
2017 / 5  (69. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

30

Új ipari forradalom a 
térinformatikában – 
Térinformatika 4.01, I. rész 
Szemelvények az Európai 

Térinformatikai Ernyőszervezet 

(EUROGI) szakpolitikai munka 

anyagaiból a Magyar Térinformatikai 

Társaság (HUNAGI) szerkesztésében

Az elmúlt pár esztendőben az EUROGI 
munkaműhelyei a térinformatika 
szemüvegén keresztül áttekintették 
az infokommunikációs világ tech-
nológiai trendjeit. Az alapvető cél 
azon szakpolitikai trendek felvázo-
lása volt, amelyek alapvetően meg-
határozhatják az Európai Unió és 
a tagállamok térinformatikai szak-
politikai trendjeit. Az EUROGI fő fel-
adata a térinformatika (GeoICT) 
széles körű és hatékony felhasználásá-
nak elősegítse Európában. A Magyar 
Térinformatikai Társaság, mint az 
EUROGI alapító tagja, aktívan részt 
vett ebben a munkafolyamatban.

Az EUROGI munkacsoportok a tér-
informatikai szakpolitikákat alapve-
tően meghatározó hat fókuszterületet 
azonosítottak:

 – A dolgok internetje (Internet of 
Thinks – IoT)

 – Nagy tömegű adatelemzés 
(BigData)

 – Kapcsolt adatok (Linked Data)
 – Nyílt adatok (Open Data)

1 A térinformatika területén az elmúlt két 
emberöltő alatt négy „ipari forradalom-
nak” lehettünk tanúi. Az első térinformati-
kai ipari forradalmat a 1960-as években a 
számítógépeknek a geodézia, térképészet, 
földtudományok területére történő mono-
lit jellegű belépése indította el, melynek 
következménye az első generációs digitá-
lis térképek megjelenése volt. A második 
térinformatikai forradalom az 1980-as 
években a PC-k megjelenéséhez kötődik, 
elindítva a moduláris rendszerfejlesztést és 
a hálózati kliensszerver-architektúrák tér-
nyerését. A harmadik térinformatikai forra-
dalom a XX. század végéhez az internetes 
forradalomhoz kapcsolódik, megjelenik a 
Web GIS, a Digtális Föld, a Google Maps és 
MS BingMaps által életre hívott tömegfel-
használás. A 4. térinformatikai forradalom 
a 2010-es években az intelligens hálózati 
eszközök megjelenésével köszöntött be. Ez 
a felhasználócentrikus megközelítés szinte 
minden alkalmazói területen forradalmi 
változásokat indukált: IoT, BigData, Open 
Data, Sustainable Developement, Network 
Society, Smart City, Smart Vehicle, Smart 
Governance…

 – Kis- és középvállalatok támogatása 
(SME Promotion)

 – Fenntartható település- és régió-
fejlesztés (Sustainable Urban and 
Regional Developement)

Az EUROGI az egyes területek helyze-
tét két workshop keretében tekintette 
át tagságával, bevonva az EU illeté-
kes szervezeteinek döntéshozóit, szak-
embereit, létrehozva hat munkadoku-
mentumot. A munkadokumentumok 
megnevezésére a Policy Position 
Papers (PPP) kifejezés került beveze-
tésre, melyet magyar nyelven a „szak-
politikai állásfoglalás”, „szakpolitikai 
dokumentum” kifejezések adhatnak 
vissza. Jelen munkaanyagban a kon-
textus függvényében mindkét kifeje-
zés alkalmazásra kerül.

A hat szakpolitikai dokumentum-
ban a hangsúly minden esetben a 
szakpolitikák azonosítására és azok 
földrajzi információs (GI) és térin-
formatikai (Geo ICT) szempontból 
történő tömör kifejtésére irányul. A 
szándék egy, az adott szakpolitikák-
ról szóló átfogó stratégiai megközelí-
tés elfogadása, amely meghatározza 
a továbbhaladás általános irányát. 
A szakpolitikai állásfoglalásokban 
vázolt átfogó álláspontokon belül a 
részletek kifejtésére egy későbbi idő-
pontban kerülhet sor.

Jelen áttekintés egy-egy fejezete 
összegzi a dolgok internetéről, a 
BigData-ról, a nyílt adatokról, a fenn-
tartható KKV-k népszerűsítéséről, 
valamint a fenntartható település- 
és területfejlesztés népszerűsítéséről 
szóló szakpolitikai dokumentumok 
üzenetét.

A dokumentumokat az EUROGI 
igazgatótanácsa 2016. április 2-án 
fogadta el. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a szakpolitikai állásfoglalások 
gyorsan változó technológiai, gazda-
sági, jogszabályi, intézményi és tár-
sadalmi környezetéből adódóan, az 
állásfoglalásokra „dinamikus doku-
mentumként” kell tekinteni, és ezért 
megfelelő időpontokban a jövőben 
frissítésre kerülhetnek. Jelenleg azon-
ban nem várható, hogy a frissítések 
lényegileg megváltoztatnák a szakpo-
litikai javaslatok alapvető irányát. A 

szakpolitikai dokumentumok föld-
rajzi fókuszterülete, az Európa Tanács 
(ET) területén lévő országok.

Dr. Szabó György 
a HUNAGI főtitkára

EUROGI szakpolitikai 
állásfoglalás a dolgok 
internetéről (IoT)

Mi a dolgok internete?
A Dolgok internete Globális Szabvány 
Kezdeményezés (Internet of Things 
Global Standards Initiative2) definí-
ciója alapján az IoT fizikai objektu-
mok hálózata vagy olyan elektronikai, 
szoftver-, és szenzorelemek kommuni-
kációs hálózatba kapcsolt együttese, 
amely lehetővé teszi a komponensek 
adatainak gyűjtését és a közöttük tör-
ténő kommunikációt. Így az IoT lehe-
tővé teszi környezetünk és a bennün-
ket körülvevő dolgok érzékelését és 
a meglévő kommunikációs hálózaton 
keresztüli távvezérlését, lehetővé téve a 
fizikai környezet elemeinek számítógé-
pes rendszerekben történő hatékony, 
pontos és gazdaságos integrációját.

A jelenlegi helyzet
Azáltal, hogy az IoT egyesíti a fizikai és 
virtuális világot, magában hordozza az 
intelligens környezet létrehozásának 
lehetőségét, javítva az emberek élet-
minőségét3. Bár számos ismert cég hir-
deti a várható előnyöket, jelenleg csak 
néhány iparágban jelentkezik az IoT 
figyelemre méltó hatása.

Következésképpen az IoT-vel kap-
csolatos piaci várakozások trendje 
folyamatosan csökken. Számos felhasz-
nálói tanulmány, szakértői interjúk és a 
Gartner előrejelzései4, valamint a témá-
nak szentelt EUROGI munkaműhelyek 
az elterjedés akadályait az alábbi ténye-
zőkben azonosítják:

 – Magánszféra védelme (Privacy): Az 
intelligens eszközök fejlődése, a 
szabadidős alkalmazások hatalmas 
mennyiségű személyes adatot gene-

2 Lásd: http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/iot/
Pages/default.aspx

3 Lásd: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/
internet-things

4 h t t p : / / w w w . g a r t n e r . c o m / n e w s r o o m /
id/2684616
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rálnak. A felhasználói profilok és az 
egyének magánéletének megismeré-
sét támogató adatbányászati szoftve-
rek és alkalmazások jelentik az egyik 
kulcskérdést, amellyel foglalkoznunk 
kell. Az Eurobarometer5 szerint az EU 
állampolgárai számára ez az elsődle-
ges szempont az internetes techno-
lógiákkal kapcsolatban.

 – Biztonság (Security): A növekvő digi-
talizálás és a modern városi és vidéki 
környezetbe telepített eszközök soka-
sága új biztonsági kihívásokat jelent, 
és jelentősen növeli a biztonsággal 
kapcsolatos komplexitást. A hagyo-
mányos biztonsági intézkedések nem 
alkalmazhatók közvetlenül az IoT-
technológia világában a különböző 
szabványok és alkalmazott heterogén 
kommunikációs eljárások miatt.

 – Adatkezelés és elemzés (Data mana-
gement and analitics): Az IoT eszkö-
zök által létrehozott növekvő adat-
mennyiség jelentős hatást gyakorol 
az információkezelés hagyományos 
gyakorlatára. A Gartner jelentése 
szerint ma a hangsúly a tároló kapa-
citáson van, és csak másodlagos a 
költség-haszon megközelítés, az a 
tény, hogy az üzleti terület valóban 
gyümölcsözteti-e az IoT-adatok hasz-
nát6. Az adatok valós idejű feldolgo-
zása elengedhetetlen, szükségszerű 
kényszer, hogy az adatfeldolgozás 
folyamatában lehetőség szerint 
időben elkerüljük a nem releváns 
adatok tárolását, kezelését. Míg az 
Intelligens városok, Intelligens háló-

5 Lásd: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/
data-protection/news/240615_en.htm

6 Lásd: http://www.gartner.com/newsroom/
id/2867917

zatok, Egyéb intelligens rendszerek 
koncepciója alapvetően a helyhez 
kapcsolódó időparamétereken ala-
pul, a tér–idő-elemzés számos néző-
pontot foglal magába.

 – Szabványok (Standards): A tárgyak 
internetében történő valódi boldo-
gulás érdekében a gyártóknak és fel-
használóknak a területet átfogó nyílt 
szabványokat kell alkalmazni, melyek 
javítják az eszközök ellenőrzését, 
kezelését, az információgyűjtést és 
-elemzést. Az IoT-eszközök teljes 
hálózati kommunikációs alkalmazási 
rétege a W3C szabványokra épülhet, 
biztosítva az eszközök és alkalmazá-
sok közötti adatáramlást és az IoT-
eszközök és meglévő webrendszerek 
közötti zökkenőmentes kapcsolatot. 
Az IoT-alapszabvány kidolgozásának 
kezdeményezése az IEEE Szabvány-
ügyi Bizottságában megkezdődött 
(IEE-SA7), míg az OGC kifejlesz-
tette és elfogadta a Szenzoreszkö-
zök API szabványát (SensorThings 
API Standards8), amely nyílt és 
egységes módon összekapcsolja az 
IoT-eszközöket, adatokat és alkal-
mazásokat a webes környezetben. 
Hasonlóan a gyártók által vezetett 
csoportok, mint az AllSeen Aliance9 
nyílt forráskódú eszközökre támasz-
kodó megoldásokat hoz létre a fejlett 
IoT-eszközökre alapozott intelligens 
otthonok tárgykörében. További 
fontos kezdeményezés foglalkozik 
ezzel a kérdéskörrel, mint például a 

7 Lásd: http://standards.ieee.org/innovate/iot/
stds.html

8 Lásd: http://www.opengeospatial.org/
projects/groups/sensorthings

9 Lásd: https://allseenalliance.org/

Thread (Google, Samsung, ARM), a 
6LowPan (Cisco) és a FIDO Aliance, 
melyek megkísérlik megváltoztatni 
az erős autentikációjú eszközök 
interoperabilitás hiánya miatt prob-
lematikussá váló hitelesítés jellegét 
az alacsony szintű biztonsági megol-
dások növelésével. Az IoT-eszközök 
felhőalapú gerinchálózati megoldá-
sainak kiépítését már széles körben 
támogatják az IT-piac főbb szereplői, 
mint például az IBM (BlueMix) és 
az Amazon (AWS), amelyek az IoT-
architektúra piac általi közvetlen 
vezérlését támogatják.

A fentiekben vázolt problémák leküz-
dése csak a szereplők közötti szé-
leskörű konszenzus megteremtésé-
vel lehetséges. Köszönhetően a nagy 
hagyományokra visszatekintő európai 
adatvédelmi és biztonsági szabályozás-
nak, a tagállamok jól működő igazság-
szolgáltatási rendszerének valamint 
az EU-ba megtelepült nagy technoló-
giai szolgáltatóknak, az Európai Unió 
számára különösen fontos az IoT jövő-
beni európai fejlesztésének tárgyában 
a vezető szerepre való törekvés.

A térinformatikai technológiák 
(GeoICT) általános előnyeinek 
és kihívásainak teljes körű 
egyesítése az IoT-vel
Bár jelentős erőfeszítések történtek 
az interoperabilitását biztosító szab-
ványok kidolgozására, az eszközök 
alacsony szintű kommunikációjának 
támogatására, a GeoICT jelentős tech-
nológiai támogatást nyújthat a biztonsá-
gos IoT eszközök fejlesztésében, amely 
garantálja a felhasználók magánéleté-
nek védelmét, és egyúttal lehetővé 
teszi az adatok üzleti hasznosítását. 
Ez azonban csak úgy érhető el, ha az 
IoT fejlesztés során holisztikus straté-
gia kerül alkalmazásra, összpontosítva 
a felhasználói szempontokra, miköz-
ben támogatásra kerül a többrétegű, 
decentralizált, biztonságos adatgyűj-
tés. Bár a jelenlegi szabvány fejleszté-
sek elsősorban a technikai/szintaktikai 
interoperabilitásra fókuszálnak (1. és 2. 
szintű inetroperabilitás), jól megalapo-
zott referencia modelleket (pl. az ISO 
19101) alkalmaznak, mint referencia 
modellek az INSPIRE adatokra vonat-
kozó előírások. A szabványos infor-
mációcsere (pl. WFS, WFS-T és WMS), 

1. ábra: Az IoT fejlődés becsült trendje 2015-re és 2020-ra, Gartner elemzés a 2009-2015 időtávra
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nagyobb átjárhatóságot biztosít az IoT 
számára minden szinten és léptékben, 
melyek a térinformatikai technológiával 
(GeoICT) egyesítve a következő járulé-
kos előnyök elérését teszik lehetővé:

 – Adatkezelés és elemzés: Minden 
dologhoz hozzátartozik a helye, és a 
dolog helye egy fontos tényező.  A 
dolog lényegében egy térinformati-
kai objektum az ISO és OGC definí-
ciói alapján. Gyakorlatilag minden 
térinformatikai adatbázis objektu-
mok kezelésére van optimalizálva, 
melyek többsége bizonyos mértékig 
implementálja a szabványokat. Így a 
jelenlegi térinformatikai adatbázi-
sokat szabványos interfészeken és 
kódolási eljárásokon keresztül alkal-
mazhatjuk izolált IoT alkalmazások 
kezelésére, egyidejűleg lehetővé téve 
a dolgok ad hoc jellegű opcionális 
elérését különböző alkalmazások és 
elemzések számára, megvalósítva az 
IoT átfogó célját. A kültéri és beltéri 
térinformatikai keret szabványok 
gyors adaptációja jelentősen erősíti 
ezt a koncepciót, egyidejűleg lehe-
tővé téve a tér–idő-elemzést és a 
kritikus helyzetekben történő dön-
téstámogatást. Jelentős hozzáadott 
értéket és új tudást képvisel egy 
egyszerű georeferenciával (geo-tag) 
ellátott IoT rendszer. Fontos szerepe 
van a mozgásban lévő, változó sebes-
ségű és mennyiségű adatok kezelését 
biztosító infrastruktúrának. Az IoT 
adatok változatossága, heterogén 
forrása, előállítása csak megfelelő 
magas szintű adatmodellel támogat-
ható, mint például az ontológiák és a 
szemantikus statisztikai eloszlások.

 – Magánélet védelme (Privacy): Míg a 
szabályozás csak az elszámoltatható-
ság problémájára jelent megoldást 
(pld. a szabályozás nem tud meg-
védeni a hacker támadás ellen), a 
műszaki megoldásoknak biztosítani 
kell a helyreállítást. A magánszféra 
védelme volt az egyik legfontosabb 
kérdés a térinformatikai techno-
lógia kezdetén, a legtöbb már ren-
delkezésre álló megoldás biztosítja 
a kritikus magánszféra védelmi 
mechanizmusokat, mint például a 
hitelesítés, azonosítás és a hely spe-
cifikus szolgáltatások anonimitása. 
Az adatgyűjtést (pl. WFS-T) az adat 
hasznosítástól (pl. WFS, WMS) elvá-

lasztó szabványokra építve a térin-
formatikai biztosítja az alapvető sze-
mélyiségvédelmi mechanizmusokat, 
kihangsúlyozva az információ áram-
lás egyirányú ellenőrzését. Ezen kívül 
amennyiben térinformatikai támo-
gatású IoT rendszert hozunk létre, 
a hely információ felhasználható az 
egyén identitásának álcázására.

 – Biztonság (Security): Jól megalapo-
zott nyílt szabványú GIS platformok 
(mint a GeoServer vagy az ArcGIS) 
biztosítják a szabványos, titkosí-
tott biztonságos kommunikációs 
csatornát, megtámogatva tűzfal- és 
kriptográfiai szolgáltatásokkal. A 
GeoXACML szabvány a térinfor-
matikai alkalmazások körében 
széles körűen alkalmazott hozzáfé-
rés-szabályozási segédprogram. A 
térinformatikai platformok helyi 
hálózatos telepítés esetén is bizto-
sítják a funkcionalitásukat, anélkül, 
hogy globális hálózati kommuniká-
cióra támaszkodnának. Így megva-
lósítható a fizikai biztonság, míg a 
magasan integrálható meglévő GIS-
platformok biztosítják a szabványos 
szoftver-infrastruktúrát a többré-
tegű biztonsági szerkezetükkel. Ily 
módon egy az intelligens környezet 
elleni esetleges sikeres támadás, 
nem tud könnyen lehatolni a tény-
leges rendszerekbe, ahol jelentős 
fizikai károkat tudna okozni.

A térinformatikai technológia IoT-
rendszerekkel való ötvöződéséből szár-
mazó, előzőekben tárgyalt jelentős elő-
nyeinek teljes körű elérése érdekében 
számos kihívás megoldását igényli. 
Egyrészt a GeoICT-IoT-integráció növel-
heti a fejlesztés általános költségeit, 
valamint az egyedi IoT-rendszerek tele-
pítési költségeit. Emellett amennyiben 
több eszköz használ több kommuniká-
ciós csatornát (pl. WIFI, G5, ZigBee) 
szükségessé válik a közöttük lévő 
interfészek fejlesztése, és az aktuális 
GIS-platformot ki kell terjeszteni bizo-
nyos mértékben, hogy az IoT-integráció 
által képviselt új kihívások kezelésére 
alkalmas legyen. Végül a nagy IKT-
szolgáltatók olyan IoT-eszközöket és 
szolgáltatásokat kínálnak, melyek nem 
működnek a szolgáltatók saját IKT öko-
szisztémáján kívül. Ezek a silójellegű 
ökoszisztémák jelentik a legkomolyabb 
akadályt a fejlesztők számára egy teljes 

internetre kiterjedő, nyílt szabványo-
kon alapuló IoT számára.

EUROGI szakpolitikai 
állásfoglalás a dolgok 
internetéről (IoT)

No1 – Az adatkezelés és adatelem-
zés fejlesztése
Alapelvnek tekinthetjük, hogy minden 
IoT-eszköz helyével és időrekordjával 
tisztában kell lennünk. Ezt az informá-
ciót együtt az egyéb lehetőségekkel 
(nem kényszerített formában) továbbí-
tani kell tudni a felügyelő rendszernek. 
A továbbított jelentés tartalmát tel-
jes körűen a felhasználó határozhatja 
meg, míg az adatok tárolása és elem-
zése a helyszínen kell hogy történjen 
(az egyes egyedi rendszereken belül), 
így kihangsúlyozva az osztott feldolgo-
zást és tárolást. Szétkapcsolt infrastruk-
túrát kell alkalmazni, javítva a skálázha-
tóságot. Üzenetküldő szolgáltatások, 
közszolgáltatási rendszerek és tarta-
lomfüggő köztes rendszerek nyújthat-
nak szétkapcsolt, skálázható infrastruk-
túrát az osztott eseménykezelésre és 
feldolgozásra. Valós idejű adatfolyam- 
és eseményfeldolgozás szükséges az 
adatfeldolgozás teljességének megte-
remtésére. Szabványos térinformatikai 
platformok képezhetik az adatelemzés 
alapját, szükségszerűen közvetlenül az 
egyedi IoT-rendszerek szintje fölött, 
támogatva a tér–idő-optimalizálást.

no2 – A mAgánszFérA védelme

Az EU kell hogy támogassa a jó gyakor-
latok integrációját valamint a GeoICT 
területén a személyiségi jogot védő jól 
megalapozott protokollokat, mint pél-
dául az adattárolás decentralizációja 
és a felhasználók személyét leplező 
helyazonosítók. Az IoT-rendszerek 
implementációjában az alulról felfelé 
(bottom-up) történő megközelítés kap-
jon elsőbbséget, először önálló rendsze-
reket kell létrehozni, majd összekötni 
őket egy kapcsolódási ponton keresz-
tül. Az a kapcsolódási pont (gataway) 
teljes mértékben a felhasználó ellen-
őrzése alatt kell hogy álljon, és min-
den egyes alrendszer alapvető funkci-
onalitása akkor is biztosítva legyen, ha 
nem kapcsolódik semmilyen globális 
hálózathoz. Támogatásként a kommu-
nikációs protokollok implementációja 
a fentről lefelé (top-down) elvet kell, 
hogy kövesse.
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no3 – A biztonság növelése

A biztonsági mechanizmusok integrá-
cióját az IoT-rendszerek lentről felfelé 
(bottom-up) integrációjával együtt kell 
elérni annak érdekében, hogy megaka-
dályozzuk vagy korlátozzuk a lefelé irá-
nyuló (down-stream) biztonsági kocká-
zatot. A térinformatikai technológia és a 
térbeli elemzés hangsúlyozandó, annak 
érdekében, hogy növeljük a robusztus-
ságot, az esetleges rendszerkiesést.

no4 – szAbványosítás

Az EU-nak támogatnia kell a 
felhasználóközpontú szabványok kidol-
gozását, amelyeknek el kell fogadni a 
fentről lefelé irányuló (top-down) kom-
munikációt, minimalizálva a szükséges-
ségét az alacsonyabb szintű alrendsze-
rek felől a magasabb hierarchiaszintre 
történő adattovábbításnak. Az ala-
csony szintű kommunikációs szabvá-
nyok felett az adatátvitelre nyílt webes 
szabványokat kell alkalmazni. A helyzeti 
információ leképezésére szabványos 
OGC-formátumot kell alkalmazni, az 
információk strukturálására az INSPIRE-
irányelv követelményeit kell alkalmazni. 
Az EU-nak fontolóra kell venni az érde-
keltek ösztönzését, annak érdekében, 
hogy nemzetközi szabványt dolgoz-
zanak ki az OGC Téradatok Digitális 
Jogait Menedzselő Referenciamodell 
(Geospatial Digital Rights Management 
Reference Model) alapján.
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EUROGI szakpolitikai állás-
foglalása a nagy tömegű 
adatelemzésről (BigData)

Mi a BigData?
A BigData olyan nagy tömegű informá-
ciós vagyont takar, melyet a nagy meny-
nyiség (Volume), nagy gyarapodási, 
változási sebesség (Velocity) és nagy-
fokú változékonyság (Variety) jellemez, 

melynek értékes információvá alakí-
tása (Value) speciális technológiát és 
elemzési módszertant igényel.

A BigData egy mozgó célpont, 
melyet a jelenlegi technológiai lehető-
ségek alapján az alábbiak jellemzik:

 – Mennyiség: a mennyiséget alapve-
tően meghatározza az a tény, hogy a 
BigData nem mintavételezett adato-
kat tartalmaz, csak megfigyeli, követi 
és rögzíti a történéseket. Az adatok 
mennyisége többnyire arányos az 
értékkel.

 – Sebesség: a sebesség arra utal, hogy 
önmagában a nagy tömegű statikus 
adat nem minden, fontos faktor az 
adatok keletkezésének, gyarapodá-
sának sebessége. A dolgok internete 
(IoT), egyéb szenzorok és a földmeg-
figyelés távérzékelési rendszerei 
hatalmas mennyiségű adatot állíta-
nak elő másodpercek alatt, amely-
ből a valós idejű tudáskinyerés, a 
környezeti viszonyokra reflektáló 
időbeli döntés meghozatala egy kri-
tikus faktor.

 – Változékonyság: a BigData változatos 
adat típusai és adatforrásai egymást 
kiegészítő információk tömegét tar-
talmazzák, növelve az adatok értékét, 
komplexitását.

A jelenlegi helyzet
A BigData igazi kihívása, hogyan nye-
rünk ki értékes tudást a tömegadat-
ból. Az érték mennyiségét az adatokból 
kinyert és értelmezett tudás jellemzi, 
ami így közvetlenül jobb, megbízha-
tóbb döntéshozatalt eredményez. Az 
Európai Bizottság európai digitális 
menetrend jelentése (Digital Agenda 
Europe) is felismerte a BigData tudás-
kinyerésben rejlő lehetőségeket:

 – Átalakítja az európai szolgáltató 
ipart, új, széleskörű, innovatív infor-
mációs szolgáltatások és termékek 
létrehozásával;

 – Minden gazdasági ágazatban növeli 
a termelékenységet az üzleti intelli-
gencia növelésén keresztül;

 – Megfelelőbb válaszokat adhatunk a 
társadalmi kihívásokra;

 – Fejleszti a kutatási potenciált és fel-
gyorsítja az innovációt;

 – A költségek csökkentése révén 
nagyobb hatékonyságot és több sze-
mélyre szabott szolgáltatást eredmé-
nyez a közszférában.

Az IDC által a „Világ BigData adattech-
nológiai és szolgáltatási előrejelzése a 
2012–2015 időszakra” témakörében 
készített tanulmány megállapítja, hogy 
a BigData-technológiák és szolgálta-
tások várható éves növekedési rátája 
világszerte eléri a 40%-ot (kb. hétsze-
rese a teljes IKT-piac növekedési trend-
jének). Annak érdekében, hogy a gyors 
növekedési potenciálban rejlő lehető-
ségek kiaknázhatók legyenek az EU fel-
vázolt egy új BigData-stratégiát 2014 
júniusában10 az alábbi célokkal:

 – A „világítótorony” jellegű adatkezde-
ményezések támogatása a verseny-
képesség javítása, az állami szolgál-
tatások minőségének javítása és az 
állampolgárok életminőségének 
javítása érdekében;

 – A szolgáltató infrastruktúrák ren-
delkezésre álló technológiáinak, 
képességeinek fejlesztése különös 
tekintettel a kis- és középvállalatok 
támogatására;

 – A közszféra nyilvános adatforrásai-
nak és a kutatási adatinfrastruktúrák 
széles körű megosztásának és hasz-
nálatának elősegítése;

 – Az állami kutatási és innovációs 
szektor technológiai, jogi és egyéb 
szűk keresztmetszetet jelentő aka-
dályainak kiküszöbölése;

 – Biztosítandó a vonatkozó jogi szabá-
lyozás és keretek adatbarát jellege;

 – Fel kell gyorsítani a közszféra folya-
matainak és szolgáltatásainak digi-
talizálását a hatékonyság növelése 
érdekében;

 – Közbeszerzési rendszerekkel előse-
gíteni az adattechnológiai eredmé-
nyeinek piacra jutását.

Ennek megfelelően az EU kiépí-
tett egy BigData Érték Public-Private 
Partnership rendszert, melynek célja, 
hogy megerősítse az adatérték láncot, 
lehetővé téve, hogy Európa fontos 
szerepet játsszon a globális BigData-
piacon. Az egységes digitális piac lét-
rehozása vált az EU egyik legfontosabb 
prioritásává. Annak érdekében, hogy 
a BigData jelentős értéket termeljen, 
az alábbi kihívások széles körű kon-
szenzussal történő holisztikus keze-
lése szükséges:

10 Az adatvezérelt gazdaság víziója: https://
ec.europa.eu/digital -single-market/en/
towards-thriving-data-driven-economy
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 – Lépték: alapvető változások tanúi 
vagyunk az adatmennyiség növeke-
désének területén. A CPU-k sebes-
ségnövekedése visszaesett, mely 
egyik oka annak, hogy egyre több 
adat feldolgozása a párhuzamos 
számítási architektúrák irányába 
mozdul el, mint például a számítási 
felhők és osztott tároló rendszerek. 
A térinformatikai adatok területe egy 
jó példa az ilyen nagy tömegű adatke-
zelésre: például az Önkéntesen elő-
állított téradatok, Helyalapú szociális 
hálózatok, IoT és szenzorhálózatok, 
Nagy felbontású távérzékelési adatok 
(pld. Copernicus, UAV), Történelmi 
források, Közszféra nyílt adatai. Nap-
jainkban több téradat generálódik, 
mint amennyit tárolni tudunk.11

 – Időszerűség: Az adatforrások roha-
mosan növekvő száma (mint például 
az IoT és a földmegfigyelés távérzé-
kelési rendszerei) közel valós idejű 
adatszolgáltatásukkal új kihívás 
elé állítják a folyamatkiértékelő és 
döntéstámogató rendszereket. Az 
adatelemzés nézőpontjából ez a 
nagyobb időbeli felbontás gyorsabb 
feldolgozási ciklusokat igényel a 
hatékony tudáskinyerés és adatbe-
tekintés érdekében. Ez különösen 
nyilvánvaló a sok téradatot igénylő 
alkalmazások esetében, ahol a vála-
szok aktualitása alapvető fontosságú, 
mint például a helyalapú szolgáltatá-
sok vagy katasztrófaelhárítási rend-
szerek esetében.

 – Komplexitás: Az egyre növekvő 
számú, heterogén forrásból szár-
mazó adatokból, mint például a 
szociális média, nyílt adatok, IoT 
és távérzékelési adatok, a járulékos 
információkat csak holisztikus tér–
idő-elemzési módszerekkel lehet 
kinyerni. Azonban ez is felvet új 
adatintegrációs problémákat, ahol az 
adatok strukturálása és a szemanti-
kai interoperabilitás jelenti a fő kihí-
vást. Ezen túlmenően az összegyűj-
tött adatok gyakran hiányosak. Az 
adattisztítási és hibajavítási mecha-
nizmusok csökkentik ezt a hiányt, 
de az adatokban valószínűleg marad 
néhány hiba. Ezen bizonytalanságok 
kezelése, a tudáskinyerés valószínű-

11 Lásd: http://stko.geog.ucsb.edu/bigdatagi 
science2012

ség-elméleti megközelítése egy fel-
törekvő trend az adatelemzésben.

 – Magánszféra védelme: Van egy széles 
körben elterjed félelem a személyes 
adatok nem megfelelő felhasználá-
sának tárgykörében, különös tekin-
tettel a több forrásból származó 
adatok összekapcsolhatóságára. 
A magánszféra hatékony védelme 
részben technikai, részben szocio-
lógiai kérdés, a BigData kezelésénél 
mindkét szempontot érvényre kell 
juttatni. Ezért megfelelő szabályozás 
szakpolitika kialakítására van szük-
ség, de messze nem ez az egyetlen 
eszköz amire sürgősen szükség van. 
Nevezetesen a jogszabályok megte-
remtik az elszámoltathatóság feltét-
eleit, de technikai szempontból nem 
feltétlenül védik a magánéletet. A 
legújabb elemzések például azt 
mutatták, hogy a személyes adatok, 
mozgásunk, szociális média haszná-
latának mintái, például személyes 
egészségügyi problémák (jelenlét 
egy onkológiai kezelőközpontban) 
vagy vallási beállítottság (templomi 
jelenlét) névtelen megfigyelés ese-
tén is rögzítésre kerülhet.

A kihívásokkal szembenézve az 
EUROGI támogatja az Európai 
Bizottságot a BigData-kutatások és 
innováció jövőbeni fejlesztésében.

A térinformatikai technológiák 
(GeoICT) és a BigData-
technológia és nagy tömegű 
adatelemzés egyesítésében rejlő 
általános előnyök és kihívások
Nyilvánvaló, hogy a téradatok képezik 
a BigData egyik legfontosabb típusát. 
A már jól bevált megoldásokat, szab-
ványokat, irányelveket alkalmazó tér-
informatikai szakterület és a BigData 
integrálásával jelentősen nagyobb 
haszon realizálható:

 – Nagy adatmennyiségek kezelése 
javítható térinformatikai adatbá-
zisok alkalmazásával, melyek biz-
tosítják az integrálhatóságot és a 
több forrásból származó adatok 
transzparens leképezését. Az adatok 
publikálása, megtekintése, elérése, 
kezelése nyílt szabványok támoga-
tásával a lehető legmagasabb szintű 
interoperabilitást biztosítja (pl. 
CSW, OpenSearch Geo, WMS, WFS, 
és WFS-T).

 – Az adatok komplexitása csökkent-
hető a heterogén forrásokból szár-
mazó, járulékos információkat 
tartalmazó helyzeti információk 
integrálásával;

 – Az adatfeldolgozás sebessége növel-
hető az OGC-szabványokra épülő 
felhő alapú szolgáltatások alkalmazá-
sával, míg a meglévő térinformatikai 
platformok hatékonyan támogatják 
a párhuzamos és osztott adatfeldol-
gozásra épülő valós idejű tudáski-
nyerést;

 – A magánszféra védelmének eszközei, 
mint például a hitelesítés, azonosí-
tás, helyspecifikus szolgáltatások 
anonimizálása a térinformatikai 
technológia alapeszközei. Azon-
ban még mindig túl gyakori, hogy a 
magánszférát megóvó kérdések az 
egyes rendszerek tervezőinek asz-
talán maradnak. A térinformatikai 
terület nagy tradícióval rendelkezik 
ezen a területen, létrehozva a jó gya-
korlatok, iránymutatások tömegét.

 – A BigData értékének növelése a tér-
informatikai technológia bevonásá-
nak legnagyobb előnye, ezzel bizto-
sítva a térbeli, tér–idő- és prediktív 
elemzéseket kiszolgáló infrastruk-
túrát, egyúttal az információk haté-
kony vizualizációját és értelmezését 
segítő eszközöket. Számos szempont-
ból a hely a döntési folyamat legfon-
tosabb eleme, amely potenciálisan 
több szektorra is hatással van. Ennek 
nagy jelentősége van az elektronikus 
kormányzás, piacelemzés és az IoT 
területén, a GeoICT horizontális 
értéknövelő és jelentősen hozzájárul 
a digitális gazdasághoz.

Azonban ahhoz, hogy a térinforma-
tikai technológia teljes mértékben 
készen álljon a BigData-robbanáshoz a 
következő kihívásokra kell megoldást 
találni:

 – A NoSQL-adatbázisok még mindig 
fejlődésük korai fázisában vannak, 
ezt a folyamatot fel kell gyorsítani 
annak érdekében, hogy lehetőség 
legyen a térinformatikai adatbázisok 
más adatforrásokkal történő integ-
rációjára;

 – A közcélú infrastruktúrák többnyire 
nem alkalmasak térinformatikai 
BigData kezelésére, a térinformati-
kai platformoknak el kell mozdul-
niuk a számítási felhők irányába 
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annak érdekében, hogy az üzleti 
és kormányzati felhasználók tőkét 
tudjanak képezni a BigData értéké-
ből.

 – Az ISO és OGC néhány szabványá-
nak széles körű implementálása, és 
az új „Csatold a táblát” (Table Join) 
szolgáltatás használatba vétele a tér-
informatikai alkalmazások számára 
térbeli adattípusmezőt is tartalmazó 
táblázatos adatok integrálására. De 
sok fejlesztő a meglévő térinforma-
tikai szabványokat túl nehéznek, 
komplikáltnak találja az elsajátítható-
sági/tanulási görbe szempontjából, 
továbbá a sávszélességi/számítási/
tárolási követelmények szempont-
jából – ezért jelentős erőfeszítése-
ket kell tenni a szabványok egysze-
rűbb, modulárisabb és könnyebben 
implementálható megvalósításának 
irányába, elősegítve a nyugodtabb 
kapcsoltadat-megoldásokat;

 – A szabványos adatmaszkolási szol-
gáltatások iránti kereslet jelentős, 
ezekre a szolgáltatásokra hetero-
gén környezetben, fizikai, virtuális 
és felhő-infrastruktúrában sürgősen 
szükség van. Intelligens adatvédelmi 
eljárásokkal megoldandó a szenzi-
tív adatok anonimizálása, miközben 
megőrizzük az üzleti és környezeti 
integritásukat.

EUROGI szakpolitikai 
állásfoglalása a BigData 
témakörről

no1 – Az AdAtmennyiség kezelése

A térinformatikai közösségnek dolgoz-
nia kell a NoSQL-adatbázisok kezelésé-
nek javításán, optimalizálva a térbeli 
és tér–idő-lekérdezéseket, beleértve az 
egyéb adatokra mutató RDF-linket tar-
talmazó lekérdezéseket is. Ezen megol-
dások alkalmazását és a térinformatikai 
katalógusszolgáltatásokat EU-s szinten 
kell előmozdítani.

no2 – Az AdAtok összetettségének és 
változAtosságánAk csökkentése

Az EU-nak elő kell segítenie a fogalmi 
adatmodellekre vonatkozó nemzetközi 
szabványok fejlesztését és betartását az 
iparban, az akadémiai világban és az 
egyes szakmai területeken, mint pél-
dául a környezetgazdálkodás, telepü-
lésüzemeltetés és földtudományok. A 
fejlesztőket arra kell ösztönözni, hogy 
amennyiben egy hely, vektor adat vagy 

felület kódolása szükséges, alkalmaz-
zák a nemzetközi hely-, vektor- vagy 
felületkódolási szabványokat.

no3 – A változási sebesség

Az EU-nak továbbra is támogatnia 
kell az üzleti szereplőket, valamint az 
önkormányzatokat és nemzeti kor-
mányzatokat annak érdekében, hogy 
hozzanak létre számításifelhő-infra-
struktúrákat, amely felhő-infrastruk-
túrákon a térinformatikai platformok 
bevezetésre kerülhetnek, és megfele-
lően támogatottak.

no4 – A mAgánszFérA védelmének 
biztosításA

Az EU-nak támogatnia kell a magánélet 
védelmét erősítő technológiák fejlesz-
tését, a szabványos adatmaszkolási szol-
gáltatások fejlesztése az egyik priori-
tás. A térinformatikai technológiáknak 
a magánszféra védelmét biztosító jó 
gyakorlatait, és jól megalapozott pro-
tokolljait integrálni kell a magánélet 
védelmét biztosító szabványokba, ahol 
hangsúlyozottan meg kell jelennie a 
védelem tervezésének. A mobilitási 
adatokhoz kapcsolódó adatvédelmi 
kérdések kiemelt fontosságúak.

no5 – érték hozzárendelése Az 
AdAtokhoz

Az EU-szakpolitikákon belül az egyik 
legfontosabb prioritás a térinformati-
kai platformok és helyhez kötött szol-
gáltatások fejlesztése annak érdekében, 
hogy a téradatokhoz értéket rendel-
jünk, elősegítve a téradatvezérelt dön-
téshozatalt. Ennek elősegítése érdeké-
ben különös figyelmet kell szentelni a 
helyhivatkozásokat leképező eszközök 
fejlesztésére (pl. földrajzi nevek, postai 
irányítószámok, címek), a helyinformá-
ció szabványos reprezentációjára. Az 
EU-nak ki kell építeni kapacitásbővítési 
mechanizmusokat, melyek lehetővé 
teszik a kombinált hely- és nem hely-
alapú BiGData-elemzést. Támogatandó 
a Big Data Value Aliance ilyen irányú 
tevékenységét.

Válogatott hivatkozások 
és források
 De Mauro, Andrea; Greco, Marco; Grimaldi, 

Michele (2015). "What is big data? A 
consensual definition and a review of key 
research topics". AIP Conference Proceedings 
1644: 97–104. doi:10.1063/1.4907823.

Snijders, C.; Matzat, U.; Reips, U.-D. (2012). "'Big 
Data': Big gaps of knowledge in the field of 
Internet". International Journal of Internet 
Science 7: 1–5.

Computing Community Consortium, 
and Computing Research Association. 
"Challenges and Opportunities with Big 
Data: A community white paper developed 
by leading researchers across the United 
States. White Paper, February 2012."

Understanding individual human mobility 
patterns. Marta C. González, César A. Hidalgo, 
and Albert-László Barabási. Nature 453, 779-
782 (5 June 2008)

EUROGI szakpolitikai 
állásfoglalása a nyílt adatokról

Mi a nyílt földrajzi adat
A nyílt földrajzi adat, bármely olyan 
adat, amely rendelkezik földrajzihely-
referenciával12, interneten elérhető, 
ingyenesen, vagy nagyon alacsony díj 
ellenében, továbbá letölthető és korlá-
tozás nélkül, vagy minimális korlátozás-
sal engedélyezett a használata.

A nyílt adatok egyéb jellemzői, ame-
lyek néha említésre kerülnek definíci-
ókban, hogy legyen géppel olvasható, 
könnyen felfedezhető, könnyen meg-
tekinthető, könnyen letölthető, köny-
nyen érthető, más adatokkal való össze-
kapcsolásra alkalmas, valamint jelentős 
korlátozások nélkül kereskedelmi és 
nem kereskedelmi célokra is újrahasz-
nálható. A korlátozások utalhatnak 
szakpolitikák által meghatározott kor-
látozásokra, vagy általában véletlenül 
kialakuló, a nyílt kódolás elmulasztásá-
ból, illetve olyan nyílt felületek kiala-
kításának elmulasztásából fakadó kor-
látozásokra, amelyek lehetővé teszik 
az adhoc hozzáférést és újrahasznosí-
tást különböző szoftveralkalmazások és 
szolgáltatások által, melyek azonos nyílt 
kódolást és felületeket alkalmaznak.

Becslések szerint a közadatok több 
mint 80%-a földrajzi helyhez köthető 
(georeferálható).

A jelen szakpolitikai állásfoglalásban 
a fő hangsúly az állami szektor nyílt tér-
adatain van.

A jelenlegi helyzet
Európai szinten léteznek különböző 
jogi eszközök, amelyek közvetlenül 
vagy közvetve a nyílt adatok támogatá-
sára irányulnak. Az alábbiakban röviden 

12 A földrajzihely-referencia különböző formá-
kat ölthet, szöveges, mint például a „Kop-
penhága” kifejezés, numerikus, mint például 
a postai irányítószám, vagy alfanumerikus, 
mint például egy pozíció hosszúság/széles-
ség reprezentációja.
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említésre kerül a legfontosabbak közül 
néhány.

A közszféra információinak további 
felhasználásáról szóló irányelv (Public 
Sector Information Directive/PSI-
irányelv). Miközben ez az irányelv kife-
jezetten nem említi a térinformatikai 
adatokat, a Bizottság által kibocsátott 
iránymutatás jelzi, hogy az EU-ban az 
adatok újrahasznosítói körében a tér-
informatikai adatok az egyike az öt leg-
keresettebb adattípusnak. Példaként 
külön említésre kerülnek a „postai irá-
nyítószámok, a nemzeti és a helyi tér-
képek (kataszteri, topográfiai, tengeri, 
közigazgatási határok stb.)”. Nem hivata-
los információk azt mutatják, hogy nem 
minden nemzeti kormány adott ennek 
kellő prioritást, az ilyen típusú adatai-
nak megnyitásában (lásd alább).

INSPIRE-irányelv. Az irányelv kije-
lenti, hogy valamennyi szinten a jó kor-
mányzáshoz szükséges  földrajzi infor-
mációknak azonnal és átlátható módon 
hozzáférhetőnek kell lennie és a nyílt 
adat az egyedüli válasz erre az elvre.

Azonban vannak olyan rendelkezé-
sek, amelyek lehetővé teszik a közintéz-
mények számára a nyitottság, bizonyos 
körülmények közötti korlátozását.

Nemzeti Térképészeti Adatok. 
Számos tagállam tette nemzeti térké-
pészeti hivatalának adatait, a kulcs-
fontosságú földrajzi adatokat, kisebb-
nagyobb mértékben nyíltan elérhetővé. 
A teljes elérhetőség egy példája a Dán 
nyíltgeoadat-kezdeményezés13 Más 
tagállamok, mint például az Egyesült 
Királyság, jelentős lépéseket tettek a 
nemzeti térképészeti geoadatainak nyi-
tottá tételének irányába.14

Nyílt Kormányzati Együttműködés 
c. kezdeményezés. Jelenleg az Európa 
Tanács területének 47 országából 
27 írta alá az OGP nyilatkozatot15. 
Minden résztvevő ország köteles Nyílt 
Kormányzati Cselekvési Tervet kidol-
gozni. A 27 ország egy részében még 
folyamatban van az ilyen jellegű terv 
elkészítése. Az OGP-t aláíró Európai 

13 A Dán kormány nyílt geoadat kezdemé-
nyezésének értékeléséhez, lásd: http://
eng.gst.dk/media/gst/2626131/GST%20
The%20impact%20of%20the%20open%20
geographical%20data.pdf

14 Az Egyesült Királyság esetében lásd: https://
www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-
government/products/opendata-products.
html

15 Lásd: http://www.opengovpartnership.org/

országokon felül, vannak olyanok, ame-
lyek még nem tettek jelentős kezdemé-
nyezéseket a nyílt adat irányába, erre 
egyik példa Svájc16.

Ötcsillagos Nyílt Kapcsolt Adat 
Keretrendszer. A Tim Berners Lee17 
által kidolgozott, öt szintből álló keret-
rendszer hasznos alapot nyújt nemcsak 
a nyílt adatként kiadásra került, vagy 
kerülő adatok elfogadhatóságának meg-
ítélésére, de egy olyan törekvési keret-
rendszert is nyújt, amiben a végső cél 
az adatok 5 csillagos szinten történő 
publikálása.

Világháló Konzorcium (World Wide 
Web Consortium / W3C). A W3C szin-
tén aktív a „nyílt adat” témakörben, és 
már 2009-ben vizsgálta miként lehet a 
világhálón legjobban közzétenni a nyílt 
kormányzati adatokat18.

Általános előnyök és kihívások
előnyök

A közszféra általános információinak 
nyitottá tételének előnyei széles körben 
elismertek. Ami valószínűleg kevésbé 
ismert, az a földrajzi információk meg-
nyitásából származó előnyök. Azon 
országok tapasztalatai, ahol a Nemzeti 
Térképészeti Ügynökség (National 
Mapping Agency / NMA) adatait telje-
sen, vagy jelentősen nyitottá tették, egy-
ségesen pozitív volt.

A nyílt téradatokhoz kapcsolódó 
néhány előny:

 – igen jelentős növekedés az adathasz-
nálatban;

 – a Nemzeti Térképészeti Ügynökség 
adatainak megnyitása esetén, a tér-
informatikát használó alkalmazások 
fejlesztéséhez, stabil, megbízható 
térképészeti alap nyújtása;

 – adatmegjelenítés (vizualizáció) javí-
tása geoböngészők/-nézegetők alkal-
mazása révén;

16 Lásd: https://www.egovernment.ch/en
17 Berners-Lee A világháló (World Wide Web) 

feltalálója volt. A keretrendszer az alábbi 5 
szintből áll. 1 csillag – elérhető a világhálón 
(bármilyen formában), de egy nyílt enge-
déllyel. 2 csillag – elérhető géppel olvas-
ható strukturált adatként (pl.: egy táblázat 
szkennelt képe helyett Excelben). 3 csillag 
– mint a (2)-es, plusz nem védett formátum-
ban elérhető (pl.: Excel helyett CSV). 4 csil-
lag – a fenti valamennyi állítás, plusz a dol-
gok azonosítására a W3C (RDF és SPARQL) 
nyílt szabványainak használata, annak érde-
kében, hogy az emberek egy adatszolgáltató 
információjára tudjanak mutatni.

18 Lásd: https://www.w3.org/TR/gov-data/

 – átjárhatóság (interoperábilitás) 
javítása, a helyinformációk rendel-
kezésre bocsátása által, mivel az 
számos különböző nyílt adat közti 
közös tényező (lehetséges kapcso-
lómező).

kihívások

A földrajzi adatok megnyitása számos 
kihívással küzd:

 – az ügyek hagyományos módon tör-
ténő intézése, a felügyelet elveszté-
sétől, illetve az attól való félelem, 
hogy a felhasználók félreértik az 
adatokat, az adatokkal való politikai 
célokat szolgáló visszaélés lehető-
sége csak néhány a „puha” akadályok 
közül, amelyek általánosságban fel-
merülnek az adatok nyílt hozzáféré-
sének biztosítása ellen. Ezek ugyan-
úgy alkalmazhatók a téradatokkal 
kapcsolatosan;

 – Egyes hatóságok, különösen a Nem-
zeti Térképészeti Ügynökségek, 
jövedelmük jelentős részét, a tér-
képészeti és egyéb adataik értéke-
sítéséből szerzik. Alternatív üzleti 
modellek bevezetésére lenne szük-
ség, amennyiben nem akarjuk veszé-
lyeztetni a fenntarthatóságukat;

 – Szervezeti kérdések is kihívást jelent-
hetnek, mint például a nyílt térada-
tok publikálásának folyamata;

 – A helyinformációk különleges ala-
pot nyújthatnak az amúgy független, 
hely információkat generalizáltan és 
aggregáltan tartalmazó adatkészle-
tek összekapcsolásához, és az össze-
kapcsoláson keresztül személyes 
adatokhoz való hozzáférést bizto-
síthat, vagy biztonsági kockázatot 
jelenthet.

EUROGI szakpolitikai 
állásfoglalása a nyílt adatokról

no1 – szAbványos georeFerálás

Mint az fentebb említésre került, vélhe-
tően az adatok több mint 80%-a hely-
hez köthető.

Valószínűleg az egyetlen, legfonto-
sabb követelmény annak érdekében, 
hogy a nyíltadat-kezdeményezések 
keretében közzétett adatokba megfele-
lően beillesztésre kerüljön a helyvonat-
kozás, az annak biztosítása, hogy vala-
mennyi releváns adat, melyből nyílt 
adat lesz, egy széles körben elfogadott, 
nemzetközi szabvány szerint legyen 
georeferálva.
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no2 – vezérelvek

A következő nyílt kormányzati ada-
tokra19 általában vonatkozó 10 elv, kere-
tül kell szolgáljon kifejezetten a térada-
tok nyitottá tételéhez. Tudomásul kell 
venni, hogy nem feltétlenül fog vala-
mennyi elv teljesülni minden esetben. 
Javasolt, hogy valamennyi adatkész-
let kapcsán, melyet nyílt adattá kíván-
nak tenni, az adatgazda értékelje azt, 
az alább felsorolt alapelvek mentén. 
Konzultáció alapján, az EU készíthetne 
egy szabványosított pontozási rend-
szert, melyet saját adatainak nyitottá 
tételének értékelésére használhatna, 
és ez a rendszer elfogadására ösztönöz-
hetné a tagállamokat és más szerveket. A 
pontszámok bekerülnének a nyílt adat-
hoz tartozó metaadatba20.
1. Teljesség – Valamennyi közadat ren-

delkezésre áll. A közadat jelen eset-
ben olyan adatokat jelent, amelyek 
nem állnak érvényes személyiségi 
jogi, biztonsági vagy kiváltsági kor-
látozás hatálya alatt.

2. Elsődlegesség – Az adatgyűjtés a 
forrásnál történik, a lehető legma-
gasabb szintű részletességgel, nem 
aggregált vagy módosított formá-
ban.

3. Aktualitás – Az adatok rendelke-
zésre bocsátása a szükség szerint 
leghamarabb megtörténik, az adat 
értékének megőrzése céljából.

4. 4. Elérhető – Az adatok elérhetők a 
legkülönbözőbb felhasználók szá-
mára a lehető legszélesebb körű 
célokra.

5. A gépi olvashatóság – Az adatok kel-
lően strukturáltak az automatizált 
feldolgozáshoz.

6. Hátrányos megkülönböztetés 
tilalma – az adatok bárki számára 
elérhetőek, regisztrációs kötelezett-
ség nélkül.

19 Az elvek teljesebb leírásáért, lásd: http://
sunlightfoundation.com/policy/documents/
ten-open-data-principles/

20 A szabványos rendszer például az alábbiak 
alapján működhetne. Minden egyes elv ese-
tében, egy egyszerű háromszintű értékelést 
lehetne bevezetni az alapján, hogy az adott 
elv milyen mértékben teljesült, „teljesen” (2 
pont), „részben” (1 pont), „egyáltalán nem” 
(0 pont). Egy teljes pontszámot lehetne 
számítani, ahol a 20 pont a kiváló nyílt 
adatközlést jelölné. A rendszernek tartal-
maznia kéne a „teljesen”, „részben”, „egyál-
talán nem” kategóriák jelentésére vonatkozó 
magyarázatot.

7. Nem védett formátum – az ada-
tok olyan formátumban érhetők el, 
amely fölött semmilyen entitásnak 
nincs kizárólagos ellenőrzése.

8. Engedélyezés (licencelés) – Az ada-
tok nem állnak szerzői jogi, szaba-
dalmi, védjegyoltalmi vagy üzleti 
titok szabályozási védelem alatt. 
Ésszerű személyiségi jogi, bizton-
sági és kiváltsági korlátozások meg-
engedhetőek.

9. Állandóság – Az online elérhető 
információk online kell, hogy 
maradjanak, megfelelő verzióköve-
téssel és időnkénti archiválással.

10. Díjmentes – az információ ingyene-
sen hozzáférhető.

no3 – inspire
Az INSPIRE előírja, hogy a tagál-
lamok intézkedéseket hozzanak a 
téradatkészletek és szolgáltatások meg-
osztására a közigazgatási szervekkel. 
Az ilyen megosztás korlátozott lehet, 
amennyiben az veszélyeztetné az igaz-
ságszolgáltatás menetét, a közbiztonsá-
got, a honvédelmet, vagy a nemzetközi 
kapcsolatokat.

A gyakorlatban a megosztásnak szé-
lesebb körre kell kiterjednie, tehát 
a közigazgatási szerveknek meg kell 
osztaniuk az INSPIRE-adataikat a 
nagyközönséggel.

A rendszeres INPSIRE-jelentések 
részeként, a tagállamokat fel kell kérni, 
hogy tegyenek jelentést arról is, hogy 
mely INSPIR- adatokat tesznek nyilvá-
nosan nyílttá, továbbá, hogy értékel-
jék az ilyen nyílt adatokat az 5 csillagos 
Nyílt Kapcsolt Adat Keretrendszer sze-
rint (http: //5stardate.infi/en/).

no4 – ágAzAtokon átívelő nyíltAdAt- 
hozzáFérés

Mivel a helyadatok nem 
térinformatikaiadat-specifikusak, 
hanem ágazatokon és szakterületeken 
átnyúlóan alkalmazzák azokat, így a 
nyílt téradatoknak, az általános adat-
portálokon kereshetőknek kell len-
niük, ezáltal biztosítva a téradatok ága-
zatokon átívelő jobb elérhetőségét. A 
téradatkészletek általános adatportálo-
kon történő megtalálásának fokozása 
érdekében, a téradatkészletek leírásá-
nak megosztására, közös metaadatnyelv 
használata szükséges. Az olyan speci-
fikációk, mint a GeoDCAT-AP21 hoz-
zájárulnak az ilyen irányba történő 
elmozduláshoz.

no5 – nyílt kormányzAti együtt-
működés cselekvési tervek

Valamennyi születendő cselekvési terv-
nek, illetve bármely meglévő terv fris-
sítésének, külön utalnia kell a köz-
igazgatás téradatainak mindenre 
kiterjedő és megfelelő mértékű megnyi-
tásának szükségességére (az INSPIRE-
irányelvben meghatározott, bizonyos 
korlátozások figyelembe vételével, a 
feljebb említett módon). Ezen tervek, 
meghatározott időkereten belüli előre-
mozdítása érdekében. konkrét intézke-
déseket kell hozni.

no6 – un ggim (europe)
Az EU-n túlnyúló tagsággal és 
hatáskörrel rendelkező UN GGIM 
(Europe)-nak fel kéne állítania egy új 
almunkacsoportot, azzal a céllal, hogy 
egy olyan útmutatót állításon össze, 
melyet valamennyi közintézmény hasz-
nálni tud a saját nyílt adatpolitikájuk és 
programjuk kialakítása során.

no7 – jó gyAkorlAtok megosztásA és 
kApAcitásépítés

Számos országban jelentős előrehala-
dás történt a közigazgatási téradatok 
megnyitásában. Irányelvek, útmutatók, 
kézikönyvek, hatásvizsgálatok és egyéb 
dokumentumok készültek, annak érde-
kében, hogy támogassák és elősegítsék 
az ilyen nyíltadat-kezdeményezéseket. 
A Digitális Menetrend Európa kezde-
ményezés (Digital Agenda Europe 
Initiative) részeként, az EU-nak elő kéne 
segítenie egy jó gyakorlatok összegyűj-
tését és azok megosztását célzó egyedi 
programot.

Válogatott hivatkozások 
és források
PSI Directive: http://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/european-legislation-reuse-
public-sector-information

INSPIRE Directive:  
http://inspire.ec.europa.eu/

Open Government Partnership:  
http://www.opengovpartnership.org/

Open Data Now:  
http://www.opendatanow.com/

Open Data Enterprise:  
http://opendataenterprise.org/about.
html

(Folytatás a Geodézia és Kartográfia 
2017/6. számában)

dr. Szabó György,  
Mikus Dezső


