhetjük a város szabályozási tervének bármely 
részletét, információt kérhetünk a telekre, területre vonatkozó előírásokról, így többek közt arról: 

- hogy a telek, terület beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt területen található, 
- a rendeltetési zónáról, amelybe a telek, terület esik, az építési övezet melyik építészeti 

zónacsoportjába tartozik, 
- az övezetben melyik beépítési mód alkalmazható, mennyi a megengedett legnagyobb 

beépítettség a telekterület százalékában, 
- mekkora a megengedett legnagyobb építménymagasság, 
- a terven szereplő határvonalak, vonalak milyen értelemben és mértékben befolyásolják a 

telek, terület felhasználását. 
- Választ kaphatunk arra, hogy létezik-e a földrészletre vonatkozó speciális szabály, előírás, 

megkötés vagy olyan figyelmeztetés, melyet továbbhasznosítás során figyelembe kell venni. 
 

A grafikus elemek kiválasztásakor azonnal megjelennek az ahhoz rendelt adatok, új elemek 
létrehozásakor pedig létrejön egyből a hozzátartozó adatbázis-rekord, amit űrlapszerűen ki is tölthet a 
felhasználó. 
 

 
 
Egységes közműnyilvántartás 

Sok esetben a Hivatal feladata a közmű-egyeztetési és az ezekkel kapcsolatos engedélyezési 
feladatok ellátása is. Ezen a területen fontos szempont a különböző helyi közműszolgáltatók által 
átadott adatok, digitális közműtérképek és kapcsolt leíró adatok integrálása. A térinformatikai rendszer 
nyitott adatkapcsolati felületein keresztül képes fogadni minden más térinformatikai és CAD-es 
adatformátumot, így az adatok integrálása gyorsan, adatvesztés nélkül valósult meg. A rendszerben a 
közmű alaptérképen kívül számos különböző szakági közmű hálózat állománya került beillesztése. A 



térinformatikai rendszer közmű modulja segítségével WEB-es felületről is elérhetők a hálózati rajzok 
legfontosabb rétegei. A felhasználók ki-, bekapcsolhatják a rétegcsoportokat. A rétegek a közműalap 
térkép és a DAT térkép felé kerülnek és akár együtt ki is nyomtathatók. 
  

 
 
Vagyonkataszter 
Az önkormányzatok egyik fontos feladata az önkormányzati tulajdonban lévő vagyon folyamatos, 
naprakész nyilvántartása. Ehhez államilag minősített vagyonkataszteri szoftvert használnak. A  
legtöbb önkormányzatnál az E-szoftverfejlesztő Kft által fejlesztett EKATA program áll rendelkezésre, 
melyhez egy saját fejlesztésű interfész segítségével kapcsolódik a térinformatikai rendszerhez. Ennek 
köszönhetően a felhasználói felület is alkalmas a KATAwin adatbázisából előállított riportok 
megjelenítésére web-es környezetben. 
 
Információs blokk  
Az Információs blokk kialakítása elsősorban az Internetes nagyközönség igényeit szolgálja. 
Segítségével a legfontosabb államigazgatási szervek, cégek, vállalkozások, kulturális helyek, 
látványosságok, gyorsan megkereshetők, térképrészleteik nyomtathatók. Az információs adatbázis a 
hivatalos portállal párhuzamosan kerülhet feltöltésre és karbantartásra, így a települési portál részét 
képezheti. A vektoros, digitális térképi állományra épített, de a belső rendszerhez képest csökkentett 
funkcionalitással bíró oldal bárki számra elérhető, akár angol vagy német nyelven is.  
 



 
 
Ortofotó állomány 

A térinformációs rendszer DAT-os és Szabályozási Tervi része alá egyetlen kattintással betölthető a 
teljes Ortofotó állomány. Az ortofotók fölé beillesztett DAT-os térképek olyan speciális feladatok 
ellátásában is segíthetnek, mint például az illegális beépítések ellenőrzése.  
 

 
 



Internetes publikáció 

Napjainkban alapvető igény a belső hivatali gyors tájékoztatás mellett a „nyitott és átlátható hivatal” 
elvén működő hivatali portál üzemletetése, amelyben fontos szerep jut a térképi alapú publikálásoknak 
is. A Szabályozási tervek és a különböző statisztikai térképek publikálása mellett nagy hangsúly 
helyeződik a lakosság számára hasznos helyi információk (hivatalok, közintézmények, közlekedés), 
megosztására is illetve elsősorban a belföldi és külföldi turisták számára hasznos turisztikai 
információs térkép létrehozására is. 
 
 
Városgazdálkodás 
 
A  városgazdálkodási  alrendszer  egy  olyan  moduláris  felépítésű  kiegészítése  az  INVATER‐nek,  amely 
rugalmasan  illeszkedi  a Polgármesteri Hivatalokban működő Városgondnokságok  feladataihoz,  az  egyes 
rendszerelemeket  együtt  kezeli,  minél  jobban  megkönnyítve  és  meggyorsítva  a  dolgozók  mindennapi 
munkáját, továbbá segítséget nyújt a felső vezetés döntéshozatali folyamataihoz. 
A rendszer a következő fő modulokra terjed ki: Zárt csapadékcsatorna szakág, KRESZ táblák és burkolati 
jelek, Közterületi eszközök, Autóbuszvárók, Parkok, Hó eltakarítás és Síkosság‐mentesítés, Vasúti átkelők, 
Hidak, Fizető parkolók, Jelzőlámpás csomópontok,  Nyílt vízfolyások. 
 

 
 


