
A topográfiai térképek a terepi tájékozódás
alapvetõ segédeszközei: fontosabb fajtái – az álla-
mi topográfiai alaptérképeken kívül – a várostér-
képek, autótérképek, turistatérképek, tájfutó-
térképek. Természetesen a felsorolt térképfajták
igen nagy valószínûséggel állami alaptérképek
felhasználásával készültek, ezért cikkünk is ezek-
re koncentrál.

Az állami topográfiai alaptérképek felhasználá-
sa esetében általában kétféle megközelítés alakult
ki. Az Egyesült Államokban az állami alaptérké-
pek digitális formában az adathordozó áráért meg-
szerezhetõk, mert ezeket a térképeket az állam a
befizetett adókból állítja elõ.

Az európai megközelítés általában ettõl eltérõ:
az állami finanszírozású intézmények által készí-
tett alaptérképeket csak külön díjfizetés ellenében
lehet felhasználni, ami hangsúlyosan fennáll ab-
ban az esetben, ha azok alapján új térképészeti ter-
mék jön létre.

Mindezek ismeretében érthetõ, hogy a weben
viszonylag ritka a topográfiai térképek megjelené-

se, fõleg ha egy ország teljes területét hiánytalanul
ábrázoló megoldásról van szó. Az Egyesült Álla-
mok esetében többféle webes megoldással is talál-
kozhatunk, ahol a térképes megjelenítés általában
vázlatos (a topográfiai térkép tartalmából a dom-
borzatrajz hiányzik), viszont címkeresésre is lehe-

tõséget ad (utcanévre, irányítószámra). A webes
megoldások ekkora méretû adatbázis esetében
mindig valamilyen térképszerver programon ala-
pulnak (térinformatikai háttér).
http://www.mapquest.com/

Európai megoldások

Ami az európai országokat illeti, viszonylag ke-
vés szolgáltat ilyen jellegû információkat ingye-
nesen a nagyközönség számára a weben keresztül.
Ezt természetesen a szervezeti keretek is erõsen
befolyásolják, hiszen más-más feltételek között
mûködnek ezek az intézmények az egyes orszá-
gokban (polgári, katonai, piaci cégek). Általában
a központi (állami) finanszírozású intézmények
esetében gyakoribb a webes térképszolgáltatás.
Lássuk ezt négy európai ország példáján.
Ausztria (http://www.austrianmap.at/)

A tipikus térképszerver megjelenés, mint általá-
ban a nemzeti térképes oldalak esetében, saját fej-
lesztésen alapul, és nem a piacon kapható termé-
ket használ. A webes felület három méretarányt
tartalmaz (1:50 000, 1:200 000, 1:500 000), me-

lyek a fõ térképmezõben raszteres képként jelen-
nek meg , de ettõl függetlenül az egyes képek el-
térõ felbontásúak. A böngészést induláskor egy
1:2 000 000 méretarányú áttekintõ térkép segíti
(árnyékolásos domborzatábrázolás). A webhely
üzemeltetõje a BEV (Bundesamt für Eich- und
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Vermessungswesen). A honlap csak német nyelvû
felületet kínál a felhasználóknak. A megszokott
nagyító funkció mellett jó szolgálatot tesznek az
elõre definiált méretarányok, melyek a fent emlí-
tett méretarányokban meglévõ alaptérképek opti-
mális megjelenítését segítik elõ. A nyomtatás ak-
tivizálásakor egy külön ablakban nyílik meg a tér-
kép, melyen szerepel az eredeti méretarány, a ki-
vágat mérete és természetesen a szerzõi jogokra
való utalás is.

Csehország (http://mapy.atlas.cz/)
Példamutatóan teljes és felhasználóbarát Cseh-

ország webes topográfiai térképi adatbázisa. Ez a
legnagyobb méretarányú az interneten elérhetõk
között, és a térképek mellett légifotókat (ponto-
sabban ortofotókat) is tartalmaz. A megjelenített

térképek raszteresek (domborzat nélkül). Fõ mé-
retarányok: 1:10 000, 1:25 000, 1:100 000. A tér-
képmezõ mérete állítható (lépcsõzetesen csök-
kenthetõ, illetve növelhetõ), így gyors internet-
kapcsolat mellett egyszerre igen nagy terület is
szemlélhetõ a képernyõn. A megjelenítés webre
optimalizált.

Dánia (http://www.kms.dk/)
Itt is háromféle méretarányú állami alaptérkép-

bõl állt elõ az internetes adatbázis: 1: 100 000,
1:300 000, 1: 3 200 000. Ez utóbbi kis méret-
arányt elsõsorban az indokolja, hogy nemcsak az

anyaországot, hanem két külbirtokát, a Faröer-
szigeteket, illetve Grönlandot is tartalmazza a tér-
kép. A fõ térképmezõben itt is raszteres térkép je-
lenik meg. A koordináta kijelzés UTM és WGS-
84 rendszerekben lehetséges.

A magyar helyzet

Magyarország esetében két adatgazda intéz-
ménynek lehetne meg a lehetõsége az állami alap-
térképek internetes publikálására. A polgári térké-
pek esetében a FÖMI-nek nehezebb dolga lenne,
hiszen az 1:10 000 méretarányú állami alaptérké-
pek nagy része még nem létezik digitális (vekto-
ros) formában. A térképészeti törvény szerint az
ennél kisebb méretarányok már a HM hatásköré-
be tartoznak, bár a korábban EOV-ban elõállított
1:100 000 méretarányú topográfiai térképmû gon-
dozása még a FÖMI feladata. CD-ROM-on, rasz-
teres képként az 1:100 000 és 1:200 000 méretará-
nyú EOTR rendszerû topográfiai térképek már
megvásárolhatók (adatbázis kapcsolat nélkül), il-
letve az 1:10 000 méretarányú EOTR térképek
színes nyomata, illetve három fedvénye (síkrajz,
domborzatrajz, vízrajz/ névrajz) geokódolva már
szintén hozzáférhetõ a FÖMI adattárában, termé-
szetesen a megfelelõ díj fizetése ellenében. Vekto-
ros formában ugyanezek a térképek (1:100 000 és
1:200 000) képezték az Országos Térinformatikai
Alapadatbázis (OTAB) alapját, de „természete-
sen“ ez sem érhetõ el a weben.

A HM Térképész Szolgálata, illetve a Térképé-
szeti Kht. könnyebb helyzetben van, hiszen a
Gauss-Krüger rendszerû térképsorozat egyes ele-
mei (DTA-50, DTA-200) már digitális formában
is elkészültek. 

A FÖMI portáljellegû weboldalán (fish.
fomi.hu) az egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó-
an (alappontok, légifényképek kiválasztása) elér-
hetõ az 1:200 000 méretarányú EOTR térképek
raszteres változata.

Ma már mind a polgári (www.fomi.hu), mind a
katonai térképészet (www.topomap.hu) honlap-
ján is olyan webes felületû légifényképtárban ke-
reshetünk, ahol a vásárlás elõtt minden szükséges
adathoz hozzájuthatunk, sõt a képek kis felbontá-
sú változatát is megtekinthetjük. Ugyancsak meg-
tekinthetõ a FÖMI-nél (ha még nem is ortofotó
formájában, de a topográfiai térképhez kötötten)
a „Magyarország légifényképezése 2000“  prog-
ram keretében készült, az ország teljes területét
lefedõ légifénykép-sorozat csökkentett tartalmú
változata.
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Bizonyos vonatkozásban mind az MH TÉHI,
mind a FÖMI honlap szolgáltat topográfiai,
légifelvételi, ûrfelvételi adatokat, de a fentebb már
említett külföldi példákhoz hasonlatos igazi webes
topográfiai térképet csak a Hunet-200 valósít meg.

Hunet-200

A katonai térképészet weboldalán egy minta-
adatbázis már régebb óta elérhetõ, de 2002-ben
hozzáférhetõvé tették a DTA-200-at is. Az
1:200 000 méretarányú térképrendszer digitális
változata a domborzatot nem tartalmazza.

A Széchenyi Terv Információs Társadalom- és
Gazdaságfejlesztési Programja keretében a Mi-
niszterelnöki Hivatal, Informatikai Kormánybiz-
tossága 2001. június 1-jén hirdette meg „Az infor-
mációs társadalommal kapcsolatos hazai kutatá-
sok, nemzetközi tapasztalatok átvétele, adatbázi-
sok képzése, karbantartása, publikálása, illetve a
stratégiai tervezést segítõ munkák támogatása“ cí-
mû SZT-IS-1 jelû pályázatát. A pályázat célja szo-
rosan kapcsolódik a Honvédelmi Minisztérium
Térképészeti Kht. tevékenységéhez, a digitális tér-
képészeti adatbázisok elõállításához és közkincs-
csé tételéhez. Ezért döntött úgy a Kht. vezetése,
hogy továbbfejlesztve korábbi terméküket, a
DTA-200 digitális térképészeti adatbázist, a Szé-
chenyi Terv támogatását felhasználva lehetõvé te-
szik annak publikálását az interneten keresztül,
HUNET-200 néven.

A HUNET-200 célja egy szabad felhasználású,
korszerû tartalmú digitális alaptérkép létrehozása
és publikálása az interneten. A projekt tartalmazza
a jelenleg széleskörûen alkalmazott DTA-200 (Di-
gitális Térképészeti Adatbázis) adattartalmának
egy adatállományba történõ összefûzését, részleges
aktualizálását, publikáláshoz való elõkészítését és
térképszerveren történõ közzétételét az interneten. 

A projekt eredményeként olyan korszerû – az
1:200 000 méretaránynak megfelelõ – tartalmú di-
gitális térkép lesz szabadon hozzáférhetõ az inter-
neten, amely különféle tematikus tartalmak megje-
lenítésének alapjául is szolgálhat a késõbbiekben.

A publikálni kívánt adatbázis szöveges, ill. gra-
fikus elemeket is tartalmaz. A grafikus elemek adat-
bázisban való tárolása túlmutat egy átlagos adatbá-
zis-kezelõ képességein, megvalósításához speciális
(térinformatikai) alkalmazásra van szükség. Általá-
nos megoldás, hogy az adatbázis grafikus és szöve-
ges elemeit külön alkalmazásokban tárolják, a pá-
lyázatban mi ezt az adatbázist egységesen, egy al-
kalmazásban kívántuk létrehozni és üzemeltetni.

A publikáló eszköz

Az internetes térképszerverrel kapcsolatban az
alábbi követelmények támaszthatók:

• Interneten keresztüli betekintés (csak olvasás-
ra) a HUNET-200 teljes adatkörébe, kliensoldali
webböngészõn keresztül.

• Magyar nyelvû kliensoldali felület.
• Rendszergazda számára a felhasználói jogo-

sultságok szabályozása, kliensoldali felület
testreszabása.

• A HUNET-200 attributív (szöveges) adatainak
lekérdezése, térbeli lekérdezések végrehajtása.

• Tematikus térképek kezelése, nyomtatása.
Több alkalmazás megvizsgálása után a Kht. a

GeoMedia Web Map szoftvert választotta ki a tér-
képszerver szerepére. Az Intergraph GeoMedia
Web Map terméke egy intelligens kommunikációs
eszköz, amely eljuttatja az információt a felhasz-
nálókhoz. Képes ellátni az érdeklõdõket napra-
kész és „okos“ földrajzi adatokkal a nap huszon-
négy órájában.

A GeoMedia Web Map teszi meg az utolsó lépést
az adattovábbításra a felhasználók felé, hiszen a
felhasználóknak csupán egy böngészõ programra
(Internet Explorer vagy Netscape) van szüksége az
adatbázis kiszolgáló (szerver) és azon keresztül a
lekérdezések és jelentések eléréséhez. A program
az információkat vektor-raszter térképeken továb-
bítja (azaz a vektoros objektumok egyedileg kije-
lölhetõk, a hozzájuk rendelt attribútumok lekérdez-
hetõk). Az egyedi vektorok reprezentálják az adat-
objektumokat. Egyéb objektumok is hiperlinkel-
hetõk, és hozzájuk adatok kapcsolhatók, amelyek
a hivatkozáson keresztül lekérdezhetõk. A valódi
vektoros térkép megtekintéséhez ún. aktív CGM
bedolgozómodul (plug-in) szükséges, melyet a kli-
ensoldalon, a böngészõprogramhoz kell telepíteni,
de ez az ingyenes program elérhetõ a katonai tér-
képészet weboldalán keresztül.

A felhasználó tetszés szerint nagyíthatja, ki-
csinyítheti a térképet. Ez kevesebb adat letölté-
sét és a szerver jobb kihasználását jelenti.
Ugyanakkor a felhasználó sokkal részletesebb
képet kaphat, mint az egy egyszerû raszterkép-
bõl kinyerhetõ lenne. A dinamikusan generált te-
matikus térképeken kívül a GeoMedia Web Map
lehetõvé teszi statikus térképek létrehozását is.
Ez nagyon hasznos, például áttekintõ térképek
létrehozásánál, melyeknek tartalma nem változik
rendszeresen.

A GeoMedia Web Map egy nyílt GIS megoldás,
amely nem használ speciális programnyelvet vagy
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adatformátumot. Fordítás nélkül, natív módon ol-
vassa az MGE, FRAMME, ARC/INFO, ArcView,
MicroStation, AutoCAD, MapInfo, Oracle Spatial
Cartridge, Microsoft Access, és SQL Server ada-
tokat, így a szolgáltatás a késõbbiekben könnyen
bõvíthetõ más forrásból származó adatokkal. A
nyílt szerver megközelítés lehetõvé teszi az infor-
mációk megosztását minden internet-kapcsolattal
rendelkezõ felhasználóval egy biztonságos, csak
olvasásra szolgáló környezetben, amely védi az
eredeti adatokat. A nem szakértõk is hozzájuthat-
nak a gyakran igényelt információkhoz.

A térképszerver szoftver az alapvetõ megoldás
az információ közzétételére és elõre definiált lekér-
dezésekre, bármilyen környezetben. Az adatok el-
érhetõsége akár az interneten (vagy az intraneten)
keresztül jelentõsen emelheti a lakossági szolgálta-
tások színvonalát és az információ értékét, mivel az
így szélesebb körben hozzáférhetõ.

A publikált információ

A publikált adatbázis tartalma a következõ:

A rendszer széleskörû lekérdezéseket tesz lehe-
tõvé:

• 1:200 000 méretarányú térkép megjelenítése
• Nagyítás, kicsinyítés, kivágat készítés, 

mozgatás
• Keresés koordináták szerint
• Keresés településnevek szerint
• Keresés vízrajzi nevek alapján
• Keresés útszámok alapján
• Keresés összetett kritériumok alapján 

(pl. adott objektumtól való távolság)
• Tematikus térképek készítése
• Távolságmérés
A térképek, ill. a lekérdezések eredményei a fel-

használók által ismert böngészõprogramok felüle-

tén jelennek meg, így bármely Office alkalmazás-
ba problémamentesen (copy/paste) integrálhatók.

Célok, lehetõségek

A DTA-200 létrehozása 1988-ban kezdõdött. Az
adatbázist azóta számos intézmény használja saját
tematikus adatbázisának alapjaként. A digitális tér-
képet felhasználó szakembereknek általános véle-
ménye, hogy a DTA-200 legvonzóbb tulajdonsága
a részletes információhoz történõ gyors hozzáférés
lehetõsége a legkülönbözõbb összefüggésekben.
Ezzel szemben a tapasztalatok azt mutatják, hogy a
digitális térképben tárolt információkhoz való hoz-
záférést több tényezõ is korlátozza:

1. Az információkhoz csak korlátozott számú
munkaállomáson keresztül lehet hozzáférni, hiszen
az állományok megjelenítéséhez speciális szoftver
(pl. MicroStation) szükséges. A munkaállomások
számszerû növelése járható, de igen költséges meg-
oldás (munkaállomásonként kb. 1 millió forint).

2. A MicroStation program használatához elsõ-
sorban (tér)informatikai elõképzettségre van szük-
ség. Az alapvetõ számítógépes ismeretek kevés-
nek bizonyulnak. Így a lehetséges felhasználók
köre jelentõsen szûkül.

Annak érdekében, hogy az adatfelhasználók
köre kiszélesedjen, szükséges a fenti korlátok
megszüntetése. Ehhez nyújt segítséget az inter-
nethez kapcsolódó webes technológia alkalmazá-
sa, melytõl a továbbiakban is elvárható, hogy

1. biztosítsa a több felhasználó által történõ
egyidejû hozzáférést az adatokhoz;

2. legyen elérhetõ a DTA-200-ban tárolt összes
adat és reláció;

3. az adatok eléréséhez ne legyen szükség drá-
ga munkaállomásokra és speciális szoftver kör-
nyezetre;

4. a felhasználói felület egyszerûen, (tér)infor-
matikai szaktudás nélkül is kezelhetõ legyen.

Ezen alapvetõ céloknak felel meg a GeoMedia
Web Map programra alapozott magyar nyelvû al-
kalmazás.

A GeoMedia Web Map alapprogram (térkép-
szerver) a felsorolt követelményeknek megfelel,
sõt még további lehetõségeket is kínál a célok
megvalósításához:

1. Az ügyfél (kliens) oldalon elegendõ egy egy-
szerû böngészõ munkaállomás (normál PC). Azon
felhasználók, akik rendszeresen kalandoznak a vi-
lághálón, ismerõs felületekkel, technikákkal talál-
koznak, számukra semmilyen informatikai elõ-
képzettség nem szükséges.
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Tervezett (épülõ) autópálya, Település megírások
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Alsóbbrendû mûút Tájegységek
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Talajút Kikötõ, komp
Vasút Repülõtér
Folyó partvonala Templom
Patak Településnevek
Vízrajzi nevek Útszámozások



2. A GeoMedia Web Map rákapcsolódik a
DTA-200 adatbázisra, és az összes adat, reláció,
térkép könnyen elérhetõ az ügyfél számára.

3. A térképen a tematikákat (rétegeket) a fel-
használó szabadon jelenítheti meg, a beállítások
lementhetõk, bármikor visszahívhatók, sõt egy
kedvenc beállítás megadható mint alapértelmezett
képernyõ megjelenítés.

4. Valamennyi tárolt objektum tulajdonsága,
attribútuma lekérdezhetõ, a leíró adatok a Query
Manager-en keresztül elemezhetõk, szûrõfeltéte-
lek megfogalmazásával kigyûjthetõk.

5. A megjelenített szakági környezet tetszõleges
kivágatban nyomtatható, publikálható, Office do-
kumentumba beágyazható.

A HUNET-200 internetes térkép öt hónap alatt
készült el. Az Alkalmazást Husza György fejlesz-
tette ki, a képtömörítõ eljárás a graphIT Kft.-tõl
származik. A HUNET-200 internetes térkép létre-
hozását a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai
Kormánybiztossága hétmillió forinttal támogatta.

A Kht. és az ELTE Térképtudományi Tanszé-
kének együttmûködése tette lehetõvé a többhóna-
pos tesztet a tanszék által biztosított hardveren. A
próbaüzem végeztével, 2002. október végétõl a
térképszerver a Kht. saját gépére került, mely az
alábbi címen érhetõ el:

http://www.topomap.hu/gwm_project/.

Készült az OTKA (T032427) és az OM FKFP
(0150/2000) támogatásával.
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Topographic maps on the web

Dr. L. Zentai–Cs. Kubány
Summary

Topographic maps are the most important tools
for field navigation. The most important types: the
tourist maps, roadmaps, city maps, orienteering
maps are based on the state topographic series.
These are the less common map types on the in-
ternet. After presenting some European examples
the article describes the Hunet-200 project: the
1:200 000 scale military topographic map series.
This is a real webserver application using the Ac-
tive CGM technology.
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