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Szakmai életrajz

 1968 okleveles építőmérnök, BME (földmérő mérnöki szak)

 1973 okleveles rendszerszervező SZÁMOK 

Nagyméretarányú síkrajzi térképezés információrendszere (diplomaterv)

 1980 geodéziai automatizálási szakmérnök, BME 

 1981 műszaki egyetemi doktor, BME 
Interaktív grafikus adatkezelés és a földmérési adatbank (doktori ért.)

 1970-1991 BGTV, Műszaki fejlesztési és számítástechnikai főosztály 
vezetője

 1991-2000 FM, Földügyi és Térképészeti Főosztály mb. vezetője, 
földügyi miniszter biztos

 2000- 2009 Geometria + GraphIT Kft., üzletág igazgató

 2009- Törökbálin Város Önkormányzata, szaktanácsadó



Digitális térképek automatizált előállítása

 BGTV-nél elkezdődik a rendelkezésre álló eszközök felmérése
KOORDIMAT pontfelrakó automata, UMC-1 számítógép (1970 Gépi 
Adatfeldolgozó Osztály – Staudinger Jánosné vezetésével) 

Térképek előállításának néhány új eszköze, GK 1973/5

 1974/3. negyedév új gépi adatfeldolgozó rendszer a BGTV-nél

DEC PDP 11/40, AEG Geagraph 1011 rajzgép vezérlő + ARISTOMAT, 
ARISTOGRID, FORTRAN nyelvű programozás

A rajzolóberendezések programozásának áttekintése, GK 1975/4

GEO-integrált programrendszer a geodéziai számítási és térképezési 
feladatok megoldására, GK 1975/6 

A digitális térképezés információs rendszerének automatizált 
feldolgozása, Földmérő 1976/2

A BGTV PDP 11/40 típusú számítógépe, GK 1977/3



Digitális térképkészítés alapjai

 Digitális földmérési adattár létrehozása
Beszámoló jelentés „Az IBM 360-as típusú számítógép vízszintes 
hálózatok kiegyenlítése” c. programjához OFTH/33, 1973
Digitális adatbázisrendszer vízszintes alappontok nyilvántartására 
GK 1977/6
Geodéziai alapponthálózat kiegyenlítése PDP 11/40-es 
számítógépen

 Földmérési adatbank létrehozása nagyméretarányú 
térképekből történő információszolgáltatás céljából

Térképi adatok feldolgozása interaktív grafikus munkahely 
alkalmazásával, Földmérő 1979/4.
Adatgyűjtés és előfeldolgozás a földmérési adatbank feltöltéséhez, 
Staudinger J.-né, GK 1982/1

 Térképdigitalizálás, digitális adatgyűjtés, változásvezetés
Műszaki fejlesztés és a digitális térképkészítés módszere a BGTV-
nél
Staudinger J.-né – dr. Niklasz László, Geodinform, 1986/6



Digitális alaptérképre épülő rendszerek 

 Településirányítási információs rendszer
– Bence – Huszár – Staudingerné – Zefferné: 
Településirányítási Információ Rendszer. Rendszerjavaslat. 
BGTV Mfo., 1983.
Településirányítási mintarendszer (RÁBINFORM). Győr-
Révfalú-Geokód rendszer (alaprendszer). Logikai rendszerterv. 
BGTV Mfo., 1987.
- TÉRINFORM településirányítási információs rendszer. 
Földmérő, 1988/2-3.
- KARTINFORM – Atekart rendszer tematikus térképek 
készítéséhez. Földmérő 1989/3.
Településirányítási műszaki információs rendszer 
tervezésének, kialakításának kérdései, GK 1990/5. GKE 
vándorgyűlésen elhangzott előadás
- Az állami földmérés szerepe és feladatai az önkormányzatok 
térinformatikai igényeinek a kielégítésében. I. Országos 
Térinformatikai Konferencia, Szolnok, 1991. , GK 1991/5.



RÁBINFORM bemutató



TÉRINFORM rendszer leírás



TÉRINFORM közműnyilvántartás



A jövő útja – az ingatlankataszter automatizálása

 „A földhivatalok számítógépesítése” c. PHARE program cél-
kitűzései:

- terepi mérési adatgyűjtő és geodéziai feldolgozó rendszer 
korszerűsítése
- ingatlan-nyilvántartás számítógépesítése
- nyilvántartási (kataszteri) térképek előállításának és 

kezelésének számítógépesítése
- komplex ingatlankataszteri rendszer kialakítása GIS/LIS 

bázison
- földhivatali adatszolgáltatás és kommunikáció 

korszerűsítése
A jövő útja – az ingatlankataszter automatizálása, GK 1992/5.
A komplex decentrális ingatlan-nyilvántartási rendszer 
fejlesztésének helyzete, kapcsolata a PHARE-program 
megvalósításával és egyéb rendszerekkel, Györgyi Antal, GK 1992/5



Földhivatalok számítógépesítése PHARE projekt
 115 helyszínen 126 db PC szerver, 746 db PC munkahely, 119 

db lézer és 627 db mátrixnyomtató, 192 db szünetmentes 
áramforrás telepítése, 

 5 közép- 2 felsőoktatási intézménybe egy-egy rendszer 
telepítve, földhivatali szakemberek oktatása céljából,

 600 érintett szakember részére alap- és haladó számítás-
technikai tanfolyam,

 Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számító-
gépesítése (TAKAROS) – a rendszer koncepcióját az 
1994.04.21-i földhivatal vezetői értekezlet fogadta el

 Alaptérkép szelvények (55-60 000) folyamatos 
digitalizációja és rendszerbe töltése elkezdődik

TAKAROS – digitális térképek nyilvántartásának és kezelésének 
föld-hivatali koncepciója, GK 1995/2.
Nagyméretarányú kataszteri felmérési és térképezési stratégia 
Magyarország számára, GK 1995/2.



Nemzeti Kataszteri Program
 A Programot a Kormány 1994 közepén fogadta el
- az ingatlan-nyilvántartási adatok feldolgozásának 
meggyorsítása, ill. bevitele a TAKAROS rendszerbe
- kataszteri (földmérési) térképek felújítása 
- földprivatizáció által érintett területek rendezése (1.5 m 
parcella)
- új információs rendszer kidolgozása a földhasználat 
rögzítésére és elemzésére, az agrárstatisztika támogatása 
céljából
- digitális topográfiai térképmű (1: 10 000) elkészítése, felújít
- korszerű földértékelési eljárás kiterjesztése további 
területekre
A Nemzeti Kataszteri Programról. GK 1996/2.
A Nemzeti Kataszteri Program megvalósítása és feltételei.
VII. Országos Térinformatikai Konferencia, Szolnok. 
Kiadvány, 1997.
 Létrejön az NKP Kht. (1997)



NKP finanszírozása



Digitális térképkészítés az NKP keretében



TAKAROS és NKP hatása

 KPMG: Nemzeti Térinformatikai Stratégia (térinformatikai 
szolgáltatások széleskörű elterjesztését szolgáló marketing és 
PR tevékenység stratégiája). HUNGIS kiadvány, 1998.

 – Apagyi G. : Nemzeti Kataszteri Program a Nemzeti 
Térinformatikai Stratégia tükrében. GK 1998/11.

 – Osskó A. : A többcélú egységes ingatlan-nyilvántartási 
rendszer, mint az aktív földpiac kialakításának egyik 
legfontosabb pillére Magyarországon. GK 1999/9.

 – dr.Remetey F.G.: Felkészülés a KAP intézményrendszer 
működtetésének földügyi és térképészeti feladataira. 
Térinformatika 1999/8.

 – Pintér L. – Podolcsák Á.: Az Ültetvény Statisztikai 
Térinformatika (ÜST) rendszerének megvalósítása a KSH-ban, 
Acta Agraria Kaposváriensis, 2002, Vol 6 No 3, 1-9



Alkalmazások a földügyi igazgatás területén

 TAKAROS, META (MEgyei TAkaros)

 BIIR – Fővárosi Kerületek Földhivatalának ingatlan-
nyilvántartási rendszere (svájci kormánytámogatás)

 TAMA (TAgosítás MAgyarországon)projekt – a német-
magyar bilaterális kapcsolatok keretében általános 
birtokrendezés négy megye kiválasztott mintaterületén - a 
földhivatalok felkészítése a részarány kiosztás 
problémáinak kezelésére (1996)

 TAKARNET – országos földhivatali hálózat: távoli 
adathozzáférés támogatása (MATÁV Frame Relay
szolgáltatásra épült), 1999 

 GEOPORTÁL – az INSPIRE irányelv implementációjához 
szükséges földmérési és térképészeti téradat szolgáltatások 
(WEB) GEOPORTÁL-on történő biztosítása (2009)



Alkalmazások a (hon)védelmi igazgatás területén

 HTTR – Határőrizeti Tevékenységet Támogató Rendszer 

- bevetés- és műveletirányítás  - járőrök valós idejű mozgatása 
térinformatikai támogatással (GPS, DTA10 digitális térkép),

- erőforrások  hozzárendelése a járőr csapatokhoz. (2000 - 2002)

 A Honvédelmi Igazgatás Informatikai Rendszere
- Megyei- fővárosi Védelmi Bizottságokat (MVB), Helyi Védelmi 

Bizottságokat (HVB) hálózaton összekötő  rendszer

- Kormányzati Távközlési Informatikai Rendszer (KTIR) fejlesztése 
keretében térinformatikai fejlesztések (2007-9) KFKI Direkt+ GraphIT

- GeoMedia WebMap medium scale sw, GMPro, 72 db munkaállomás

- DTA50 árvízvédelem, közig. határok, települések, állami közutak, 
veszélyes üzemekkel érintett települések utcatérképe stb. 

- katasztrófa(veszély), veszélyhelyzet, szükségállapot, ipari baleset, 
árvíz, határátkelő zsúfoltságából eredő veszély, háborús helyzetből 
adódó behatások, járvány, földrengés, nukleáris baleset stb.



Településirányítás térinformatikai támogatással

Törökbálint a digitalizáció útján – első lépések 

 90-es évek közepe, beállításra kerülnek az első 
számítógépek a polgármesteri hivatalban

 az NKP keretében elsők között pályázik az 
önkormányzat a digitális alaptérkép előállítására

 digitális szakági közműtérképek előállítása, átvétele, 
digitális térképkezelés alkalmazása

 különböző területeken elindul a számítógépes 
adatkezelés – iktatás, pénzügy, adóügy stb.

 szigetszerű részrendszerek működnek, adatbázisok 
jönnek létre

 a számítógépes adatkezelés általánossá válik



Településirányítás térinformatikai támogatással

A digitalizáció útján - rendszerépítés 

 2009-2010 – elkezdődik a rendszerépítés
 létrejön a TTT  (települési testületi adattár), és a TÖK 

(Törökbálinti Önkormányzati Könyvtár), amelyek a 
papírnélküli testületi döntéselőkészítést és -hozatalt
támogatják

 üzembe helyezik az ún. környezeti információs 
rendszert (KIR), amely egy térinformatikai alapú 
alkalmazás és elsősorban a 
- a településfejlesztést érintő döntéselőkészítésben és –

hozatalban, illetve
- a településüzemeltetés területén

használják
 mindkét alkalmazás WEB alapú és az önkormányzati 

intraneten keresztül érhető el



A digitalizáció útján – vezetői információs 
rendszer kialakulása a településen

 2013-14 – a két rendszerkomponens tovább-fejlesztése és 
integrációjának elindítása

 további rendszerelemek kerülnek kifejlesztésre az 
önkormányzati hatékonyságnövelés érdekében

- WEB alapú korszerű szerződés-nyilvántartás

- építmény és telekadó bevallásokat ellenőrző 
térinformatikai alkalmazás

- digitális műszaki és pályázati dokumentumtár

- kiadások kockázat elemzésére szolgáló szoftver 

Törökbálint a digitális városból intelligens várossá válás útján, 
GK 2015/9-10.



Hálózatosodás (1)

 2016-17 a környezeti információs rendszer 
megújítása a NORMA projekt keretében: 

- döntéselőkészítés és –hozatal támogatása 
mellett a helyi gazdaságfejlesztés támogatása is

- a rendszer publikus felületén lakosság 
környezeti károkat jelenthet be (parlagfű, kátyú, 
illegális hulladéklerakás stb. )

 a rendszer kiterjesztése a mikro-térségre (Diósd, 
Pusztazámor, Sóskút, Tárnok, Törökbálint) egy 
kistérségi gazdaságfejlesztési modell (5GT-
modell) kialakításának keretében



Hálózatosodás (2)

 2016-ban a térségi gazdaságfejlesztési modellhez 
kapcsolódva kialakításra került a Kistérségi 
Befektetés-támogatási Információs Rendszer 
(KIBIR), amely a térségi önkormányzatok 
ingatlanbefektetési portfólióját kezeli 
(ingatlanbörze)

 a befektetésre szánt ingatlanok földrajzi és leíró 
adatai, amelyeket egy adatlap tartalmaz, 
interneten keresztül érhetők el három nyelven a 
felhasználók által (jelenleg próbaüzem)

Niklasz L.– Varga-Ötvös B. : Térségi gazdaságfejlesztés és 
okos régió térinformatikai támogatással, GK 2018/1.



Befektetés-támogatási Információs Rendszer



Ingatlanportfólió



Ingatlan adatlap



Ingatlan földrajzi elhelyezkedése



Digitális technológiák elterjedése

 A Döntés-előkészítési és Támogatási Információs 
Rendszer térinformatikai komponense (DTIR) 
korszerű digitális technológiákat foglal magába:

- e-ingatlan-nyilvántartás

- e-közműnyilvántartás

- digitális rendezési és szabályozási tervek 
kezelése

- digitális domborzatmodell használat

- digitális ortofotó kezelés

- 3D és 4D adatkezelés

- szöveges és téradatok adatbázisokban való 
kezelése



A 4. dimenzió - Tükörhegy 2000



A 4. dimenzió – Tükörhegy 2015



Városközpont – szabályozási terv



Ingatlanvagyon kataszter



Közműnyilvántartás – közvilágítás 



Okos várossá válás folyamata

 Törökbálint Önkormányzata Gazdasági Program-
jának (2015-19) az intelligens (digitális) város, ill.
az innovatív város létrehozására vonatkozó
irányelvei foglalkoznak ezzel a témakörrel.

 „Törökbálint és térsége kistérségi gazdaság-
fejlesztési modell - koncepció és stratégia”
megállapítja, hogy előbb az okos lakos, az okos
településhasználó létrejöttének kell megtörténnie.
Az ember ne csak alkalmazó és fogyasztó legyen, mert
akkor az események követője és nem alakítója.



Okos technológiák alkalmazása

 lakossági bejelentések polgármesteri hivatal felé 
honlapon, illetve okostelefon alkalmazáson 
keresztül

 Törökbálint Ma applikáció – online újság

 telek- és építményadó bevallások ellenőrzése

 eseménytérkép belső web szolgáltatás város-
rendészet támogatására (intézkedések rögzítése)

 kiadások kockázatkezelése

 intelligens térfigyelő rendszer

 ingatlanbefektetési portfólió kezelése



Okos régió?

 A stratégiai modell az ún. „5GT-modell – az 
OkosRégió (Smart Region)” az Okos Város 
(SmartCity) gondolat továbbfejlesztésére épül, az 
alulról felfelé építkezés elvének értelmében. Miként az 
Okos Város, úgy az Okos Régió is új perspektívát vetít 
ki a jövőbe. Új település- és vidékfejlesztési reneszánsz 
lehetőségét kínálja fel. A fő eszközei: helyi 
adottságok kihasználása, együttműködés cégek és 
önkormányzatok között, „közös piac”, 
digitalizáció (IT-eszközök használata), piaci 
kezdeményezőképesség.



KÖSZÖM FIGYELMÜKET!




















