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Téradat Infrastruktúra a Nemzeti 
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(NTI) rendszerek fejlődéstörténetében
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A XXI. Század alapvető kihívásai és 
hétköznapi igényeink

• Népességrobbanás

• Urbanizáció

• Globális éghajlatváltozás

• Életlehetőségek romlása

• Politikai, ökológiai migráció

• Környezetszennyezés

Erőforrásokhoz való hozzáférés

Jó infrastruktúra

Kockázatok csökkentése

Élelmiszerbiztonság, ivóvíz

Biztonságos környezet

Élhető környezet

Életterünk, az emberi környezet szűkös közösségi erőforrás !!!



Forrás: American Museum 
of Natural History





Mintegy 200.000 év alatt érte el a Föld lakossága az 1 milliárdot,

de az elmúlt 200 évben már elértük a 7 milliárdot!





2007/2/EC INSPIRE irányelv hatályba 
lép,kicsit megkésve követve az USA 
NSDI-t megalapozó  1994-es 12906 
Elnöki Dekrétumot 



INSPIRE adatkörök – heterogén jelleg és adatforrás
Annex I

1. Koordináta rendszerek

2. Földrajzi hálózatok

3. Földrajzi nevek

4. Közigazgatási egységek

5. Címek

6. Földrészletek

7. Közlekedési hálózatok

8. Vízrajz

9. Természetvédelmi területek

Annex II

1. Domborzat

2. Felszín borítás

3. Ortofotók

4. Földtan

Annex III –

Szocio-ökonómia, infrastruktúra

1. Statisztikai egységek

2. Épületek

3. Talaj

4. Földhasználat

5. Emberi egészség és biztonság

6. Közüzemi és közszolgáltatások

7. Környezetvédelmi monitoring 
létesítmények

8. Termelő és ipari létesítmények

9. Mezőgazdasági és akvakultúrás
létesítmények

10.Népesség eloszlása –

demográfia

Természeti erőforrások

11.Terület gazdálkodás és szabályozás

12.Természeti kockázati zónák

13.Légköri viszonyok

14.Meteorológiai földrajzi jellemzők

15.Óceonográfiai jellemzık

16.Tengeri régiók

17.Bio-geográfiai régiók

18.Élőhelyek

19.A fajok megosztása

20.Energiaforrások

21.Ásványi nyersanyagok

Adatharmonizáció tervezett költsége: 92-137 millió Euro/év 
Tervezett haszon/megtakarítás:  770-1150 millió Euro/év
…és a tények: költségek túlteljesítése/haszon alulteljesítése



Térinformatika

Felhasználók/vevők

Erőforrások / Hálózatok

Akciók (marketing, közösség…)

Környezeti adatok …

Terület használat

Tevékenység & csapatok

Adataink ~85-90% térbeli helyhez kötött

a közös nevező



AZ NTI mint az információs társadalom egyik fontos alapeszköze:

• Lehetővé teszi az épített és természeti környezettel, erőforrásainkkal  való felelős 
gazdálkodást

• Fenntartható településfejlesztés és tájhasználat elősegítésével csökkenti a globális 
éghajlatváltozás miatti kockázatokat

• Közszféra, vállalkozói szféra és magánszféra közötti kooperáció, feladatmegosztás 
elősegítésével növeli a hatékonyságot, a társadalmi részvételt

• A nyílt adatpolitika támogatásával lehetőséget biztosít a szakmai felhasználók és 
állampolgárok széles köre számára környezetünkkel kapcsolatos megalapozott döntésekre

• Az új térinformatikai technológiák hozzáférhetőségének javításával lehetőséget biztosít a KKV 
szektor szereplői számára új innovatív szolgáltatások bevezetésére

A Nemzeti Téradat Infrastruktúra az erőforrásainkkal 
történő hatékony gazdálkodás alap eszköze



Az NTI helye a világban

Digital Earth

ISO/TC211

Open GIS

Clearinghouses

OGDI

http://www.gsdi.org

NMA’s / World Bank

Global Map, SRTM, 

Corine Copernicus



Az NTI és az elektronikus kormányzás 
fejlődése

1. Digitális téradatok

2. Adat és publikálás 
szabványosítás

3. Térbeli referencia 
adatrendszer kialakítása 

4. Jogilag hiteles 
geometria létrehozása

5. Térben tudatos 
társadalom

Költség/Haszon

Idő/Komplexitás/Integráció

Politikai ugrás

Kulturális ugrás

Technológiai ugrás

Technológiai ugrás

E-demokrácia

Transzformáció

Tranzakció

Interakció

WEB megjelenése

Kormányzati szolgáltatások 
transzformációja

Meglévő folyamatok 
automatizálása

Siau-Ling, Hvingel 2014



AZ NTI hasznainak szerkezete

Cadognone, 2006



Az NTI finanszírozása, hasznai

• Csak egyszer végezzük el a költséges téradat előállítást, és biztosítsuk a széleskörű 
elérhetőséget, újrahasznosítást

• „Ingyen ebéd nincs!” – ki finanszírozza? 
Kormányzati/üzleti/hibrid finanszírozási megoldások

• A nyílt adatok előállításának, karbantartásának központi finanszírozása

• Pénzügyi, szervezeti értékek túldimenzionálása <-> Politikai, Felhasználói értékek 
figyelmen kívül hagyása

• Ár/költség/érték - hasznok és költségek eltérő szereplőnél jelentkeznek (a nagy 
költséggel előállított adat értéke zéró, ha nem biztosított a hasznosítás)

• Az idő/aktualitás/gyors hozzáférés, mint új üzleti érték



Az NTI és az EU INSPIRE viszonya



Hungary 2012. 03.08.



Hungary 2016.11.07. 

HU-46, AU-737, FR-28916, PL - 37793



INSPIRE problémák, vitatott kérdések
• A Magyar INSPIRE Nemzeti Képviselet hányatott sorsa, de vannak jól működő modellek (Nl, Dk, Fr)

• Az INSPIRE felhasználói szemmel túlszabályozott, nehézkes a technológiai adaptációja, elhúzódik a 
tagországok harmonizációja (2015-től elvileg az újonnan előállított és a gyakran használt 
adatkörökre tejes interoperabilitást és hálózati szolgáltatást kellene biztosítani, 2020-tól minden 
adatkörre…)

• Az INSPIRE nem helyettesíti a nemzeti rendszert, megfelelő szabályozás esetén az NTI rendszerből 
az INSPIRE adattartalom automatikusan előállítható

• Számos jól működő szakmai felhasználói közösség számára felesleges tehernek tűnik (hidrológia, 
geológia)

• Szerzői jogok védelmével kapcsolatos nézetkülönbségek

• Állami bevételek csökkenése: az adatok előállítása a tagállamokban csak részben állami forrásból 
történik és állami bevételek származnak az adatok forgalmazásából

• Félelem az egységes és nyílt rendszertől 

• Politikai gondok, Kompromisszumok, EU Parlament, EU Bizottság nézetkülönbségei



Az NTI megvalósítás rögös útja…
Előnyök:

• Azonnal realizálható haszon, a kormányzati, igazgatási folyamatok digitalizálása, párhuzamosságok 
megszüntetése, megalapozott döntések támogatása

• Hatékonyság növelés, versenyképesség javítása, bürokrácia csökkentés, közszolgáltatások színvonalának 
növelése

• Erőforrásgazdálkodás támogatása, kedvezőtlen környezeti hatások kockázatának csökkentése, gyors 
katasztrófa reagálás

Gondok:

• Hagyományos ágazati szemlélet, széttöredezett/átfedő műszaki, hatósági rendszerek

• Törvényi szabályozás és operatív működés közötti ütközések, átfedő/kettős/többes irányítás buktatói

• A jogszabályi változást nem követik a szükséges szabályozási, intézményi, finanszírozási  változások 

• Nemzetközi szabványok lassú térnyerése, egyedi, szigetszerű, interoperabilitást blokkoló műszaki, 
technológiai megoldások fenntartása, fejlesztése

Feltétel:

• Tárca-független egységes digitális közmű jellegű működés, szolgáltatás orientált jelleg kialakítása



Thank You

Merci
Grazie

Gracias

Obrigado
Danke

Japanese

English

French

Russian

German

Italian

Spanish

Brazilian Portuguese
Arabic

Traditional Chinese

Simplified Chinese

Hindi

Tamil

Thai

Korean

Köszönöm
Hungarian


