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Integrált Önkormányzati és városgazdálkodási rendszer 

Előzmény: 

A város térinformatikai rendszerének kidolgozása jelenleg folyamatban van, ezért 

tanulmányomat a következő irányvonalak mentén: hatékonyság, a rendszer kialakítása 

előremutató módon, az útógondozás, esetleges kiegészítések, bővíthetőség valamint 

fenntarthatóság figyelembevételével készítettem el. A Térinformatikai rendszer, mely 

Szentgotthárd város-üzemeltetési feladatait támogató, ellátó integrált térinformatikai rendszer 

feladatainak elvégzésére épül ki a Vállakozási szerződésben valamint Rendszertevben 

leírtakban, tartalmazza azokat a Műszaki leírásokat, technológia felépítést, stb. mely a jelen 

tanulmány hatáskörén kívül esik. 

Térinformatika – Önkormányzat kapcsolata 

 A térinformatika a helyhez kötött információval, jelenségekkel és a köztük lévő térbeli 

kapcsolatokkal foglalkozik. A közművek, telekommunikáció, önkormányzatok, földügy, 

közlekedés területén alkalmazzák legtöbbször. Városi, községi polgármesteri hivatalok 

törekednek az adatok, információk digitális formában való tárolására, feldolgozására. A 

térinformatikai rendszereket az önkormányzatok a közigazgatási feladatok végrehajtásánál 

alkalmazzák a legszélesebb körben, az önkormányzati munka segítése, támogatása a legfőbb 

erénye a rendszernek.  

A rendszer különböző feladatok támogatását szolgálja: építéshatóság, 

településrendezés és tervezés, vagyonkataszter, városfejlesztés, közműtervezés, 

ingatlannyilvántartás, közlekedés, zöldterület, építmény, műszaki nyilvántartás, 

döntéstámogatás. Kiépítésének köszönhetően átalakul az önkormányzati működés, az eddig 

elszigetelten működő alkalmazások helyett integrált rendszerek jönnek létre, egyre szélesebb 

körben alkalmazhatóak a térinformatikai eszközök. További előnyökhöz juthatnak: testületi 

döntések elősegítése, gyorsabb és pontosabb ügyintézés, egyszerűbb adatszolgáltatás, 

folyamatos adatfrissítés, e-ügyintézés bevezetésének lehetősége, interneten történő 

tájékoztatás a lakosság felé. 

A térinformatikai rendszer működőképessége, néhány elkerülhetetlen akadály elé 

állítja az önkormányzati hivatalokat, jelen esetben a kialakítás elötti akadályokra, 

problémákra, igények felmérésére nem térnék ki, ezt a kivitelező cég nyilvánvalóan megtette, 

viszont a kialakítás során, illetve a jövőbeli elkészült rendszer használatbavételét követően az 

alábbiakra szeretném felhívni a figyelmet.: 

o egy térinformatikai rendszer kiépítése és fejlesztése az egyszeri beruházáson 

kívül rendszeres kiadást is jelent az önkormányzatok számára, amelyek 

költségvetése egyébként is szűkös. Mindemellett szükség van egy hozzáértő 

személyzet vagy egy külső munkatárs rendszeres alkalmazására. 
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o a kistérségi önkormányzatok jövőbeli tervezett rendszere illeszkedhet-e a 

meglévő centrális rendszerhez 

 

o a korszerű technológia beszerzése és fenntartása is komoly anyagi megterhelést 

jelent. 

 

o Adatbázis karbantartás - A kivitelező gyakran csak az adatbázis feltöltésre 

szerződik a vállalkozókkal. Ekkor a változások folyamatos követése a 

smegrendelő feladata. 

 

o A létező problémák "számítógépesítése" - A GIS/CAD javítja a munka 

hatékonyságát, képes integrálni osztályokat, javítani az adatelérést, de ne 

várjuk el tőle, hogy megoldja a szervezeti problémákat 

 

o Az előnyök túlbecslése - Ez különösen a kezdeti szakaszra jellemző. Nem 

veszik figyelembe, hogy a megtérülés évek múlva jelentkezik. 

 

o sok esetben a vezetőség nem nyitott az új fejlesztések irányába, az átképzések 

és a továbbképzések idő- és költségigényesek, már amennyiben ezekre a 

képzésekre a lehendő önkormányzati használóknak lehetőségük van  

 

Az előbb felsorolt akadályokra a következő megoldási lehetőségek adódnak 

o a megfelelő módszertani háttér az e-közigazgatás bevezetésére rendelkezésre 

áll az önkormányzatok számára. A meglévő rendszerek korszerűsítése 

elkerülhetetlen lesz egy idő után, a kistérségi együttműködés csökkentheti az 

önkormányzatok költségeit. 

 

o Adatbázis feltöltés - A teljes költség 60 - 80%-át jelenti. Gondosan vizsgálandó 

minden adatszint, hogy az adott helyzetben mennyire fontos és hasznos. 

Ugyancsak fontos meghatározni az igényelt adatpontosságot. Bizonyos 

munkákat célszerű vállalkozóknak kiadni, másokat házon belül megoldani. 

Végezzünk piackutatást a meglévő digitális adatbázisok hozzáférését illetően. 

 

o  egy centralizált fejlesztési terv által a beruházás és a szükséges technológia 

beszerzési, valamint a szakképzett személyzet alkalmazásának költségei is 

csökkennének.  

 

o Az adatbázis költségek megosztása - A megvalósítandó GIS adataira másoknak 

is szüksége lehet (közművállalatok, kábel-TV társaság stb.). Ez lehetőséget 

kínál a költségek megosztására 

 

o ismeretszerzésre kiváló lehetőség konferenciákon, tanfolyamokon való 

részvétel. 
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Integrált önkormányzati rendszer – felhasználói csoportok 

Integrált, tehát az egyes moduljai képesek egy-egy szakterületet önállóan kiszolgálni, 

amennyiben a Hivatalnál több modul is üzemel, azok egymással integráltan működnek, az 

egyes rész-funkciókat megvalósító rendszerek a felhasználók számára gyakorlatilag 

észrevétlen adat-megosztás révén egységes rendszerként képesek működni kezelő rendszer 

hangolja össze, lehetővé téve a több területet is érintő folyamatok biztonságos működtetését. 

Így az egyik rész-rendszer (modul) meghibásodása így nem feltétlenül állítja le a teljes 

rendszer működését. 

A fentiek értelmében, a közigazgatási feladatokat ellátó integrált térinformatikai 

rendszer a várostervezés, városfejlesztés és városüzemeltetés mindig elérhető, fejleszthető, 

aktualizálható adatbázis rendszere. Felhasználása egyértelmű módon segítse, támogassa 

különböző korlátozottsági felületeken, az elérhető adatok lekérdezését. Lényeges, hogy a 

rendszert működtető önkormányzat nevezze meg és különítse el azokat a felhasználói 

csoportokat, melyek adott adatok eléréséhez különböző korlátozottsággal léphetnek be a 

rendszerbe. Adatbevitel, frissítés aktualizálással szemben adatok lekérdezése, megjelenítése, 

nyomtathatósági felülete. A többfelhasználós ügymenet ne nehezítse a rendszerbe 

jogosultsággal rendelkező felhasználók egyidejű belépésének számát, a szerver leterheltsége 

ennek megfelelően bővíthető legyen, amenyiben ez szükséges a későbbiekben. 

Jogosultság kezelés szintjei, egy lehetséges térinformatikai eSzolgáltatás szelektálása  

Állampolgárok részére: 

Adatszolgáltatás biztosítása a digitális térképi adatbázisokból digitális és nyomtatott formában 

(hiteles térképmásolat) egyaránt 

• On-line adatszolgáltatás biztosítása a digitális térképi adatbázisokból (digitális formában), 

• Információs várostérkép megjelenítése, melyen a cím és hrsz. szerinti keresésen kívül a 

legfontosabb közintézmények, turisztikai és egyéb létesítmények közvetlen keresése is 

biztosított. 

Gazdálkodó szervezetek számára: 

• Adatszolgáltatás biztosítása a digitális térképi adatbázisokból digitális és nyomtatott 

formában (hiteles térképmásolat) egyaránt, 

• On-line adatszolgáltatás biztosítása a digitális térképi adatbázisokból (digitális formában), 

• Információs várostérkép megjelenítése, melyen a cím és hrsz szerinti keresésen kívül a 

legfontosabb közintézmények, turisztikai és egyéb létesítmények közvetlen keresése is 

biztosított 
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Szolgáltatások megvalósítása a belső közigazgatás számára:  

• Építéshatósági feladatellátás kiszolgálása:  

 Szabályozási térképek és valamennyi téradatbázis rendelkezésre állása, 

 Hiteles szabályozási térképmásolat kiadmányozás, 

 Építéshatósági alrendszer előírt hatósági nyilvántartás vezetése és a rögzített 

ingatlanok térképi megjelenítése, igény szerinti tematikus lekérdezések és az 

eredmény megjelenítése. 

• Városüzemelési, műszaki feladatellátás kiszolgálása:  

     * Közműtérképek és valamennyi téradatbázis rendelkezésre állása, 

     * Hiteles közmű térképmásolat kiadmányozás, 

     * Városgazdálkodási és parkgondozási alrendszer rendelkezésre állása, 

     * Fa kataszter, 

     * Parlagfű szennyezettség nyilvántartás. 

• Egyéb közigazgatási feladatellátás kiszolgálása: 

     * Működési engedély nyilvántartás vezetése és a rögzített üzletek, telephelyek térképi 

megjelenítése, igény szerinti tematikus lekérdezések és az eredmény megjelenítése.  

     * Időszakosan szükségessé váló választási körzethatár módosítások tervezése kapcsolt 

címadatok, valamint rajzolt térképi fedvény (red-line réteg) által lefedett objektumok "halmaz 

leválogatási" eredményeinek összevetésével (tematikus megjelenítés területi folytonosságok, 

vagy megszakítások láthatóvá tétele).  

Példa (Fakataszter lekérdezése) 
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Önkormányzati felhasználási lehetőségek: 

 
 

Fontosabb csomagkiosztások, az egyes felhasználói csoportokat illetően: 
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Moduláris felépítés kihasználása 

A teljesség igénye nélkül, fontos kiemelni, hogy a Válalkozási szerződésben szerepet 

kapó modulok funkcionálisan alkothatnak egy alrendszert, azonban nem minden esetben 

célszerű az összevonás az átláthatóság, az egyes elemek külön kezelhetősége miatt. Az alábbi 

fontos mindennapi használatból adódó és ahoz szorosan tartozó elvi elemeket emelném ki a 

rendszerrel kapcsolatban: 

• A jól strukturált geo-adatbázisra alapozott kliens-szerver megoldású kialakítás, mely 

gyors keresési, illetve adatmegjelenítési lehetőségeket biztosít a rendszerben tárolt, vagy 

ahhoz kapcsolódó bármely adat egyedi vagy összetett lekérdezése esetén is. 

• Lehetővé teszi a rendszerben tárolt központi téradatok (DAT) és bármely más 

elterjedten alkalmazott grafikus formátumban (shp, dgn, dxf, dwg stb.) lévő egyéb 

állományok együttes megjelenítését, akár azok eredeti formátumát megtartva, vagy közös 

geo-adatbázisba integrálva.  

• A különböző adatállományok áttekinthető „projektszerű” megjelenítése dinamikus 

rétegszelekcióval. 

• Stabil, megbízható működés, dinamikus térképi megjelentés (gyors zoom) 

nagyméretű raszteres állományokkal 

• Egyedi információszolgáltatási igényekhez rugalmas igazodási képesség, könnyen 

kezelhető adatintegrálás, ezekből összetett lekérdezések eredményeinek gyors megjelenítési 

lehetősége folytán a város irányítási feladatok ellátásának hatékony kiszolgálása. 

• A térkép megjelenítés és korrekt címkeresési lehetőségen kívül, rendelkezésre 

állhatna egy háromnyelvű információs adatbázis (német, szlovén, angol) értve itt a 

kistérségben élő felhasználók igényeinek kielégítését, de a külföldi felhasználók számára is 

hasznos lehet. 

 

• Nyitott és áttekinthető infrastruktúra - tervezés, kezelésnek kitűnő alapja a strukturált 

moduláris szerkezet, mely használatban lévő rendszerek integrálásával is alkalmazható 

 

• Eredményeként bővül a felhasználói kör, javulhat az ügyfélkiszolgálás, 

döntéshozatal mechanizmusa gyorsul és az önkormányzat sok pénzt takaríthat meg az adatok 

többcélú felhasználása által. 

 

• Egy modul többszintű rétegződésénél az egyik legfontosabb funkció a leválogatás, ez 

többféle módszerrel megvalósítható. Egyszerű leválogatások közé tartozik a kurzorral és 

kereső poligonnal történő kijelölés. Összetett lekérdezést tesz lehetővé az SQL (Structured 

Query Language). Ez széles körben alkalmazott lekérdező nyelv, amely relációs adatmodell 

alapján felépülő adatbázisok kezelésére képes. 
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Általános lekérdezés - adatbázisból nyert statisztikai adatok 

A fentebb említett lehetőségek, előnyök eredményekép megvalósulhat a szükséges 

adatok kinyerése az adatbázisból. A Rendszertervben ennek folyamatára minimális említést 

véltem csak felfedezni, pedig úgy gondolom az adatok lekérdezésének a nehézsége, 

elsajátítása a tanuló felhasználók számára nem a különböző statisztikai adatlapok bemutatása 

lenne. Szükség lenne különböző adattípusok frissítésének bemutatására egyes alapvető 

adatbázis/térképtechnikai problémákon keresztül. Többek között a rétegműveleteket vektor 

adatmodellek között hajtjuk végre, bár vannak olyan rétegművelet típusok, amelyek a raszter 

adatstruktúrán is értelmezhető. A vektoros műveletek végrehajtása a második leggyakrabban 

használt elemzése a helyzeti adatoknak.  

Példa (Egy vektor adatforráson végrehajtott műveletek) 

 
Példa (Két vektor adatforráson végrehajtott műveletek) 
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Mind azok mellet, hogy a folyamatosan növekvő térképi információk könnyen 

értelmezhetők és egymástól jól elkülöníthetők legyenek, képes legyen a meglévő 

nyilvántartórendszerekhez kapcsolódni, valamint biztonságosan ossza meg a téradatokat, így 

pedig hozzájáruljon az eredményes döntéshozatalhoz, valamint az elektronikus ügyintézési 

rendszer támogatásához.  

Az ügyfelek számára elsőszámú szempont, hogy gyors és megbízható információkhoz 

juthassanak az adott telekre, területre vonatkozó előírásokkal kapcsolatban. Emiatt pedig a 

Hivatal számára elengedhetetlenül szükséges, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 

vagyon változásáról folyamatos, naprakész nyilvántartást vezethessen. Ilyen módon a 

listaelemek CSV formátumban, Pdf-ként , vagy txt./doc./docx. formátumba kinyerhetők/ 

aktualizálhatók legyenek. A lakosság és az önkormányzat közötti információcsere az 

interneten keresztül, a különféle hivatali ügyek folyamata felgyorsulhat. Példának okáért 

különböző statisztikai adatok kiszámítására, mint például hány földrészlet található a 

településen, mekkora ezek területe, épületek területe, stb. 

Földrészletek darabszáma: 1149 db. 

Földrészletek összterülete: 2886901, 795 m2 

Földrészletek területeinek átlag értéke: 

2512,534m2 

Legnagyobb területű földrészlet: 41685, 374 m2 

Legkisebb területű földrészlet: 2, 468 m2. 

Épületek darabszáma: 1483 db. 

Épületek összterülete: 126191, 493 m2. 

Épületek területeinek átlag értéke: 85, 095 m2. 

Legnagyobb területű épület: 1264, 647 m2. 

Legkisebb területű épület: 5, 155 m2.  
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Lehetséges kiegészítő modulok: 

Napjainkban már bizonyított, fejlesztések alatt álló modul az Integrált árvízvédelmi 

előrejelző rendszer létrehozása térinformatikai alapú modellrendszer segítségével. Alkalmas 

az előrejelzett adatok és információk alapján származtatott riasztások kezelésére, 

szétosztására oly módon, hogy közben kielégítik a résztvevő országok központi és egyéb 

vonatkozó munkaszervezeteinek egyedi és közös igényeit. Az üzemeltetés teljes folyamatát 

(adatkinyerés az adatfarmról, elő-feldolgozás, előrejelzés, riportok a tájékoztatási és riasztó 

rendszer felé) automatikusan, diszpécseri beavatkozás nélkül végzi. A hidrometriai adatok 

(vízállás, vízhozam) bizonyos elő-feldolgozást igényelnek, amelyet egy cél-szoftver végez el. 

Szentgotthárd esetében kitűnően alkalmazkodna, a 2009-ben elkészült árízvédelmi 

fejlesztéseket segítve, előrejelezve a Rába és Lapincs hullámtéri ingadozását. 

Azt feltételezzük, hogy a Vízügyi információs rendszerhez beérkező adatok a 

szükséges mennyiségben és időben az előrejelzés valós időn belüli kivitelezéséhez a rendszer 

számára kinyerhetőek. Ez tehát a rendszer működésének egyik legfontosabb alapfeltétele, 

valamint a modul funkcionálisan illeszkedjen a Vízügy rendszeréhez. 

Példa(Árvíz – szimuláció megjelenítése) 
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A temető üzemeltetők és az önkormányzat közötti halálozási adatok regisztrálására, a 

sírhelyek adminisztrálására is igénybevehető modul, mely szintén csatlakozhat a kiépülő 

térinformatikai rendszerhez. A többszintű jogosultság alkalmazásával a program eleget tesz az 

erre vonatkozó törvényi előírásoknak, ugyanakkor megakadályozza az adatokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést. A Temető Nyilvántartás alapváltozata által nyújtott főbb 

lehetőségek: 

 A sírhely adatainak rögzítése: név, leánykori név, születési-, halálozási- és temetési 

dátum, kinagyítható fénykép, parcella- sor- és sírhelyszám, sírhely mérete és 

mélysége, megváltás összege és dátuma, anyja neve, elhunyt utolsó lakhelye, 

foglalkozása, eltemettető adatai, halál oka, sír gondozója, megjegyzés, stb. 

 Keresés és listázás 

 Adatlapok és a listázás/keresés eredményeinek nyomtatása 

 Többszintű jogosultságot lehetővé tévő jelszavas beléptetés a felhasználók 

naplózásával 

 A megváltások lejáratának figyelése, valamint az újraváltások listázása, a befizetések 

összegzése 

 Adatbevitelt segítő algoritmusok 

A Térképi modul lehetővé teszi a temető térképének interaktív kezelését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példa (Temető Nyilvántartási Térkép) 
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Integrált Önkormányzati és városgazdálkodási rendszer 

 A rendszer megtervezésekor nagy gondossággal kell elemezni a változtatások hatását a 

korábbi, hagyományos rendszerre (amennyiben volt), valamint ugyanúgy fontos ismerni a 

rendszer elvi felépítését, együttlátását ez által könnyebben kiszűrhetők a használat során az 

esetleges hibaforrások. A tervezés és megvalósítás lépéseit tartalmazza az alábbi ábra, a 

rendszer méretétől, környezetétől apróbb eltérések adódhatnak. Ezek közül kiemelném az 

alábbiakat: PRÓBAÜZEM, BETANÍTÁS, TESZTELÉS. 

 

  

 Egy-két éven belül szükség lehet a hardver és szoftver bővítésére, további 

berendezésekre van szükség, újabb feladatokat kell végrehajtani stb. A vállalkozó általában 

évente egyszer vagy kétszer felajánlja a szoftver frissítését. Kiegészítő szoftvermodulokat 

lehet vásárolni az újabb alkalmazások kiszolgálásához. Fontos a 

személyzet folyamatos oktatása és képzése. A tapasztalt személyzet esetenként elhagyja a 

céget, az újakat be kell tanítani. Az adatok naprakészen tartása és ellenőrzése a felhasználó 

fontos feladata. 

 A kvalitatív rendszertesztelés arra válaszol, hogy az igényelt funkciók valóban jelen 

vannak-e, az elvárásnak megfelelően működnek-e, könnyű-e ezeket használni? 

A  rendszertesztelés alapkérdése, hogy a javasolt konfiguráció megfelelő kapacitású-e a 

tervezett munkaterhelés kezeléséhez. A tesztnapló vezetése elkerülhetetlen, a vizsgálat 

kiértékelését illetően, a változtatás jogi bizonyítéka lehet.  
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(Sikertényezők – Kockázati elemek) 

Legfontosabb sikertényezők: 

o vezetők, felhasználók, informatika bevonása a tervezésbe 

o megfelelő pályázat-értékelési módszer alkalmazása 

o minőségbiztosítás (minden fázisban) 

o oktatások megtervezése 

o kezdeti adatok körének, formájának, forrásának részletes meghatározása, 

automatizálhatóság vizsgálata 

o folyamatos adatfrissítés megtervezése, feltételeinek megteremtése 

Kiválasztott rendszer bevezetése 

o korábban meghatározott funkcionalitás kialakításának biztosítása 

o tervezett erőforrásokkal való gazdálkodás 

o önkormányzat zavartalan működésének biztosítása 

o szükséges adatok (külső és belső) időben történő rendelkezésre állása 

o elfogadási tesztek sikeres végrehajtása 

o felhasználói- és üzemeltetői oktatás 

KOCKÁZAT EREDMÉNY 

A rendszer meghatáozásakor nem kellően 

veszik figyelembe a vezetők és felhasználók 

elvárásait. 

Megvalósuló rendszer nem illeszkedik a 

belső működési rendbe 

Rendszer ára túl nagy súllyal szerepel az 

értékelésében 

Jóval kisebb funkcionalitású rendszer kerül 

kialakításra, mint az önkormányzat igénye 

Minőségbiztosítás hiánya Határidők csúszhatnak, minőségi problémák 

léphetnek fel a projekt során, vagy az átadott 

rendszerben 

Nem megfelelő oktatás Felhasználók nem képesek használni a 

rendszert, a problémák állandósulnak. 

Üzemeltetés erőforrásigénye az előkészítés 

során nem lett megfelelően meghatározva 

Biztonságos üzemeltetéshez a tervezettnél 

nagyobb erőforrások, költségek szükségesek 

Infrastruktúrális lehetőségek nem megfeleő 

figyelembe vétele 

További – nem tervezett – beruházások 

végrehajtása szükséges 

Kezdeti adatforrások és adatfeltöltés, 

folyamatos adatfrissítés meghatározásának 

hiánya 

Rendszer nem, illetve hiányosan tud 

elindulni, további jelentős költségek 

keletkeznek, rendszerben lévő adatok nem 

aktuálisak 
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Köszönet, a Hivatal munkatársának Tófeji Zsolt vagyongazdálkodási ügyintézőnek, hogy 

rendelkezésemre bocsáltotta Szentgotthárd Térinformatikai Rendszertervét, valamint 

együttműködését a térinformatikai rendszer jellemzését illetően. 

 

Szentgotthárd, 2015. december 22. 

 

Páli Gábor 


